
לא* או מתגרשים אונאסיס: כויסטינה
מתגרשים? לא או מתגרשים קוזום: ומרגיי אונסים :ריסטינה
 היורשת מבלה האופנה מיטב לפי לאוזניה, כשווקמן לא. זאת שבכל כנראה,

 קוזום. סרגיי הישן בעלה בחברת אונסים כריסטינה בעולם ביותר ■זעשירה
 לו שהגישה אחרי מוזרות: תהפוכות עוברת השניים של הנישואין ירשת־

 חיפשה אליו, טינה בליבה שאין לאות אניות־משא, שתי בדמות זתנת־גירושין
 מוזנחת ונראתה במישקלה עלתה וכריסטינה קל, היה לא התהליך לשכוח. •רכים

 בצוותא ומבלים רוקדים שוב השניים נראו האחרונים בשבועות אך ׳בודדה.
 במבטים בזה זה נעוצות כשעיניהם שונים, באתרי־נופש נופשים או :עיר־האורות,

מסביבם.\ם משתולל שקופידון כנראה, סיכורים.

בסתו; נישאה דוד ״בייבי
 ניצחון גום וגאוטנקר ס״מון
55 בן מוטי! דיו נוסו;

 נישאה דול, ביבי בתפקיד 1956ב־ שהתפרסמה ביירך, קרול השחקנית
 שהתקיימה שהחתונה אלא בלונדון. סוכנות עתה הודיע כך על בשלישית.

 בייקר סוד. בגדר כה עד היתה מה ומשום ,1982 במרס 10ב־ חודשים, 16 לפני
 אוקטובר בחודש דול בייבי בשם שלה הביוגרפיה את לפרסם עומדת )52(

 בעלה מקידום־המכירות. כחלק נישואיה, דבר לפירסום הסיבה זו ואולי הקרוב,
• בריטי טלוויזיה שחקן ),49(ברטון דונאלד הוא •  פסטיבל־מוסקווה •

 על לאנג׳, ג׳סיקה בץ — שתיים בין ביותר הטובה השחקנית פרס את חילק
 תפקיד את גולדה בהפקת (שמילאהדייווים גיורי ובץ בפראנסס, תפקידה

 הם גם שזכו הגברים חלומותינו. של בחורף תפקידה על הצעירה), גולדה
 פאסטורלה על גרץ וירגיליום הראשי: הפרס את ביניהם חילקו

• הולדתי כפר על מיפאן קאטו ויושי חירואיקה •  אנשים 14 •
 זה פרס בשיקאגו. מקארתור קרן מטעם בפרסים זכו במיוחד מוכשרים

 בראש דולר. אלף 60ר דולר אלף 24 בין וערכו שנים, לחמש אחת מוענק
 אחריו גרעיני. לפירוז התנועה מנהיג )40(סורסכרג ראנדאל עומד הזוכים

 כמנהלת מישרתה את שסיימה כלכלנית ),52( ריבלץ מ׳ אלים גם זכו
 ששימשה מניריורק, )14( לאו וסילסייה הקונגרס, של ועדת־הכספים

• המלאכותית ההפלה חופש למען התנועה כראש •  *)10(.דאדלי השחקן •
• שבקליפורניה בסנטה־מוניקה מתאונת־דרכים ניצל מור •  דורותי •

 אופרה, במטרופוליטן שנה 40כ־ ששרה ידועת־שם זמרת ),66(קריסטן
 טרם במחלת־מוחץ לקה לא סרנץ׳ דאגלאם ג׳ון שבעלה להוכיח נלחמת
 בעצמו סבל ידוע, מנתח־מוח שהיה שבעלה, מאמינה לא פשוט היא נפטר.

 במחלת למילחמה מיוחדת ועדה הקימה היא איומה. מוחית ממחלה
• היים והלן למון ג׳ק גם שבראשה עומדים שבראשה אלצהיימר, • • 

 40,000 של קהל לפני בינלאומי סיור בראש הופיעו וגארסונקל סיימון
 והקהל ססילייה, הידוע בשירם השניים התחילו פתיחה כל בלי באוהיו. איש
 מחיר שנים. 13 לפני נערך הצמד של האחרון הסיור התרגשות. מרוב שאג

• דולר 16 — הפעם הכרטיס •  ,11 בת אמריקאית ילדה ממית, סמנטה •
 אם לברר כדי בברית־המועצות, לבקר אנדרוסוב יורי על־ידי שהוזמנה

 הסובייטי המנהיג מן במתנה קיבלה במילחמה, או בשלום חפצים הרוסים
• המנהיג עם להיפגש זכתה שלא כך על כפיצוי אחרות, ומתנות סמובאר • • 

 שרחצו צרפתיות כמו נדירים, מחזות גילה אירופה על שפשט הגדול החום
 בפארקים התפשטו האנגליות אייפל, מיגדל שליד במיזרקות מלא בעירום

• מיזוג־אוויר בלי שווייץ את אהבו לא והישראלים •  ג׳ואן השחקנית •
 ממץ כג׳יי־אר דינאסטי הטלוויזיה בסרט מחדש שהתפרסמה ),50(קולינס

 השחקן של 28ה־ בן בנו מייסון, מורגן עם משותפים חיים מנהלת נקבה,
• מייסון גייימם •  נאלצה לאחרונה כלכליות: בעיות יש שר לזמרת גם •
 שלו חדרי־השינה ששה על כלוס־אנג׳לס, ביתה את פומבית למכירה להעמיד

 מיליון וחצי 6 לגייס הצליחה בכך עתיק. מצרי בסיגנון חריג ועיצוב־פנים
• דולר •  מועדון עם יחד בלונדון, 66ה־ הולדתו יום את חגג מרטין דין •

• אן הנסיכה היא שנשיאתו וארייטי, •  כיל הבדרדשחקן של לדעתו •
 מצהיר הוא שעליה האחת ספרות: משלוש אדם של הכנסתו מורכבת הופכי,

 מדבר הוא שעליה השלישית לאשתו, מספר הוא שעליה השנייה למס־ההכנסה,
במועדון. חבריו עם רק

ם ים1נ11ע ל עו ב

השליש? לילד מצפים לא או מצפים קנט: דונם׳
 בממלכה ביותר היפה הזוג הם ורעייתו מקנט הדוכס
 עיניהם: אליהם נושאים תושביה וכל המאוחדת, הבריטית
 שניהם למופת, מישפחתי זוג הם מדוע. מסבירה התמונה
 בלונדיים ילדים שני להם יש נאים, תווים ובעלי תמירים

 עצמם את ומקיפים חיי״הכפר את אוהבים והם ויפהפיים,
 הסיאמי החתול שבתמונה, העיזים שתי דוגמת בבעלי־חיים,

 העם של הזיכרון כלבים. כמה עוד ותמיד שלהם הפרטי
 חמש לפני מלכותי. זוג מעריץ כשהוא למדי, קצר הבריטי

את לאשה לו נשא מייקל קנט כשדוכס שנים,

 בחצר שערוריה פרצה דדדביימיץ מארי־כריםטין
 נשואה היתה כבר דה־בייבניץ הבארונית באקינגהאם:

 של המישפחתי הענף תמוהה. בצורה בוטלו ונישואיה בעבר,
 לבלוע נאלץ אבל הרעיון, מן התלהב לא מווינדזור המלכה

 אחרי השערוריה, נשכחה כבר היום המרה. הגלולה את
 להתנהגות הקשור בכל רב טעם הפגינה מקנט שהדוכסית

 לבני־הזוג, העיניים נישאות היום ואם וחיי־מישפתה. לבוש
 שלישי? לתינוק השניים מצפים אכן האם מסקרנות: זה הרי

ונראה. נחכה

נחמה ומצא נענש הכוכב נואה: יאניק
 הנשיא עם במולדתו בביקור וההדר ההוד אחרי

 נראה, יאניק — הגלגל התהפך מיטראן, סרנסואה
 עבירה על נענש הלבן, הספורט של הצרפתי האלוף

לא הוא אומנם, ביציע־הקהל. עצמו את ומצא משמעתית

 צרפת נבחרת של במישחק כשהתבונן במיוחד מדוכא נראה
 בהיעדרו, דייוויס. גביע על בתחרות פארגאוואי, נבחרת עם

 שהיה נואה לאקונט. הנרי לארצו הגביע את העניק
ג׳יל. ארוסתו את ונישק הזמני, ביורשו וגא מאושר

2397 הזה העולם50




