
לבחירות רצים הילדים דאסטין:
 (בתמונה דאסטין ז׳יסקאר אצל

 עסק הפוליטיקה הפכה הקטנה)
במכ האחרון בביקורו מישפחתי.

ספ הדוברת אשתו, זו היתד. סיקו

;;*

 נאומו. את שקראה רהוטה, רדית
 ואלרי־אן, בתו, של ירודהדבש

 ז׳ראר כשבעלה מסע-בחירות, הפך
 המקומיות בבחירות רץ מוטאסייה

מימין). (בתמונה, טוזאק מחוז של
 ז׳יסקאר, של הצעיר לבנו אשר

 משמאל) (בתמונה, 22דד בן אנרי,
 בבחירות אישית מתמודד הוא —

כש לואר-א־שר, של הקנטונליות
 את ומסביר סנדוויצ׳ים על חי הוא

 נשים, באירגוני בבית־חולים, עצמו
 שגילם המקומיים, האיכרים ובבתי

פלוס. חמישים הממוצע

 עלי: מוחמר
חומייני רק

חרש אהבה סיפור מקגראו: אלי
 בפוטו- שגססה מי כג׳ני, אותה זוכרים קתרזיס-הממחטות חסידי

 אהבה״. ב״סיפור אוניל, ראיין של פניו מול מלוקמיה, רבה גניות
 אחרי ורק מוזר קריירה צינון של תקופה אלי עברה הזה הסרט אחרי

 לצאת לי !נתן לא ״הוא :טענה מקווין סטיב מסופר־כוכב גירושיה
 מאושרות, גירושין שנות ארבע אחרי בינתיים, לעבודה.״ הבית מן

 לצד ב״שיירה״ הופיעה היא רבה. תרועה בקול לחדשות אלי חזרה
 וחילקה כריסטופרסון, כרים האמריקאי, הבד של המפתה-התורן

 לצד חדש אהבה בסיפור הופעתה בזכות בעיתונים שמנות כותרות
 שהפיק ״שחקנים״, ושמו בסרט טובות. שנים 14ב־ ממנה צעיר בן־זוג

 של אהובה משחקת היא אבנס, רוברט לשעבר, שלה הבעלים אחד
 דין אלא אינו היפהפה השחקן העולם. לאליפות השואף טניס שחקן

 שתספיק קיוותה אלי הזמר). מרטין דין של (בנו 26ה־ בן מרטין, פול
 שלושה של בשכר בסרטו להופיע לומט, סידני של להצעתו להיענות

דינו. של מחלתו בשל התאחרו הצילומים אבל דולר, מיליון וחצי

ץ י

 :טרודו אליזט
 להתחפש

רו לזו
 לה השתוללה טרודו מרגרט

 הזמן אותו וכל נפשה, כאוות
 בעלה טרודו, אליוט פייר שמר

 קנדה וראש־ממשלת לשעבר
 אבל טוב. משמן טוב שם על

 בית- בטרקלין שנערך בנשף
קרנ לרגל באוטווה הממשלה

 גם הגיעה גרא״ ״מארדי בל
הנ הגבר לטרודו. לצון שעת

 בתילבושת אטרקציה הפך אה
זורו. המצויירת הסידרה גיבור

ביהלומים להתכסות :שד הזמרת
 ידועה הצמד) מן וחלק סוני, של רעייתו (לשעבר בונו שר

 2000כ- עבור מייוחדת הופעה ערכה באחרונה שלה. הנועזת במלתחה
 אופנת את מביאה כשהיא אכסקלוסיבי, ניו־יורק בדיסקדקלאב מוזמנים
גול זוהרים כשמכנסיים סקטים, על רקדה היא חדש. לשיא הדיסקו

 יהלום, תקוע שבאמצעו זוהר טבור גם ומגלים המוסיקה בקצב שים
שלה. המופשטת בכסות המאסיבי החלק את שהיוו יהלומים מאותם אחד

יותר חזק
להכ מישהו הצליח סוף־סוף

 בביקורו, עלי. מוחמד את ניע
 המתאגרף נישאל בניו-זילנד,

פרו שאלה גדול״ ״פה המכונה
 רוצה היה האם : בוקטיבית

״״כן אחר. מישהו להיות  ענה !
 חו- ״האיית-אללה בהתלהבות,

 והוא האלוהים, איש הוא מייני.
ה בשם באיראן לשלוט עומד

 את לזכור אם וחוקתו.״ אלוהים
 עלי הצהיר מזמן שלא העובדה

 יש הרי ממני״, גדול ש״אין
 סוג היא שהדת בהנחה משהו

אופיום. של מסויים

שלם אגשים ב
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