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־ זוכה אחד
בונה: שני

זכה קונגרס ג״מי
בכה מקגרו גיון

 זכה שלא אחרי ,30 בגיל
 שמונה זה וימבלדון באליפות

 קונורס ג'ימי נחשב שנים,
 תחילה שיאו. את שעבר לכוכב

 ג׳ץ ואחר־כך בורג ביורן
 התואר את ממנו גזלו מקנדו
 הטניס, בעולם ביותר הנכסף

 הרקיעו עדייו הכנסותיו כי ואם
 ממנו שנגזל היה נדמה שחקים,

 .1 מם׳ להיות הסיכוי סופית
 ובעיקבות המזל, רצה אבל

 השתתף לא מינהלי סיכסוך
 וימבלדון במישחקי השנה בורג

 כדי לגמר דרכו פילס וקונורם
 הצעיר הכוכב עם להתמודד
 בטנים היום ביותר והמצליח

מקנרו. ג׳ון המיקצועני,
 לפני בתואר שזכה מקנרו,

 הסיכויים לבעל נחשב שנה,
 גם אבל לנצח. ביותר הטובים

 וקונורס עגול, הוא הטניס כדור
 כך כדי עד כהלכה בו חבט

 הפתיע המומחים, את שהפתיע
 עצמו, את והפתיע מקנרו את

 אלוף בתואר שנית זכה כאשר
וימבלדון.

 המאורע, את לחגוג כדי לידו,
 פטי היפהפיה אשתו ניצבה

 נע־ בעבר שהיתה מקוואייר;
 פלייבוי. הירחון של רת־השנה

ה שבדרך־כלל למרות אבל
הז שום מחמיצים אינם צלמים
בחב קונורם את לצלם דמנות

ה הפעם זו היתד. אשתו, רת
 התמונות ושתי שלו, חגיגית

 ושל מימין הצוהל קונורס של
מדב משמאל, הבוכה מקנרו

ספורט. פרשן מכל יותר רות
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 ?גיאדלס: הנסיך
ו!עוזדואש

לגעת־החצו 1
 בחדר־השינד. המיסתורי האיש

 המאורע בדיוק היה לא המלכה של
 הנסיך הולדת את ללוות שנועד
 אבל, הבריטי. המלוכה בבית החדש
 האנגלי, קור־הרוח כמו אין כידוע,
 נאלצה אליזכת שהסבתא ובשעה

 חדר־המיטות חדשות עם להתמודד
 ידיים ללחוץ צ׳ארלס יצא שלה,

 שהוגשו חדשים צעצועים ולאסוף
נתי אותו פגשו שם מקום בכל לו

 שיווי־המישקל נשמר לפחות כך ניו.
 ליידי אם בבית. וגם בכותרות גם
ה בעצמה להיות החליטה די

 עוזר־ גם הרי ילדיה, של גננת
בפרו מגורך חידוש הוא לגננת
טוקול.

נשאו ומי מרדיו מ׳ :ס׳דקכטריק ג״ין
 הדלפות, יש הישראלית בוועדת־החוץ-והביטחון שרק שחושב מי

 בין המעורערים היחסים את מזמן חגגו כבר דעות לשונות שיקום.
 היוצא ושר־החוץ קירקפטריק ג׳יין באו״ם, ארצוודהברית גברת

 מהדלפה וליהנות בביתה לנוח ג׳יין יכולה עכשיו הייג. אלכסנדר
 כן הציבורית, הזירה מן להיעלם שתמהר שככל שקבעה נוספת,

בעולם. לארצות־הברית ייטב
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