
1 1 1 1 1 1 1

עוד ישוב ורא היה שהיה גה גימ״ל: מישפחח
 אר־ג׳מייל, כשיר :בפינה מיוחדת תמונה זוהי
 במרכז, עומד לבנון לנשיא היבחרו ערב שנרצח

 יפה סולאנז', אשתו לידו המישפחה. לכוכב כיאה
■שורות שתי בעל ענק עם משי בשימלת ומטופחת

 ולצדם החורים, עומדים הזוג מאחורי פנינים. של
 שצולמה אחרי ספורים שימים ל, ׳ביי ג אל־ אמין

 מעניין רעייתו. ולפניו בפועל, לנשיא הפך התמונה
האחים. משני יותר לזו זו דומות הנשים כי

:1x8161 1אי

המסהנזדסו מן

באו? לסנסראל
צר זמר למצוא ביותר נדיר

 רבה לפופולריות שיזכה פתי
מכ שאין כמעט כי באמריקה,

 הזמר תרבות בין משותף נה
 אבל הצרפתית. תו האמריקאית

ה מחסום את עבר אחד זמר
מוגטאן, איכ : אוקיאנוס

 לכעוי האמריקאים בפי שזכה
הגדול״. ״איב
 ימים שבוע במשך בכדי. לא

 ספטמבר) של הראשון (השבוע
 ערב מדי הגדול איב הופיע
 אלפים ארבעת לפני בערב.
ד,יוק הבימות אחת על צופים

 המיוחסת אף ואולי רתיות,
 לארצות־הברית. שיש ביותר,
 הוא אופרה. המטרופוליטן בימת

 הקל, הבידור באמני הראשון
 השמורה זו, בימה על הדורך

 ול־ מניו־יורק הידועה לאופרה
 הקל־ המוסיקה בשטח אפנים

 ציפה לא בעצמו מונטאן סית.
 ב־ לו שציפתה הפנים לקבלת

ניו־יודק.
 ברגל פתח ,60ה־ בן מונטאן

 14ב* שבועות 11 בן סיוד ימין
 ברגל בארצות־הברית, ערים
 מרץ בעל פוגטאן, כי ימין,

 ימימה, כמיפים ■גופני וכושר
 שרבים מה הבימה על עושה
 לעשות. מסוגלים אינם אחרים
 תחת זוהרת, יבוקר בשעת ואילו

 הפגין פארק, בסגטראל השמש
 חסרת הערצה כושי ילד לפניו

 בחטיף כיבדו היא — תרדים
קורן• פ־פ :הלאומי

 נמר, בצבעי אופנתי מיני בבגד בורג, מריאנד! נראית כך
 בגייטבורג, ערב של לבילף בצאתם ביורן, בעלה, כשמאחוריה

 חזרה אל עדיין מדבר לא ■השניים מן אחד אף כי אם גרמניה.
 מחלה ■בגלל חייה, על האיום — ברור כבר אחד דבר הרי לאימונים,

 יפה. הצליח שעברה הכליות ניתוח כי שהתברר אחדי הוסר ממארת.
ימימה. כמימים סוערים חברתיים לחיים מבדידותו הזוג יצא עתה

צה1מ שו גוול קונווס: ג״מי
 קונורס, גיימי הוא הלא ״ג־-ימבו״, של שהקאריירה חשבו כולם
 עטרו אהר־גך .24 בן הלבן הספורט גיבור היה 1974ב־ נגמרה.

 נראו: ליי שנים כבת במשך מלנוד. וג׳ון בורג ביורן אותו
 :התבטא ל*פי*כן,8ואף־ז הגדולות. התהדרות של בפינאלה עוד

תי שבכולם, הטוב לחיות שלי ביכולת בטוח הייתי לא ■״אילו  היי
 קורץ ■:— כי והוכיח שנים, שמונה אחרי חזר הוא למגרש״. חחר

 ■ובדרך •בווימכלדון ניצחונו אחרי — מנצרים ■קורצו ■שממנו החומר מן
, היפה אשתו — שלו בקמע היטב אחז מדום, לפלאשיגיג טי  שדירה ב

קונורס. לגערת והפכה פלייבוי' נערת
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