
كثريا ما ت�ش��غل ارتباط��ات النجم��ات العاطفية اجلمهور 
ح��ول العامل، خا�شة عندما يرتبط��ن برجال اأ�شغر منهن 
�ش��نا، كم��ا ه��و ح��ال الكث��ري م��ن جنم��ات الع��امل. حيث 
تزوج��ت هيفاء وهبي م��ن رجل الأعم��ال امل�رصي اأحمد 
اأبو ه�ش��يمة الذي ي�ش��غرها بحوايل 10 �ش��نوات، و�ش��بق 
وتزوجت ال�ش��حرورة من فادي لبنان الذي كان ي�شغرها 
ب�25 �ش��نة وا�ش��تمر زواجهم 18 �ش��نة. ويوجد العديد من 
التج��ارب العربية ملمثالت تزوجن برجال اأ�ش��غر منهن، 
مث��ل الفنانة امل�رصي��ة غادة عبد الرازق م��ن هيثم زينتا 
الأ�شغ��ر منه��ا ب�20 عام��ا، ووقتها تعر�ش��ت لنتقادات 
قا�شية رغ��م اإنها لي�شت الفنانة الأوىل التي تتزوج برجل 
ي�شغره��ا يف ال�ش��ن. ول يب��دو اأّن املغني��ة اللبنانية األني 

م��ن جتربته��ا ال�شابقة خل��ف ا�شتف��ادت 
الرتب��اط  ب�ش��اب اأ�شغ��ر �شنًا يف 

قبل  �شن��وات منه��ا،  اأرب��ع 
علن��ت  خطوبته��ا م��ن اأ

مل��ك 
ل  جم��ا

العرب 

ال�شاب��ق اأحم��د �شباغ ال��ذي ي�شغرها بح��وايل 15 عامًا، 
لكّن��ه قام بالن�ش��ب والحتي��ال عليها واأخذ منه��ا مبلغًا 
كبرياً قيل اإّنه ملي��ون دولر، فرفعت دعوى ق�شائية عليه 
بعدما انف�شلت عنه لكن ها هي اليوم ترتبط جمدداً ب�شاب 
ي�شغره��ا باأكرث من ع�رص �شنوات، وه��و كارلو ابن الفنان 
اللبناين اإيلي اأيوب، الذي رف�ض ح�شور زواج ابنه الذي مت 
مدنيًا يف قرب�ض. و�رّصح اأيوب اأّن كارلو اختار امراأة غري 
منا�شب��ة له عمري��ًا. اأي�شًا تزوجت الفنان��ة املغربية ليلى 

�شاب  م��ن  يف عمر ابنتها املخرج غف��ران 
ان���ض دعي��ة ملدة 
يومها،  عامني. 
كان��ت تبلغ 

53 �شن��ة، واأن���ض 24 �شن��ة، و�رصعان م��ا مت النف�شال 
ع��ام 2007. كما اأّن املغنية اجلزائري��ة فّلة تزوجت قبل 
�شن��وات م��ن ع��ازف الع��ود العراقي عم��ر الب�ش��ري، وكان 
ي�شغرها بع�رصين �شنة. كذل��ك النجمة رويدا عطية عقدت 
قرانها على جنم �شتار اكادميي ا�شماعيل منا�شرتيل الذي 
تك��ربه ب 10 اع��وام فهي م��ن موالي��د 1982 وخطيبها 
م��ن مواليد 1992 واعرب��ت رويدا ع��ن �شعادتها الكبرية 
والغام��رة بخطوبتها من حبيبها الذي اعلنت الرتباط به 
ر�شميا وانها ل تتخوف او تتحرج من فارق العمر بينهما 
وان احل��ب احلقيقي ليعرف عمر مع��ني . املمثلة الهندية 
كارين��ا كاب��ور م��ع حبيبه��ا النج��م �شاه��د كاب��ور الذى 
ي�شغره��ا ب�3 �شن��وات باري�ض هيلت��ون ارتبطت بعار�ض 
الأزياء الإ�شباين  River Viiperiالذي ي�شغرها ب�10 
�شنوات املغني��ة املثرية للج��دل مادونا ارتبطت 
ب�شاب ي�شغرها ب�30 عاما املمثلة الأمريكية 
دميى مور ترتبط بعار�ض الأزياء الأمريكي 
اأ�شت��ون كوت�رص الذى ي�شغرها ب�6 �شنوات 
Deborra- الأ�شرتالي��ة  املمثل��ة 
باملمث��ل  ترتب��ط   Lee Furness
 Hugh Jackman الأمريك��ى 
الذى ي�شغرها ب���13 عاما النجمة 
الهندي��ة اي�شواريا راى مع زوجها 
ابهي�شي��ك بات�شان الذى ي�شغرها 

بعامني ون�شف العام
املمثل��ة بارب��را هريت�شى مع 
نافني  الربيطان��ى  املمث��ل 
ي�شغره��ا  ال��ذى  اأن��دروز 
الهن��دي  ب���21 عام��ا املمث��ل 
�شي��ف عل��ى خ��ان ال��ذى تزوج 
املمثلة امريتا �شينج التى تكربه 
ب���12 عام��ا املمثل��ة وعار�شة 
الأزياء الهندية ماليكا �شريويت 
تزوج��ت املمثل فيج��اى �شينج 

الذى ي�شغرها ب�13 عاما. 

انسحاب سعد رمضان 

رانيا بمالمح مختلفة 

استقرار حالة محمود عبد العزيز

صبا ودينا لـ"حكايات بنات"

أنوشكا تعتذر عن"الزئبق" Arab Idol النهائي لـ

ن���رص الفن��ان اللبن��اين ال�ش��اب �شعد رم�ش��ان، عرب 
ح�شاب��ه الر�شم��ي عل��ى تطبي��ق "ان�شتغ��رام" فيديو  
ل��ه م��ن مقابلت��ه ع��رب اث��ري رادي��و �ش��دى املغربي 
وبعدما �شاألته املذيعة "هل اأنت تخفي حبيبتك عن 
الع��الم لأّنها ب�شعة؟"، اأجاب �شعد اأّن "طريقة طرح 
ال�شوؤال مزعجة." وح�رّص رم�ش��ان اأغرا�شه ليغادر 
ال�شتودي��و، ليّت�ش��ح بعد ذل��ك، اأّنها جم��ّرد مزحة. 
و���رّصح جنم �شت��ار اأكادمي��ي اأّن "عالقته بحبيبته 
املو�ش��وع"،  به��ذا  لالع��الم  عالق��ة  ول  ��ة،  خا�شّ
مو�شح��ًا اأّن��ه "ق��د يك�ش��ف عنه��ا عندم��ا ت�شب��ح 
عالقتهم��ا ر�شمية و�شوف يك��ون جمهوره على علم 

بذلك لكي ي�شاركوه فرحته 

ن���رص امل�ش��ور حممود عا�ش��ور �شورة عل��ى ح�شابه 
ال�شخ�ش��ي عل��ى ان�شتقرام من اأح��دث جل�شة ت�شوير 

خ�شعت لها الفنانة رانيا يو�شف بعد�شته.
وانح�رصت معظ��م تعليقات متابعي��ه على ال�شورة 
باأن وجهها نحيف��ًا للغاية عن املعتاد عليه، ليطلب 
البع�ض منه ن�رص بقي��ة �شور جل�شة الت�شوير للحكم 
ه��ل خ���رصت راني��ا يو�شف الكث��ري من وزنه��ا اأم اأن 
زاوي��ة الكام��ريا هي من جعلت وجهه��ا يبدو نحيفًا 
على ه��ذا النحو؟ نحافة وجه راني��ا يو�شف مل مينع 
حمبيها م��ن التغزل يف جماله��ا امل�رصي اخلا�ض، 
وكي��ف اأنها من الفنانات الالت��ي لهن بريقًا خا�شًا 

يف الكامريا

ا�شتقرت احلال��ة ال�شحية للفن��ان امل�رصي حممود 
عب��د العزي��ز، اإث��ر تعر�شه لأزم��ة �شحي��ة  مفاجاأة 
قب��ل اأي��ام دخل عل��ى اإثره��ا امل�شت�شفى مم��ا �شبب 
قلق كبري لأهل��ه وا�شدقائه وجمهوره  واأكد الفنان 
حمم��د حممود عب��د العزيز، جنل الفن��ان الكبري، اأن 
�شح��ة والده حت�شنت ب�شكل تدريجي ، واأنه �شيغادر 
امل�شت�شف��ى  اإىل منزله يف القريب العاجل، ح�شب ما 
اأك��د الأطباء له ويج��ب ان يبقى فرتة حتت املراقبة 
ال�شحي��ة لكي يت�شق��ر حالته وي�شتطي��ع العودة اىل 
العم��ل وحلياته الطبيعي��ة  ويع��اين الفنان حممود 
عب��د العزيز من الأنيميا الت��ى اأ�شيب بها منذ فرتة، 
وهو ما اأثر على انتظام عملية الدورة الدموية لديه.

تع��ود الفنانت��ان دين��ا ال�رصبين��ي و�شب��ا مبارك، 
م��رة اأخرى لدروريهما يف اجلزء الثاين من م�شل�شل 
"حكايات بنات"، الذي ُعر�ض اجلزء الول منه يف 
2012 وحق��ق جناحًا كبرياً.وق��ام ببطولة اجلزء 
الأول دين��ا و�شب��ا وريهام اأمي��ن وحورية فرغلي، 
اإل اأن الأخريت��ني اعتذرتا ع��ن امل�شاركة يف اجلزء 
الث��اين، لتحل م��ي عمر بديلة لريه��ام اأمين واجني 
املقدم بدًل من حورية فرغلي.وانتهي ال�شيناري�شت 
باهر دويدار م��ن كتابة اجلزء الثاين ا�شتعداداً لبدء 
الت�شوي��ر، وم��ن املق��رر ت�شوي��ر ج��زء ثال��ث بعد 
ت�شوير اجلزء الثاين الذي �شيبداأ خالل خالل ال�شهر 

اجلاري.
اأن املغنية االأمريكية �سيلينا جوميز تقيم يف م�سحة للعالج من التوتر واالكتئاب.". وكانت �سيلينا قد اأ�سيبت مبر�ض الذئبة �سابقًا،  ذكرت تقارير 

واأقامت يف م�سحة عام 2014، عقب اأن اأ�سيبت مبر�ض مناعي. 

اعتذرت الفنانة امل�رصية اأنو�شكا عن م�شاركة الفنان كرمي 
عب��د العزيز، بطولة م�شل�شل "الزئبق" املقرر عر�شه يف �شهر 

رم�شان املقبل
وقال��ت م�ش��ادر مقرب��ة م��ن داخ��ل كوالي���ض العم��ل ، اإن 
اعتذارالفنان��ة  اأنو�شكا جاء بعد اأن قراأت �شيناريو امل�شل�شل  
ومل جت��د دورها موؤثراً يف الأح��داث، فقررت عدم امل�شاركة 
بع��د اأن وافق��ت ب�شكل مبدئ��ي يف وقت �شاب��ق لكنها غريت 

راأيها 
وت��دور اأحداث امل�شل�شل يف عامل املخابرات، حول �شخ�شية 
�شابط باملو�ش��اد الإ�رصائيلي يج�شد دوره الفنان كرمي عبد 
العزيز، وامل�شل�شل من تاأليف وليد يو�شف واإخراج وائل عبد 

اهلل.

ك�شفت م�شادر يف قناة ام بي �شي ان برنامج اكت�شاف املواهب 
Arab Idol املو�شم الرابع �شيبداأ يف مطلع �شهر نوفمرب.

حي��ث حتدد موعد عر���ض اأوىل حلقات برنام��ج املو�شم الرابع 
م��ن اأراب اآي��دول ي��وم 4 نوفم��رب مواف��ق ي��وم جمع��ة، و�شوف 
ي�شه��د الربنامج العديد م��ن املفاجاآت منه��ا اأن جلنة التحكيم 
�شافرت لأول مرة اإىل تركيا لختيار اأ�شوات من هناك. كما ان 
الربنامج �شوف يعود بت�شميم ديكور جديد نهائيًا على املعتاد 
يف الثالث��ة موا�شم ال�شابقة، �ش��واء يف املرحلة الأوىل لختيار 
الأ�شوات و�شوًل للم�رصح يف النهائيات، الذي ح�رص خ�شي�شًا 
له��ذا الربنامج على اأعلى م�شتوى م��ن التقنيات. اجلدير بالذكر 
اأن جلن��ة حتكي��م الربنام��ج تق��وم الآن بت�شوي��ر املل�شق��ات 

الدعائية للربنامج يف دبي

نجمات الفن هكذا وقعن في غرام رجال يصغروهن سنا 

بغداد
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تباهي ترامب 

برجولته !

صالح الحمداني 

في أمان 
الله

دونالد ترامب: �شاغ��ل الدنيا بكوذلته، وبع�شبيته، 
النفجاري��ة،  وبت�رصيحات��ه  وب�شخريت��ه، 
وبف�شائح��ه، وبزوجت��ه )املعدل��ة وراثي��ا(، الت��ي 
بداأت حياتها ك�شيدة اوىل حمتملة ب�رصقة جزء من 
خطاب �شاب��ق ملي�شيل اوباما �شيدة البيت البي�ض 
احلالية الت��ي تق�شي ايامها الخرية يف هذا البيت 
ال��ذي بن��اه املهند���ض جيم���ض هوبان ب��ني عامي 
1792 و 1800 باأحج��ار اح�رصت من ا�شكتلندا. 
�شاب��ق  رئا�ش��ي  مر�ش��ح  ي�شبه��ه  ل  ه��ذا  ترام��ب 
جمه��وري كان ام دميقراط��ي او حت��ى م��ن ح��زب 
اخل���رص! دخول رجل ا�شود اىل البيت البي�ض لأول 
م��رة يف تاري��خ امريكا، �شجع �شي��دة مثل هيالري 
كلينتون على حماولة ان تكون ال�شيدة الوىل التي 
حتكم الوليات املتحدة المريكية، كما �شجع اي�شا 
ترام��ب ليك��ون املجنون الول ال��ذي رمبا �شيرتبع 
عل��ى عر�ض ه��ذا البلد العظي��م. الت�شجي��ل ال�شوتي 
ملر�ش��ح الرئا�ش��ة ترام��ب يع��ود اىل ع��ام 2005، 
وال��ذي ردد في��ه الفاظ��ا وعب��ارات اباحي��ة ع��ن 
الن�شاء، وال��ذي ن�رصته �شحيف��ة الوا�شنطن بو�شت، 
و اأح��دث جدل وا�شعا عن م��ا يقال بني الرجال يف 
ال�رص ول يجب ان يقال يف العلن، وعن القيود التي 
تفر�ض على ت�رصيحات ال�شخ�شيات العامة. كل ما 
قال��ه ترامب اعترب "عبارات قبيحة، لكنها لالأمانة 
عب��ارات يتف��وه به��ا الرج��ال عامة" وه��ي " تباه 
بالرجول��ة" ل اكرث. وال��كالم دوم��ا لنايغل فاراج 
الرئي���ض املوؤق��ت حل��زب بريطاني��ا امل�شتقل��ة. ما 
نق��وم به يف ال�رص �شيحرجنا جميعا اإذا ظهر للعلن، 
نع��م، لكن هذا ه��و قانون احلياة العام��ة، وهذا ما 
اأحرج اجلمهوريني كثريا. حتى ان الت�شجيل الخري 
لرتامب ال��ذي قال فيه: "ميكن��ك ان تفعل اي �شيء 
بامل��راأة ح��ني تكون جنم��ا " كان �شبب��ا يف اعالن 
23 م��ن اأبرز اع�شاء احل��زب اجلمهوري تراجعهم 
ع��ن دعم ترامب يف النتخابات الرئا�شية القادمة. 
املر�شح الرئا�ش��ي اجلمهوري ال�شابق جون ماكني، 
ووزي��رة اخلارجي��ة المريكي��ة ال�شابق��ة كوندليزا 
راي�ض اأعلنا اي�شا تراجعهما عن دعم ترامب! طبعا، 
لي�ض لدى ترامب ع�شرية تعقد موؤمترا �شحفيا تعلن 
في��ه ان الت�شجي��ل ال�شوت��ي مف��ربكا، وفوتو�شوب، 
وغ��ري �شحيح. لذل��ك مل يكن امامه �ش��وى العتذار 
عما قال��ه متباه برجولته قبل 11 عاما: "لقد قلت 
وفعلت ا�شياء اندم عليها، اي �شخ�ض يعرفني يعلم 
ان ه��ذه الكلمات ل تعك�ض حقيق��ة �شخ�شيتي، لقد 
قلته��ا وكن��ت خمطئ��ا واعت��ذر عنه��ا، مل اق��ل ابدا 
انن��ي �شخ���ض مث��ايل، او تظاه��رت مب��ا لي�ض يف، 
اتعهد ب��ان اكون رجال اأف�شل يف امل�شتقبل." برغم 
ه��ذا؛ انتهزت هي��الري كلينتون الفر�ش��ة الذهبية، 
وكتب��ت عرب ح�شابها يف موقع تويرت: " ل ميكن ان 
ن�شم��ح لهذا الرج��ل ان ي�شبح رئي�ش��ا لبالدنا" ! لو 
كان ترام��ب يعلم يف 2005 ان��ه �شي�شبح مر�شحا 
للرئا�شة يف يوم ما لكان ام�شك فمه عن التلفظ مبا 
يقول��ه الرجال عادة يف ال�رص ول يرغبون ان يظهر 
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