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فرقة مسك جنوى كرم

انتهين من تصوير »تو النهار« مع محمد دحام 

»مسك«: »الفبركة« خربت سمعة بعض الفنانين!

بعد إعالنها أنها أصبحت خارج الشركة وستنتج أعمالها بنفسها

هل تعود نجوى كرم إلى سرب »روتانا«؟
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

حملت مش����اركة الفنانة جنوى كرم ف����ي مهرجان الدوحة اكثر 
من مفاجأة، فالفنانة التي انتهى عقدها مع ش����ركة روتانا منذ أكثر 
من 6 أش����هر ولم يتم جتديده، والتي أعلنت منذ حوالي الشهر عبر 
تصريحات اعالمية انها أصبحت خارج الشركة وتنتج اعمالها بنفسها، 
مؤكدة احترامها ل� »روتانا« تركت الباب مفتوحا إلمكانية عودتها 
الى الشركة وفقا للشروط التي وضعتها الفنانة وليس وفق شروط 

الشركة التي رفضتها ورفضت بالتالي جتديد عقدها معها.
ويبدو ان شمس االغنية كانت أمهلت الشركة حتى نهاية العام 
احلالي لتأخد قرارها اما املوافقة على ش����روطها أو إطالق ألبومها 
الذي اجنزته منذ شهر 5 من العام 2010. ويبدو ان الشركة لم تقبل 
بخروج جنوى من سربها خاصة انها من مؤسسي »روتانا«، وألن 
خروجها ينعكس س����لبا ايضا على الش����ركة التي لم يبق فيها من 
أص����ل 165 فنانا اال حوالي 30 فنانا عربيا، لذا أعلن رئيس »روتانا 
للصوتيات« س����الم الهندي من الدوحة حي����ث تواجد على هامش 
مش����اركة القس����م االكبر من فناني »روتانا« ف����ي مهرجان الدوحة 
الغنائي العاش����ر انه س����يتوجه الى بيروت مع فنان العرب محمد 
عبده حيث س����يتم جتديد العقد ب����ن »روتانا« وجنوى كرم. وفي 
هذا االطار، كتب على الصفحة الرس����مية للفنانة جنوى كرم عبر 
صفحتها الرسمية على موقع »فيس بوك« أنه مت االتفاق بن جنوى 
كرم وش����ركة روتانا للمرئيات والصوتيات على جتديد العقد بن 
الطرفن، وبهذه املناسبة س����يقام حفل ضخم في بيروت اخلميس 

املقبل يتم خالله اطالق ألبوم الفنانة.

عبدالحميد الخطيب
أكدت عضوات فرقة مسك الكويتية أنهن 
يسعن الى إثبات قدراتهن الفنية في أكثر من 
مجال مثل الغناء والتمثيل وأخيرا االنتاج 
ألنهن يعش���قن الفن منذ نعومة أظافرهن، 
مثمنن دعم أسرتهن لهن ملواصلة هذا املشوار 

الذي وصفنه باملرهق.
وشددن في تصريح ل� »األنباء« على ان 
جميع االخبار التي تنشر عن نشاطهن الفني 
صحيحة متاما، مستنكرات االشاعات التي 
تطلق عليهن، وقلن: نحن نعمل في صمت 
وهذا سر جناحنا، ما نقوله ليس »فبركة« 
أو كالما مغلوطا، والدليل ان كل عمل نتحدث 
عنه يشاهده اجلمهور وتأتينا عليه العديد 

من اإلشادات.
وتابعن: ان اطالق بعض الفنانن لالشاعات 
عن أنفسهم خرب سمعتهم وأفقدهم املصداقية 

لدى جمهوره، خصوصا ان املشاهد ذكي ويعلم الصدق من الكذب، 
ولذلك نعتمد على مبدأ املصداقية في كل ما نقوم به، وهذا جلب 
لنا الكثير من احلب والتقدير من كل من نتعامل معه في الوسط 

الفني وكذلك مع جمهورنا العزيز.
وأضفن: لقد انتقلنا منذ أربعة أش���هر الى كواالملبور عاصمة 

ماليزيا، حيث أسس���نا شركة لالنتاج الفني 
لتقدمي مسلسالت وأفالم آسيوية تختص أعمالها 
بالدول الشرق آسيوية بداية من اندونيسيا في 
اجلنوب الى الصن في الش�����مال، مشيرات 
ال���ى أنهن يقمن بزي�������ارة الكويت وبعض 
دول اخلليج العرب���ي إلمتام أعمالهن الفنية 
م���ن تصوير مس�����لس���الت وأفالم وإحياء 
احلفالت وامل���شاركة في املهرجانات الفنية 

والغنائية.
وع���ن جديدهن قالت عضوات »مس���ك«: 
انتهينا من تصوير مش���اهدنا في مسلسل 
»تو النهار« مع املخ���رج املبدع محمد دحام 
الشمري ومن تأليف جاسم اجلطيلي، حيث 
شاركنا فيه مع نخبة من الفنانن والفنانات 
مثل الفنان جاس���م النبهان وطيف وفاطمة 
احلوسني والعديد من الوجوه الشابة، ويعرض 
هذه الفترة على شاشة »ام.بي.سي«، ملمحات 
الى ان قصة املسلسل تسلط الضوء على ظاهرة الطالق والبحث 
في انعكاساتها وتأثيراتها اجلانبية في أفراد االسرة الواحدة بشكل 
خاص واملجتمع بش���كل عام، كما يسلط الضوء على الكثير من 
القضاي���ا التي تهم املجتمع الكويتي مثل الزواج املبكر والزواج 

باالجنبية.

املخرج محمد دحام الشمري

منة شلبي تعترف: أتخلص
 من أعباء الشهرة بالعالج النفسي

اعترفت النجمة 
من���ة ش���لبي في 
مدونته���ا عب������ر 
 »MBC »ن�������اس 
باخلضوع للعالج 
النفسي للتخلص 
من أعباء الشهرة، 
الش���هرة  وقالت: 
ال حتمل الش���عور 
باألم���ان، لذا أزور 
النفس���ي  الطبيب 
باستمرار ليساعدني 
في احلصول عليه، 
ال���ى أن  مش���يرة 
الفن���ان يج���ب أن 
يش���عر باآلخرين 
ويح���س بآالمهم، 
حت���ى يس���تطيع 
جتسيد الشخصيات 

املختلف���ة. من جانب آخر تغيب منة ش���لبي عن االحتفال برأس 
الس���نة، وقالت إنها رغم اعتيادها كل عام االحتفال بهذه املناسبة 
مع أصدقائها في الوسط الفني وصديقاتها وصنع املقالب في هذا 
اليوم، فإن املخرجة مرمي أبو ع���وف منعتها هذا العام الرتباطها 

بتصوير فيلم »بيبو وبشير« مع آسر ياسن.

منة شلبي 

صباح مستاءة من أخطاء 
نص مسلسل »الشحرورة«

الفنانة  طالب����ت 
صب����اح بتصحي����ح 
التي  بعض األخطاء 
وردت في مسلس����ل 
»الش����حرورة« الذي 
سيعرض في رمضان 
املقبل، معربة عن عدم 
رضائها على بعض 
التفاصيل والثغرات 
ف����ي  وردت  الت����ي 
وكان  الس����يناريو. 
األرش����يف  فري����ق 
اخلاص باملسلسل قد 
وقع في بعض األخطاء 
في نص العمل سواء 
االس����ماء  من حيث 
لبعض الشخصيات أو 
من حيث موقعها في 
حياة صباح، إضافة 
الوقائع  الى بع����ض 

التي حدثت لها ولم يتم تناولها بدقة. وكانت الفنانة اللبنانية كارول 
سماحة التي ستقوم بأداء الدور قد أكدت في وقت الحق أنها لن تقوم 
بتقليد تصرفات الفنانة صباح في املسلسل، وإمنا تريد أن تتعرف عليها 
شخصيا وعلى عاداتها وتقاليدها وطبيعة شخصيتها لتقوم بتعريف 

اجلمهور على »جانيت فغالي« اإلنسانة وليست صباح الفنانة.

الشحرورة صباح


