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 ומשם בדורגד

לישראל בדור
מת זו משעשעת בתמונה

 כוכבים שני ביניהם חרים
 כי הבושם, ריח על מפורסמים

 בפני אלוף הוא מהם אחד כל
 יותר, הגדול האחד, :עצמו

 איגרוף אלוף קופר, ר,נרי הוא
ה קיגן, קווין והשני לשעבר,
 המפורסם. האנגלי כדורגלן

 מאוצרותי- חלק מהווים שניהם
 ברוס־פאברג׳ה חברת של הם

 פירסום שגרירי לה ומשמשים
גב לתכשירים כולו בעולם
 דרך בישראל המשווקים ריים,
קוסנזסיקס. אשל

 קשורה פוסט שפארד, כשם
 של השיער תכשירי לסידרת
קשו האמינגווי ומארגו החברה

החו בסוף בייב. לסידרת רה
 עם לישראל קיגן יבוא דש

 באותה שלו. הכדורגל קבוצת
אי אוהדיו עם ייפגש הזדמנות

ה משתלב כיצד וידגים, שית
ה האופי עם הגברי בושם

להכ יבואו לפניו ספורטיבי.
החב נשיא השטח את שיר
 בניו, ושני בארי ג׳ורג׳ רה,

 הדרך מורה וריצ׳ארד. קרייג
ה אשל, חיים הישראלי יהיה

 בדרגה, משהועלה עתה, חולש
 של הבינלאומי הייצוא על

 שמונים של (מחזור האימפריה
 באדי בשנה). דולר מיליון
 רבים כספים לאחרונה משקיע
 המחזיר נושא הסרטן, בחקר
 :שלו הקאריירה לתחילת אותו

רוקח.
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יבחש שבעד׳ מתפדלוו אני עלי: והניעה
 שניים ואם השלישית אשתו שהיא עלי, מוחמד של היפה אשתו

 בדעתו כי שנתיים, לפני הצהיר, ״כשבעלי בעצב: הודתה מילדיו,
 עשה לא הוא ממני.״ מאושרת בעולם היתה לא הזירה, מן לפרוש

בבית. בעתיד יישאר שמוחמד מקווה וארבע, העשרים בת ודוניקה, כן.

ד סו י  ו
:צימבוליין

שיניתי כיצד
ח״? את

 ז חיי את שיניתי
 הבא צ׳מברליין, ריצ׳ארד

 של ביקורו במיסגרת לישראל
 הטלוויזיה ותוכנית קומו פרי

 אחד ,45 בגיל היום, הוא שלו,
 האמריקאיות. הסדרות ממלכי

 הסיד־ של הראשי הכוכב הוא
 אן.בי.סי. שחברת שונאן, רה

 ושניים עשרים בתוכה הטביעה
 מוחצת בתקווה דולר, מיליון
 של הצפייה אחוזי את לשבור

 לצ׳מבר־ המתחרות. הרשתות
תפ את הסידרה הביאה ליין
 הפאר- אחד ואת חייו קיד

 עולם של המכובדים טנרים
 רק לא מיפונה. טושירו הבד:
 לתרגל ונאלץ יפאנית שלמד

 בסיג- הסמוראים של זעמם את
 מנס- לכן קודם הכיר שלא נון

 נהנה אם כי האישי, יונו
 ארבע של מתוצאה לראשונה

שו נפשיות בתיארפיות שנים
 גורו בעזרת ומשונות, נות

 שלווה לו שהביאו משלו, פרטי
אני ״היום :חדשה נפשית
 והבאת נישואין על חושב אפילו
לאח התוודה לעולם,״ ילדים
 עם נוח מרגיש ״אני רונה.
 עליות מאותם סובל ואיני עצמי

 הרוח במצבי אלימות וירידות
 זאת שלהרגשה חושב, אני שלי.

 מידת על ישירה השפעה גם
 ולפני הבמה על שלי, ההצלחה

המצלמה״.
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