
مي عز الدين تتبنى فتاة

حجو ينتهي من "الحبل السري"

أسماء المنور تشكر جمهورها

ياسمين تكشف سرا عن حياتها

ن���رصت املمثلة امل�رصية مي عز الدين �ص��ورة لها برفقة 
فت��اة �ص��غرية تدعى ندى فقيه، ت�ص��اركها يف م�صل�ص��لها 
اجلدي��د، )ر�ص��ايل(، م�ص��رية اىل انه��ا �ص��تتبناها فني��ا، 
وذل��ك عرب ح�ص��ابها اخلا�ص عل��ى احد مواقع التوا�ص��ل 
االجتماع��ي. وعّلقت مي على ال�ص��ورة قائلة: )بنوتي يف 
الف��ن يف رقبت��ي وم�ص��وؤوليتي وعلى �ص��مانتي.. انا اأول 
مرة اأقول كده على بنت عل�ص��ان ت�ص��تاهل اأكرت من كده.. 
رق��ة بجد م�ص م�ص��طنعة واأدب وتربي��ة وموهبة وجمال 
وبراءة و�صماحة وجه، باإذن اهلل جنمة �صاعدة انتظروها 
معايا يف م�صل�ص��لي ال�صنة دي، وبقول لكل النا�ص البنوتة 
دي يعني انا اللي هيعملها حاجة حلوة وي�ص��جعها يبقى 

عملي انا، وهردهاله، والعك�ص بر�صه،

اأنهى املخرج ال�ص��وري الليث حجو ت�ص��وير فيلمه 
ال�ص��ينمائي الق�ص��ري "احلب��ل ال���رصي"، وه��و من 
تاألي��ف رام��ي كو�ص��ا. والفيل��م هو واح��د من بني 
جمموعة من خم�ص��ة ع�رص فيلًما، هي نتاج ور�ص��ة 
عم��ل اأقيم��ت يف ب��ريوت قبل ف��رتة، ونت��ج عنها 
املوافقة على 15 فيلًما ق�ص��رًيا، الهدف منها دعم 
امل��راأة يف الدراما ال�ص��ورية ويتن��اول الفيلم الذي 
مت ت�ص��ويره يف الزبداين بريف دم�صق، دور املراأة 

با�صتمرار وذلك من خالل عالقتها بجنينها .
وي�ص��ارك يف بطولة الفيلم جمموع��ة من املمثلني 
ال�ص��وريني، ه��م: ي��زن اخللي��ل، و�ص��حى الدب���ص، 

ونان�صي اخلوري، وجمال العلي .

اأعرب��ت الفنانة املغربية اأ�ص��ماء املنور، عن �ص��عادتها 
بدع��م اجلمهور لها، من اأجل الفوز بلقب اأف�ص��ل فنانة 

عربية.
و�صاركت اأ�صماء، فرحتها عرب �صورة لها على �صفحتها 
اخلا�صة على موقع التوا�ص��ل االجتماعي الفاي�صبوك، 
كالعادة بالقفطان املغربي، وعد�ص��ات ال�صقة باللون 
االأزرق ال�ص��ماوي، اأرفقته��ا بتدوينة ورابط الت�ص��ويت 
جاء فيها: " اأهاًل اأحبائي، كيف حالكم؟ �ص��كًرا لكل من 
�ص��ّوت يل من اأجل الفوز بحائزة اأف�ص��ل فنانة عربية، 
الت��ي اأت�رصف بالرت�ّص��ح له��ا، ومتثيل منطق��ة املغرب 

العربي االأمازيغي الكبري يف هذه اجلائزة".

بعدما ظهرت الفنانة امل�رصية يا�صمني عبدالعزيز 
وهي ترتدي ف�صتان �صبق وارتدته الفنانة اللبنانية 

اإلي�صا، دفعت عنها تهمة التقليد بطريقة جديدة.
يا�ص��مني ارتدت ف�ص��تان من ت�ص��ميم اإيلي �ص��عب 
ارتدت ت�ص��ميمه اإلي�صا والتي تربطها �صداقة قوية 
باإيلل��ي �ص��عب، ون�رصت يا�ص��مني �ص��ورة لها مع 
اإيللي عرب ح�ص��ابها على موقع )ان�صتجرام(، وقالت 

اإنها �صديقة قدمية له، واأنه �صمم ف�صتان زفافها.
يا�صمني عبدالعزيز ال يعرف اجلمهور تفا�صيل عن 
زواجه��ا من رج��ل االأعم��ال اأحمد ح��الوة ولكنها 
قالت من قبل اإنها تزوجت يف عام 2001، ولكنها 
مل تن�رص من قبل �ص��ور لزفافها، ح�صب موقع دنيا 

الوطن.

"حديد" قررت اتخاذ منًطا فى املو�سة خمتلًفا ليكون عنوانها يف 2018 وهو الــStreet style، اأو النمط الكال�سيكى فاعتادت اأن تظهر بهذه الطريقة فى معظم 
خروجاتها خا�سة اأنها بارعة فى اجلمع بني اجلينز والبلوزات الكاجوال املودرن وتن�سيق الألوان.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامريا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

حكومة االغلبية 
السياسية

محمد عبد الجبار الشبوط

كلم��ة "االغلبية" majority ويقابلها كلمة "االقلية" 
minority م��ن امل�ص��طلحات اال�صا�ص��ية املتداول��ة 
يف الفك��ر ال�صيا�ص��ي الدميقراط��ي. ب��ل ان الدميقراطية 
يف اح��د تعريفاته��ا ال�رصيع��ة ه��ي "حك��م االغلبي��ة". 
لكن امل�ص��طلحني لي�ص��ا متداولني وال م�ص��تخدمني يف 
النظام ال�صيا�ص��ي العراقي الهج��ني واقعا والدميقراطي 
ادع��اًء. فقد �ص��اءت النخبة ال�صيا�ص��ية التي ا�ص��تحوذت 
على ال�ص��لطة يف العراق بعد ٢٠٠٣ ان تنحرف بالنظام 
الدميقراط��ي م�ص��تخدمة االدوات التالي��ة: املكون��ات، 
التوافقية، اال�صتحقاق االنتخابي، املحا�ص�صة، حكومة 
ال�رصاك��ة الوطنية او اي م�ص��مى بنف���ص املعنى. وكانت 
نتيج��ة ه��ذه االلي��ات ا���رصاك جمي��ع الكتل ال�صيا�ص��ية 
املوج��ودة يف الربمل��ان )معدل عدده��ا ١٢ كيانا بني 
متو�ص��ط احلج��م اىل �ص��غري وبغي��اب كي��ان كبري( يف 

احلكومة بن�صب تناظر ن�صبة متثيلها يف الربملان. 
وب�ص��بب ه��ذا النم��ط م��ن النظ��ام ات�ص��مت احلكوم��ات 
وجمال���ص الن��واب بع��دم الفعالي��ة م��ن جه��ة، وغابت 
ع��ن امل�رصح ال�صيا�ص��ي ثنائي��ة احلكومة واملعار�ص��ة، 
م��ن جه��ة ثانية، وه��ي الثنائي��ة املعت��ادة يف النظام 
الدميقراط��ي ال�ص��ليم. من��ذ �ص��نوات تعال��ت اال�ص��وات 
الداعي��ة اىل ت�ص��كيل حكومة االغلبية ال�صيا�ص��ية. وهذه 
دع��وة �ص��ليمة اذا اريد م��ن ورائها ت�ص��حيح االنحراف 
يف النظام ال�صيا�ص��ي الراهن ب�رصط ان يكون املق�ص��ود 
باالغلبية هو االغلبية ال�صيا�ص��ية الت��ي ميكن ان تتغري 
ح�ص��ب نتائ��ج االنتخاب��ات، ولي���ص االغلبي��ة الديني��ة 
ثابت��ة وال  اغلبي��ات  الطائفي��ة، وه��ي  او  القومي��ة  او 
تتغ��ري. وب���رصط ان تك��ون وطني��ة او تعددي��ة مبعن��ى 
عدم ت�ص��كيلها من ل��ون واحد.  لكن الدعوة اىل ت�ص��كيل 
حكومة االغلبية )ال�صيا�ص��ية الوطنية( مل تنجح ب�ص��بب 
طبيع��ة النظ��ام ال�صيا�ص��ي القائ��م. ف��ال ميك��ن ت�ص��كيل 
حكوم��ة اغلبية �صيا�ص��ية يف دولة مكونات، قائمة على 
ا�صا�ص التوافق، واملحا�ص�صة، واال�صتحقاق االنتخابي 
والتحالف��ات الفئوي��ة )قومية كان��ت او طائفية(. دولة 
املكونات تنت��ج حكومة مكون��ات، وحكومة املكونات 
ت�ص��تلزم التقيد  مبباديء املحا�ص�صة والتوافق.   تنجح 
فك��رة حكوم��ة االغلبية ال�صيا�ص��ية يف دول��ة املواطنة، 
والدميقراطي��ة التمثيلي��ة العددي��ة، والقب��ول بثنائي��ة 
احلكومة واملعار�ص��ة. بل ان دول��ة املواطنة هي �رصط 
حكوم��ة االغلبي��ة.  وت�ص��كيل حكوم��ة اأغلبية �صيا�ص��ية 
ي�ص��تلزم تفكي��ك التحالف��ات الطائفي��ة والقومي��ة؛ اي  
التحالف ال�صيعي والتحالف الكردي والتحالف ال�صني. 
وق��د ا�ص��فرت ال�رصاع��ات ال�صيا�ص��ية ع��ن تف��كك ه��ذه 
الكيان��ات دون ان ينت��ج هذا التفكك اح��زاب مواطنني، 
امن��ا انت��ج كيان��ات فئويةا�ص��غر تتح��رك يف دائ��رة 
مكوناته��ا العرقية والطائفي��ة. مل ينجح هذا التفكك يف 
انتاج كيانات �صيا�صية عابرة للتخوم العرقية والدينية 
والطائفي��ة. حني تفككت التحالفات العرقية والطائفية 
مل تتج��ه مكوناته��ا االولي��ة اىل مكون��ات مغاي��رة يف 
او املذه��ب. رمب��ا يح�ص��ل ه��ذا يف  الدي��ن  او  الع��رق 

امل�صتقبل اذا �صار التطور ال�صيا�صي يف الطريق ال�صليم.
وه��ذا امر يجب ان يعلن بو�ص��وح، بدون خوف او تردد 
بالن�ص��بة ملن ينادي بحكومة اأغلبية �صيا�ص��ية. الدعوة 
اىل ت�ص��كيل حكومة االأغلبية ال�صيا�صية تعني يف نهاية 
املطاف اعادة هيكلة الدولة العراقية الراهنة واإقامتها 
عل��ى اأ�ص��ا�ص املواطن��ة ولي�ص عل��ى اأ�ص��ا�ص املكونات. 
وهذا هو احد املتطلبات اجلوهرية لالإ�صالح ال�صيا�صي: 
اال�ص��الح املتج��ه �ص��وب الدول��ة احل�ص��ارية احلديثة. 
ولكن قد ت�ص��فر نتائج االنتخاب��ات املقبلة عن حكومة 
اغلبية �صيا�صية عرجاء، تتالف من احزاب فئوية ولي�ص 
من احزاب وطنية. من املمكن ان تتفق كيانات �ص��يعية 

تعتزل الفن بعد تعرضها 
لصدمة عصبية

مايا حداد ترد على شذى حسون: أنس لم يهرب مني قبل زفافنا

في عالقة عاطفية مع 
إسرائيلية بعد انجلينا

  فجر الفنان اأحمد اجلوهري مفاجاأة ب�صاأن الفنانة وفاء �صامل التي 
نقل��ت اإىل امل�صت�ص��فى منذ عدة اأي��ام، بعد اإ�ص��ابتها بنوبة قلب مما 
ا�ص��تدعى حجزه��ا يف العناية املرك��زة. وقال اأحم��د اجلوهري عن 
وفاء �ص��امل اإنها ق��ررت اعتزال الفن نهائيًا، وذلك بعد اأن تعر�ص��ت 
ل�صدمة من قبل اإحدى �رصكات االإنتاج التي تتعامل معها على نحو 
�ص��يئ للغاية، مما اأدى اإىل التاأثري على �ص��حتها، حيث ا�ص��تكت من 
تزايد �رصبات قلبها ومن ثم ذهبت اإىل امل�صت�صفى لالطمئنان على 
�ص��حتها. واأ�صاف اأن وفاء �صامل اأخربته عن قرارها باالعتزال بعد 
ما حدث معها من معاملة غري الئقة، مما اأثر على �ص��حتها لتحجز 

يف العناية املركزة، م�صرياً اإىل اإنها �صخ�صية ح�صا�صة للغاية.
كم��ا حت��دث اأحم��د اجلوه��ري عن مر���ص الفن��ان اأم��ل رزق خالل 
مكامل��ة هاتفية يف برنامج "جراب حواء"، م�ص��رياً اإىل اأن و�ص��عها 

ال�صحي م�صتقر حاليًا وخرجت من امل�صت�صفى.

ك�ص��فت تقاري��ر اإعالمي��ة اأمريكية اأن جن��م هوليوود ب��راد بيت )54 
عامًا(، دخل عالقة عاطفية جديدة، جتمعه مبهند�صة معمارية تعمل 
اأ�ص��تاذة مبعهد ما�صات�صو�ص��ت�ص للتكنولوجيا، تدعى نريي اأوك�صمان 
)42 عام��ًا). وذك��ر موق��ع االإخب��اري، اأن بيت التقى اأوك�ص��مان منذ 
اأ�ص��هر عّدة، ليفنت بها، ب�صبب ت�ص��اركهما ال�صغف نف�صه يف "الهند�صة 
املعمارية والت�صميم والفن". وهما ي�صتمران باملواعدة حاليًا، علمًا 
اأن املعلوم��ات ح��ول اأوك�ص��مان ت�ص��ري اىل اأنها م��ن مواليد حيفا يف 
فل�صطني املحتلة، وهي اإ�رصائيلية حتمل اجلن�صية االأمريكية. ُيذكر اأن 
الثنائي ال�ص��هري يف هولي��وود، بيت واأجنلينا جويل، و�ص��ل اإىل قرار 
االنف�ص��ال بالرتا�ص��ي، والذي رمبا يتم خالل االأ�صابيع املقبلة، بعد 
فرتة امتنعا فيها عن التوا�صل، اإذ عا�ص كل منهما حياة م�صتقلة عن 
االآخ��ر. اإىل ذل��ك، اأظهرت اط��الالت بيت االأخرية ، اأن��ه فقد الكثري من 

وزنه، لدرجة اأنه اأ�صبح نحياًل.

ال ي��زال ظه��ور الفنان ف�ص��ل �ص��اكر ع��رب �صا�ص��ة التلفزيون 
واإعالن��ه عودته اإىل عامل الفن بعد مرحلة ت�ص��وية اأو�ص��اعه 
القانونّي��ة يثري اجلدل. كثريون يرون اأّن ذنب الفّنان مغفور، 
ي�ص��فع له تاريخه الفني، رهافة ح�ّص��ه وموهبت��ه، بينما ثّمة 
راأي يذه��ب اإىل اإن��زال اأق�ص��ى العقوبات بح��ّق فنان يخطىء، 
ب��دل اأن يكون قدوة جلمهوره. وب��ني الراأيني، تثبت التجارب 
الت��ي وقع به��ا الفنان��ون، اأّن جمهوره��م م�ص��تعد دائمًا الأن 
يغف��ر لهم زاّلته��م وهفواتهم، بينما يجد خ�ص��ومهم يف هذه 
الهف��وات م��اّدة يحاربونهم فيها رغم م��رور الزمن. فمن هم 

اأ�ص��هر الفنانني الذين توّرطوا يف ق�ص��ايا قانونّية، 
وكيف ت�رّصف الراأي العام حيال ق�صاياهم؟

 ف�صل �صاكر
 حلي��ق الذق��ن مدندن��ًا اأغنية جدي��دة، اأعلن 
الفنان ف�ص��ل �ص��اكر عودت��ه اإىل ال�ّص��احة 
الفنّي��ة، من املكان ال��ذي يتوارى فيه منذ 
خم�ص �ص��نوات بعد �ص��دور حكٍم ب�ص��جنه، 

معلنًا ع��ن رغبته با�ص��تئناف حياته 
ال�ص��ابقة كفّنان، بعد ت�صوية اأو�صاعه 
يف  اأط��ّل  ال��ذي  ف�ص��ل  القانونّي��ة.  
ع��رب  حلق��ات  ث��الث  م��ن  وثائق��ي 
�صا�ص��ة "اجلديد" االأ�ص��بوع املا�صي، 
اأعل��ن عن رغبته بت�ص��ليم نف�ص��ه بعد 

اأن �ص��جن نف�ص��ه اختياري��ًا خوفًا من 
اخل�ص��وع ملحاكم��ة غ��ري عادل��ة كم��ا 

ق��ال، وطالب بتعه��ٍد من مرجعي��ات عليا 
ت�صمن ح�ص��وله على حماكمة عادلة لي�صّلم 
نف�صه. وكانت املحكمة الع�صكرية يف لبنان، 

ق��د اأ�ص��درت يف اأكتوبر املا�ص��ي، حكمًا 
غيابيًا ب�ص��جن ف�ص��ل �ص��اكر 15 �صنة 

م��ع االأ�ص��غال ال�ص��اّقة، وجتريده من 

حقوق��ه املدنّية كما األزمته بت�ص��ليم بندقيته احلربّية، بتهمة 
امل�ص��اركة يف القتال �ص��ّد اجلي�ص اللبناين يف "معركة عربا" 
���رصق مدينة �ص��يدا يف جنوب لبنان �ص��يف 2013. ف�ص��ل 
ح��اول يف الوثائق��ي نفي التهم امل�ص��اقة اإلي��ه، واأطلق اأغنية 
جدي��دة للتاأكيد عل��ى اأّن عودته اإىل الفن مل تعد جمّرد نّية بل 

دخلت حّيز التنفيذ.
 �صعد املجرد

 ب��دوره، ال يزال الفنان املغربي �ص��عد املجرد ينتظر ت�ص��وية 
اأو�ص��اعه القانونّية، واحلكم النهائي يف ق�ص��ية االغت�ص��اب 
الت��ي اّتهم به��ا يف خريف العام 2016، و�ص��جن على اأثرها 
اأ�ص��هراً قب��ل اأن يح�ص��ل عل��ى اإطالق ���رصاح موؤق��ت. وكانت 
ال�ص��ابة الفرن�ص��ّية لورا بريول قد اّتهمت �صعد مبحاولة 
اغت�صابها وتعنيفها، واألقي القب�ص على الفنان من 
قبل ال�رصطة الفرن�ص��ية، وو�ص��ع يف ال�ص��جن مدة 
كان��ت كافي��ة الإخراج �ص��جالت قدمي��ة للفنان، 
منه��ا ق�ص��ية ح�ص��لت يف اأمريكا ع��ام 2010، 
حي��ث اته��م يومه��ا باغت�ص��اب فت��اة اأمريكية، 
وقيل اإنه األقي القب�ص عليه قبل اأن يخرج بكفالة 
ويعود اإىل بالده. �ص��عد يومه��ا رّد على االتهامات 
الت��ي خرجت اإىل االأ�ص��واء يف مايو 2016، اأي قبل 
اتهام��ه بق�ص��ية لورا بريول باأ�ص��هر قليلة، وا�ص��عًا 
اإياها يف خانة احلروب الفنّية التي يتعّر�ص لها.

اأ�صالة
 مل يك��ن عي��د الفطر املا�ص��ي جم��ّرد اإجازة 
ق��د تن�ص��اها الفنان��ة اأ�ص��الة ن���رصي، بعد 
القب���ص عليه��ا يف مط��ار ب��ريوت ال��دويل، 
قي��ل  الكوكاي��ني  م��ن  غرام��ات  وبحوزته��ا 
بح�ص��ب التحقيق��ات املحفوظ��ة ل��دى االأجهزة 
االأمنّية يف لبنان باأّنها لال�ص��تعمال ال�صخ�صي. 
يومها، اأحدثت الفنانة بلبلة يف لبنان، بعد اأن 
اتخذ قا�ص��ي التحقيق قراراً يق�ص��ي باإطالق 
���رصاح الفنان��ة، مقاب��ل تعّه��د خّط��ي ب��اأن 

تعود اإىل بريوت لتخ�ص��ع للفحو�صات. يومها بّررت االأجهزة 
الق�ص��ائّية اإطالق �رصاح اأ�صالة باأّنه يعود اإىل اجتهاد يق�صي 
بعدم �ص��جن من يثبت تعاطيه للمّرة االأوىل، على اأن حتّدد له 
جل�صة للخ�صوع للفح�ص، ففي حال تبنّي اأّنه ال يزال يتعاطى 
املخ��ّدرات ي�ص��جن.  وقد ثار ال��راأي العام اللبناين م�صت�ص��هداً 
مبئات حاالت �ُص��جن خالله��ا مواطنون ع��ر بحوزتهم على 
�ص��يكارة ح�ص��ي�ص، ومل يت��م منحه��م اأع��ذاراً تخفيفّي��ة اأ�ص��وًة 

باأ�صالة.
 الفنان��ة ال�ص��ورية التزم��ت ال�ص��مت ومل تعّلق عل��ى احلادث، 
واكتف��ت بكتابة تو�ص��يح غري مبا�رص مّلحت خالل��ه اإىل اأنها 

دفعت ثمن مواقفها ال�صيا�صّية.
 وانق�ص��م متابعو الق�ص��ّية ب��ني من ذه��ب اإىل قناعة مفادها 
اأّن اأ�ص��الة دفعت ثمن مواقفها ال�صيا�ص��ّية بتوريطها بق�صية 
خم��ّدرات، وب��ني م��ن دح�ص ه��ذه النظرّي��ة على اعتب��ار اأّن 
الفنان��ني املعار�ص��ني مي��ّرون من مط��ار ب��ريوت يوميًا ومل 

يتعّر�ص لهم اأحد.
 اأحالم

مل تت��وّرط الفنان��ة اأحالم ق�ص��ائيًا رغم كرة الق�ص��ايا التي 
رفعته��ا والتي ُرفع��ت �ص��دها، اإال اأّنها توّرط��ت يف اأكر من 
ت�رصيح اعت��رب مهينًا. فال يزال اللبناني��ون يذكرون االإهانة 
الت��ي اأطلقتها اأح��الم بحقهم، بو�ص��فهم ببائعي الفالفل، يف 
حماولة للتقليل من �ص��اأنهم، يومها د�ص��نوا ها�ص��تاغ و�ص��ل 
اإىل العاملية ملنع الفنانة من دخول لبنان، لت�ص��ّوى الق�ص��ية 
باعت��ذار الفنان��ة، وتاأكيده��ا اأّنه��ا مل تكن تق�ص��د اللبنايني 

كلهم، بل جمموعة �صحافيني قاموا مبهاجمتها.
اأح��الم التي باتت اليوم تع��د للع�رصة قبل اإطالق اأي ت�رصيح، 
كان��ت قد اتهمت باالإ�ص��اءة اإىل اجلزائر، يف ت�رصيحات تبنّي 
اأّنه��ا مفربك��ة للني��ل م��ن الفنان��ة، الت��ي متّكنت م��ن جتاوز 
م�ص��كلتها م��ع لبن��ان باأقل االأ���رصار، وح���رصت اإىل بريوت 
رغ��م املطالبة مبنعها، و�ص��ّورت برنامج "ذا فوي�ص" لتطوي 
�صفحة ي�رّص بع�ص ال�صحافيني اللبنانيني على تذكريها بها 

كلما الحت بوادر معركة جديدة.

ردت "ال�صتايل�ص��ت" ماي��ا ح��داد على التغري��دة التي وجهته��ا الفنانة 
�صذى ح�صون اإليها ومن دون اأن ت�صميها، والتي قالت فيها: "حابة قول 
ا، اإذا اإىل االآن ما قدرِت تطلعي من عقدة اأخو  )لل�صتايل�ص��ت( الفا�صلة جدًّ
الفنان��ة اللي هرب يوم زفافك، فهذا �ص��يء يخ�ص��ك، ف��ال تّطلعي عقدك 
عل��ى نا�ص اأكلِت و�رصبِت م��ن خريهم، وخّلوِك ت�ص��تغليلهم بطلب منك، 

وحبوا فيِك خري حتى ت�صرتزقي".
وتابع��ت �ص��ذى: "خليِك عل��ى ق��ّدك وال تلعبي بالن��ار، الأن اإنِت اأ�ص��اًل 
حمروقة ومن كل النواحي، وبعد كلمة يا فا�ص��لة ح�صابك معاية بيكون 

اأكرب و�صكًرا".
ماي��ا حداد التي توجد حاليًّا يف م�رص، حيث تتعامل مع املمثلة غادة 
عبد الرازق يف م�صل�ص��لها الرم�صاين، باالإ�ص��افة اإىل ظهورها يف فقرة 
خا�ص��ة باملو�صة �صمن برنامج "القاهرة اليوم"، قالت: " ال اأعرف ما 

اإذا كان��ت توجه الكالم يل. وملاذا يكون كالمها موجًها اإيّل. كل النا�ص 
ا. يحق لنا اأن  انتقدت �ص��ورة �صذى ح�ص��ون االأخرية وهذا اأمر عادي جدًّ

ننتقد طاملا اأنهّن يطرحَن ال�صور علينا".
وتابع��ت: "اأنا مل اأقل �ص��يًئا عن �ص��ذى ح�ص��ون. هي حرة ب��اأن تقول ما 
تريده. اأنا موظفة يف موؤ�ص�صة واأنا اأقّدم فقرة خا�صة يف الربنامج الذي 
ا واإذا  تعر�صه . اإذا كنت حمروقة اأو غري حمروقة واكت�صبت لوًنا برونزيًّ
كانت تق�ص��دين بكالمها، فه��ذا ال يهمني طاملا اأن��ا حمروقة، فلم يكن 

يفرت�ص اأن ي�صلها ما قلته عنها. املحروقون يجل�صون يف بيوتهم".
والأّن املوا�ص��فات الت��ي ذكرته��ا �ص��ذى ح�ص��ون تنطبق عليه��ا كونها 
�صتايل�ص��ت، والأنها كنت خمطوبة ل� اأن�ص �ص��قيق الفنانة اأ�ص��الة، ولكّن 
زواجهما مل يتم الأنه هرب منها كما ذكرت �ص��ذى ح�ص��ون، عّلقت: "هو 

مل يهرب مني بل اإننا ال نزال نتوا�صل ب�صكل دائم".
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