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האוויר נדרו למור ואש־ממשלה הפו אין־ :סקי סר״ בחנו
 קרייסקי. ברונו האוסטרי הקאנצלר :לכך שזכה מי היה זאת בכל למלך. ראש־ממשלה הופר יום בכל לא
 הערבי השליט של הפרטי במטוס סעודיה, מלך חאליד של מלכותו בכסא יושב הוא זאת היסטורית בתמונה
 בואינג של גופו הוא המפואר הטרקלין כי להבחין אפשר חלונותיו פי על רק דבר. לכל ארמון הנחשב

 דרך לווינה לחזור רצה כשהקאנצלר נערכה המיוחדת הטיסה חאליד. של דרישותיו לפי שתוכנן 707
 הכנסת־האורחים ברוח הסעודי, המלך הציע בירות, רעשה יום שבאותו מאחר בסעודיה. ביקורו לאחר בירות,

הראשון. ברונו למלך קרייסקי הפך וכך הפרטי, מטוסי את שלו,

קטנת לאיפור אבירית פנית קבלת :דאסו מוסל
 מאתייה, מיריי למראה והערצתו התלהבותו את מפגין הצרפתי, והעיתונות המטוסים איל דאסו, מרסל

 בית- בפאריס. הכוכבים לכל גדול ערב זה היה ידה. את נושק כשהוא הגדול, הקול בעלת הקטנה הציפור
 ושמו חדש בסרט נחנך יקרות ובכורסות־עור קריסטל בעששיות מצוייד פאריס, בשם ומפואר חדש קולנוע

 צעירים כעשרים אסף לצידה אך קארון, בלסלי הראשי לתפקיד בחר לנג, מישל הסרט, במאי הכוכבים. כל
 הודיע לאנג שכן חתן־הערב, היה דאסו מרסל יחד. גם ולרקוד לשיר כשרונם :לכולם שהמשותף אלמונים

דאסו. של הכספי לגיבוי הודות ורק אך לפועל יצאה זו קולנועית הרפתקה כי ועדה עם קבל

וניצחון שימחת חבוט!מוגאבה:
 שיחרור של ברגע מוגאבה, רוברט זימבאבווה, של הנבחר מנהיגה

 :המכריע בסיבוב שניצח פוליטיקאי של בעליצותו המהולים והרפייה
 את אפילו מוגאבה הפתיע יריביו, של ותככים התנכלויות למרות
 לשחורים המוקצים המקומות מכלל אחוזים בשמונים משזכה עצמו,

 ולשנות חדש, עידן לפתוח עשוי מוגאבה של ניצחונו בפרלמנט.
הגיזענית. דרום־אפריקה של החברתית־פוליטית דמותה את

 אובוס: הנסיבה
רא? או מתחה

מס השערוריה נרגעה טרם
ולמאה מרגרם לנסיכה ביב
 שברח להלין רודי הצעיר בה
אומ (יש אחרת ועם כספה עם

 שוב והנסיכה לישראל). — רים
 שינוי בגלל הפעם בחדשות:
 המקורבים בפניה. שהבחינו

 ניתוח ערכה כי טוענים אליה
 היא עור־הפנים. מתיחת של

 את אחד לכל משאירה בעצמה
ולשער. לדמיין הזכות
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