
ס אבשים שו ב

שיו מסיאס: אנויקו
הפו מן יותר חשוב הכדורגל בישראל רק לא

 נבחרת כשזכתה לכן, בצרפת. גם כך — ליטיקה
 חגגו הארצית, באליפות סן־ז׳רמיין פאריס הכדורגל

הלי מועדון — הלאומי הבידור במרכז האירוע את
הגיבורים את הישקו הרקדניות רוד. נזולין לה

גנום דגישו הנצחון
 להנציח הצטלמו ואחר-כד מגביע-הניצחון, שמפניה

שח — בשימחה ביותר הבולטים בין המאורע. את
 מאחוריו גנום, מישל הערב, וגיבור הכדורגל קן

 אג* ומיודענו שיראק ז׳אק פאריס עיריית ראש
הנבחרת. של נלהב אוהד שהוא מסיאם, ריקו

 בונשן: מריסה
מוכסאן עם בחזרה

 על מופסאן, את אוהבת ״אני
תפ את לנשים להעניק שידע

 אומרת ביותר,״ היפים קידיהן
 מאריסה היפהפיה, השחקנית
אח לבימה, החוזרת ברנסון,

 — היעדרות שנות כמה רי
בעי הקטן, המסד אל הפעם

 דה גי של המפורסם לרומן בוד
ב בן־זוגה אמי. בל מופסאן

 גירסה וכר, ז׳אק יהיה סרט
 שובר- הטיפוס של נוספת

 קזנובה אינו כי ״שאם הלבבות.
 הנשים דון־ז׳ואן, לא ואף

אחריו.״ שבי הולכות
 פיר- את החייבת מאריסה,

 קוב־ של לסירטו הגדול סומה
 על־ נתגלתה לינדון, בארי ריק
 לנשים להעניק שידע בימאי ידי

 וים־ לוקינו יפים, תפקידים
 תפקידה את לה שנתן קונטי,
 בוונציה. בלמות הבד על הראשון

 לעו־ להינשא העומדת מאריסה,
 עתה השלימה אמריקאי, רר־דין

 אדו־ כליילן של חדש סרס
ב לעבוד מעדיפה אבל ארדס,

צרפת.

ביער חופשה קארמר: ג״מי
 הנשיא נראה כך — שפתיו על וחיוך מרושל בלבוש רזה,

 אופניים על רוכב קארטר, ג׳ימי ארצות־הברית, של לשעבר
 לבילוי רוזלץ רעייתו עם לפאריס שהגיע קארטר, בולון. ביער
 עם נועד ,1 מס׳ אירופה בתחנת העיתונות לפני להופיע בחר פרטי,

האופניים. על — והופ בגדים החליף ואחר־כך הצרפתי הנשיא

שנייוו הוזי של היוושת באי: נמד■
ז׳וכר, מארלן עם ימין) (מצד בתמונה הנראית כאי, נטלי

הצר הבד על שניידר רומי של הבלתי־מוכתרת היורשת היא
 כשחקנית אימצוה הצרפתים אוסטרית, היתה שרומי למרות פתי.

 בכל כמעט להופיע מסוגלת היתה שכן בקולנוע, עליהם האהובה
 שחקנית באי, נטלי היא שלה האפשרית היורשת אפשרי. תפקיד

 הצרפתים ליבות את לאחרונה שכבשה ואינטליגנטית, עדינת־פנים
 זו תמונה בישראל. שהוצג וזכפר, נערת :ביניהם סרטים. בכמה

 גר, מארטין של ישובו החדש, סירסה של הבכורה בהצגת צולמה
 ז׳ראר צרפת, של 1 מס׳ הקופה כוכב לצד מככבת היא שבו

דפארדייה.
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