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בכיסים
 בטיר- ■שהתה אליזבת המלכה

הרופ עצת לפי בבאלמורל, רתה
 הרי אבל מנוחה. עליה שציוון אים

 ליוו — לבדה אינה לעולם המלכה
 ובתה אנדרי! בנה הפעם אותה
 שצריך פיליפס, מארק סרן אן.
 הנסיכה, לרעייתו להתלוות היה

 בבית. ונשאר התוכנית את שינה
בר עבודה הרבה השקיע ״הוא

 הקיץ יסע אם ברור ולא שלו ווה
 בארמון דובר הכריז לבאלמורל,״
 הנסיכה — התוצאה ב^קינגהם.

 עם 32ה־ הולדתה יום את חגגה אן
בעלה. ללא אך ילדיה,
 הירבה לא שהזוג לומר צריך
 הם האחרונה. בתקופה יחד לבלות
 אוגוסט בתחילת לאחרונה נפגשו
 ייפרדו הסתיו שלקראת ונראה

 מארק כאשר ארוכה, לתקופה שוב
 רכיבה לתחרות בגפו יסע פיליפם

 תשהה הזמן באותו באוסטרליה•
באר המדינה בשליחות הנסיכה

אפריקה. צות
 זמנו מירב את מקדיש פיליפס
אד לטיפוח האחרונה בתקופה

החקל גידוליו ולשיכלול מותיו,
 בת בחווה לבדו גר הוא איים.

 שרת, עם חדרים, וחמישה שלושים
 מכמה לבד וסוכנת־בית, טבחית

 חיטה, מגדל הוא אנשי־ביטחון.
 גזעיים. סוסים וכמובן בקר, עדרי

 יום מדי משקיע שהוא מספרים
בחווה. עבודה שעות 14

 חתול כי אומרות גם השמועות
 אבל אשתו, ובין בינו עבר שחור

 הנסיכה :אחרים הסברים גם יש
 שהיא הקיצבה בכל משתמשת אן

 הוצאות לכיסוי המדינה מן מקבלת
מק אינו פיליפס והנסיעה. הייצוג

הפ מה אז שהיא. קיצבה כל בל
נש שהוא האנגלים, אומרים לא,
 שהיא בשעה לעבוד, בבית אר

 ולהישאר לבלות, לטייל, יכולה
בכיסים? הידיים עם

 מוסנלו: ן גיז
מרתד מי

?11110 !מחנסזח
 כי לספר יודעים עיתונות צלמי

 ג׳ון הטניסאי של לשונו הצלפות
הצ כמו לפחות חזקות ׳מקנדו,

משתד הם ולכן מחבטו, לפות
 לסיכסובים איתו להיכנס לא לים

 אותו שטף כשהגשם אך מיותרים.
 מיהר הוא וימבלדון, במישחקי

בהו שחזו ההמונים אל להצטרף
 כשב־ הנזתגלגלות האבנים פעת

 לא הוא אך עיתונאית. עיקבותיו
 כתבת היתה כי אליה, לב שם

| טניס. לענייני ולא מוסיקה לענייני

נסך? ♦ש למי
כ באוויר, ידיו מניף כשהוא

 השייח׳ זעק אונים, לחוסר מחווה
ב המרוגז אל־פאפי מוחמר

ה לכל אין בית״המישפט: אולם
 להשיג יכול שאני חושבים רוחות
? שעות 48 בתוך דולר מיליון
 הנמשך מחזה של שיאו זה היה

שגי במיאמי, חודשים כמה כבר
(למע המוזהב השייח׳ הם בוריו

ה (למטה), היפהפיה ורעייתו לה)
מ ומזונות גירושין ממנו תובעת

 היא אלפסי של בעייתו פולפלים.
 עורך־ה־יו את לה לקחה שהגברת

ל בארצות־הברית ביותר הטוב
 מיצ׳ד־ מארב גירושין, ענייני
ץ,  לשכנע הצליח לא שכאשר פ

 את אליו שלח בנועם, השייח׳ את
לעצרו. המישטרה

נוסך ן1יצח1 מושט, קאו״ווז :ממן מל
 דוהר ילד, כמו נראה הזה: לאיש לו יש כישרון מין איזה
 ועוד בניו להיות יכולים שהיו בנערים ומתחרה מירוץ במכונית

 1 בו שגס בקונטיקט, קנדאל גביע מירוץ היה בתור האחרון !מנצח
ראשון. הגיע

 פול למעריצותיו: ובעיקר למעריציו: חדשה הודעה הנה אבל
 היא פחות ידוע סוד שכן במיטבח. גם איתכן להיות יתחיל ניומן
 לפחות קופתי שהוא אומרים ואשר שהמציא, המתובל הסלט רוטב

 המרכולים, של המדפים את ניומן פול יקשט בקרוב העוקץ. כמו
 שם במיפבח. שלכם העץ קערית לעבר בקבוק מעל קורץ כשהוא
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