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★ לבויקות חוסייו המלו ★
הלבן לבית כויסטי ג׳ול

 ציורי־ילדים 1226 בת תערוכה פתחה אולמן לים השחקנית
 מעמר אם כי מוסרט מעמד זה היה לא הפעם שביוגוסלביה. בסראייבו

 רצון של כשגרירה משמשת אולמן במציאות. שהתרחש יוצא״דופן, חגיגי
 ספורט שנושאה: התערוכה את חנכה זה ובתפקידה ימסקו, מטעם טוב

• ילדים בציורי •  רוד הזמר של כשמי־הנישואין גירושין •
ט: אר  להתגרש מבקשת ,1979ב־ לו שנישאה אלנה, רעייתו סטיו

• )3(ושון )4(קימברלי — ילדים שני לזוג ממנו. •  שערכה מישאל •
 התייחס לא — ואפריטיף ליקר לייצור הצרפתית החברה — קואנטרו

 עורכי 500 שאלה החברה בכוכבים. לטעם אם כי במשקה לטעם
 ביותר הרומנטיות הדמויות היו מי בארצות״הברית שונים מאגאזינים

ץ את זיכתה הנשית התשובה כה. עד בעולם תר ם ק  הראשון. במקום ת
 קנדים לפני עצום נקודות בהפרש הרומנטיקה, התגלמות היתה היא

ל לורן. וסוסיה ברגן אי כ ב, מי קו שני ארי  נמצא המהולל, הרקדן ב
ארד הם אחרים מעוררים ואילו ביותר, הרומנטי הגבר צ׳ ר רי  וסול גי

מן. • חד־משמעית החלטה שיש טוב ניו •  החליטה שר הזמרת •
 חן נשא שהעניין אחרי ככוכבת־סרטים, חדשה קריירה לעצמה לאמץ

 של הבא בסירטו ראשי נשי לתפקיד מועמדת היא (סילקווד); בעיניה
טר הכימאי , האחרונה") הקולנוע (.הצגת סי ץ׳ בי תו ג  החוזר בו
 מתגבר נער הוא איש־הפיל שבה בגירסה כי אם .איש־הפיל', לפרשת

 הסרט, שם גרוטסקית. למסיבה מסויימים, בתנאים הופכים, שפניו
 מתלבטים סטראגר, מארטין ומפיקו, בוגדנוביץ׳ אבל המסיבה. כמצופה

 הופיע הפיל איש של המוסרטת בגירסה הראשי. הגיבור בבחירת עדיין
 דיידויד גם היה הבימה על התפקיד אותו שעיצבו מי ובין הרט. ג׳ון

# בדאי #  המלך אחרי בנושאי־כתרים. מתמחה קליבלנד מירפאת #
ה דואר ברזיל ונשיא מסעודיה דדאלד ט ס טי ס א  סיגואורחי, ב
סיין המלך את המרפאה קיבלה  את הכוללות בדיקות של לסידרה חו

 חוסיין כי אם העיכול. מערכת של ותיפקודה ליבו של הפעולה תקינות
 על הירדני הארמון הצהיר בלבד, שיגרתיות בדיקות הן שאלה הצהיר
• מדמם" •אולקוס כעל החודש בראשית המלר מחלת •  ללכת אפשר •

 בשטחים ולהשתלם קולנוע כשחקן לעבוד גם ואפשר לאוניברסיטה
בסון הסכנה") בצל (.שנה מל למשל, הנה, שונים. משטחים  — גי

 דרומי, אמריקאי במיבטא להשתלם רק לא יצטרך האוסטרלי, השחקן
 לשחק ללמוד יצטרך הוא ספייסק, סיסי עם הנהר הבא סרטו לקראת
• בייסבול •  הריביירה חוף של הנופש עיירת בניצה, הגבול שוטרי •

 דרכונו את הציג ג׳ורג׳ בוי האנגלי הפופ כשזמר נדהמו הצרפתית,
 ומאופר דבר לכל באשה בשלמות לבוש היה הוא זהותו. את וגילה

 שלא עד בסן־רמו, להופעה בדרכו לעבור לו הניחו לא השוטרים בקפידה.
 נראה שבוי בכך די לא שכן, — פאריס מישטרת עם הדברים את ביררו

אד ג׳ורג׳ הוא בדרכון האמיתי שמו דבר, לכל כנערה # ארדו # # 
 אשתו, את לרצוח כפול בניסיון הנאשם בולו, סון שקלאום למרות
 כרטיס־החבר על לוותר נאלץ הוא מישפט, ללא חופשי, מסתובב עריץ
 של הקריאה חדר ששמו מפורסם אכסלוסיבי חברים במועדון שלו

 את עתה זה פירסמה מרוד־איילנד המיוחסת הקבוצה ניו־פורט.
 הנסיך לא אם במועדון חדש כחבר מופיע ומי שלה, ספר־היוחסין
 וגם חקירתו את וניהל בולו פון את שחשף אורסברג, סון אלכסנדר

חברים במועדון מקום לך לפנות ומכובדת רצינית דרך נגדה העיד
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ראשון מגנט נישואין אחיה: קלווין
 להתחתן. הסכימה ולא דראיי דאן הכימאי עם בחטא" שנה.חיתה 18 במשך

 הראשונות מנערותיו אחת — אחיה קלודין השחקנית הודיעה פתאום ולפתע
 לגבר נישאת שהיא — בצרפת פופולארית קולנוע ושחקנית בונד ג׳יימס של

 ברנט סיטר להתלבטויות. פתוח ושאינו מאקסים, במיסעדת הכירה שאותו
 ובפאריס, בארצות־הברית עסקיו את המנהל אנגלי, פלדה תעשיין הוא )52(

 חתונת כן." החלטתי לכן מזה. פחות ולא - לא או כן היה זה ״איתו חליפות.
מקסים. במיסעדת כלומר הפשע, במקום תתקיים ואיש־העסקים השחקנית

היסטורי וניפגש לקראח תרגיל דגו: רונאלד
 וסין .ארצות־הברית ניתנה: המשותפת ההצהרה

 האחריות את עצמן על לקחת כוונתן על בזה מצהירות
 של ראש־הממשלה ז׳אנג, דאו אמר כן־ בעולם." לשלום
 המדינה נשיא ליד כשעמד בעולם, ביותר המאוכלסת הארץ
 ומצלמות יפה, אמר בעולם. ביותר הגדולה העוצמה בעלת

 רחבי בכל בינתיים שנראה המעמד, את הנציחו הטלוויזיה
ביותר המעניינת שהתמונה החליט אחד צלם רק העולם.

 המעלה רם הסיני האורח של הגיעו לפני דווקא נלקחה
 ויליאמסבורג בין פארקווי, בערבות אי־שם הלבן, לבית

 עצמו את להכין כדי ז׳אנג ז׳או הגיע לשם ליורק״טאון.
 ימים שלושה שהה הוא בוושינגטון. הגדולה להצגה

 בחברת אישיות ולהתרשמויות בלתי־רישמיות לשיחות
 מאשר סוסים על יותר שוחחו והשניים רגן, רונלד הנשיא

ומרוצים.. עליזים שם נראו שהם פלא לא פוליטיקה. על

 קורינס: גיואן
תנשיט שר ■הוום

 בתוך לחיות קל יותר הרבה
 כזו. אחת בצל מאשר סידרת־טלוויזיה

 קולינס, ג׳ואן לדוגמה, הנה,
 אלכסיס של דמותה את המגלמת

 להיסטוריה נכנסה בדינאסטי, קולבי
 הזה. התפקיד עם אי־בי־סי להיטי של
 היה 52ה־ בת ליפהפיה בלבד. זו ולא
 שיער בהיר ,36 בן פרטי, יהלום גם

 שעסק הולם, סיטר בשם משוודיה
 הברחת ביניהם בינלאומיים, בעסקים
 עתה. התפרסם זה בתחביב יהלומים.

 לדמד כשהאחראים עכשיו, יקרה מה
 יעמדו אי־בי״סי של הציבורית תה
שאי והולם, קולינם של יחסיהם על
 לא ובעיקר צופי־הסידרה לטובת נם

 ומה שלה? הפופולאריות דירוג לטובת
 לה יסתבר אם הזוהרת הכוכבת תעשה
 בושם את מפרסמת רק לא שהיא

 חיה גם אלא — רבלון־ של הפירחח
כזה? אחד עם
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