
 כלכליות בבעיות מתלבטים בצרפת שהחקלאים שעה
 הנשיא עסק לממשלה, רבות דאגות וגורמים קשות

 בארצות־הברית, האחרון בביקורו מיטראן, :רנסואה
 מלאי היו אלה האמריקאיים. האיכרים אחרי :חיזור

 ודם. בשר זרה, ארץ של נשיא שראו העובדה מן זתפעלות
 בסיפרי עליו שלומדים משהו בעצם היא שצרפת חשבו זם

הלבישו האיש, בזהות טעות תהיה שלא כדי ;היסטוריה.

 ״כבוד גדולות: באותיות כתוב היה שעליה בחולצה אותו
 של המשוכלל התיעוש מן המום מיטראן, הנשיא".

 במערב־התיכון, אמריקה של החיטה" ב״חגורת החקלאים
 שזקוקה מכפי אוכל יותר לייצר קטן מיעוט מסוגל שם

 שם שמופעלות מכונות״הענק. עם הצטלם כולה, היבשת
 בעתיד שיהפכו הקטנים החזירים ועם האדמה, לעיבוד

פחות. לא גדולים לסטייקים אולי, או, גדולים לנקניקים

 :בוטבול דאו־יה
 טייסת לא אם
 בושית אז

החובש׳ בזמן
 אינה בוטבול דאריה

 המקדימה הראשונה הפרשית
 סוסים, במירוצי הגברים כל את

 הצרפתים אבל מיקצועיים,
 וגם ביותר, היפה שהיא טוענים

 הגברת ביניהם. ביותר המשכילה
 בלימודי הצטיינה אשר הצעירה,

 והאווירד האמנות המתימטיקה,
 לעסוק תחילה רצתה נאוטיקה,

 נכשלה כאשר האוויר. במדעי
 אל לשוב החליטה בבחינות,

 הסוסים, האחרת, הגדולה אהבתה
 קונה היא הפנוי בזמנה כאשר

 באמנות ראשון תואר לעצמה
 השפה של יסודית וידיעה

 לא הזה הכבד הראש הרוסית.
 בחודש לזכות לה הפריע

 יוקרתי במיתץ־סוסים האחרון,
 צרפת שכל מירוץ בלונגשאם,

 מעניין, תוצאותיו. על הימרה
 במירוץ זכתה שהיא שבשעה

 שהוא בעלה, השתתף הזה,
 חובב, ופרש במיקצועו פרקליט
 לזוג בארג׳נטאן. אחר, במירוץ
 אדריאן, בשם בן, יש הצעיר
 בלבד, חודשים 16 בן שהוא
 שהוא כר על מהמרים כבר והכל
 צרפת, פרשי גדול יהיה

 האוכף מן ירדה אמו לכשיגדל.
 להריונה, החמישי בחודש רק

 זמן הרופאים. של איומים אחרי
 עלתה היא הלידה, אחרי קצר
 זכתה הסוס, גב על חזרה

 פרסים של בסידרה במהירות
 כמובן הוא והשיא זה, אחר בזה

 המסלר לאחד הנחשב לונגשאם,
 כל לרכיבה. ביותר הקשים לים
 בינתיים יש לדאריה כאשר זאת,

בלבד. חובבת של רכיבה רשיון

גומת מישחק׳ אליזנט: המונה
 הכל בירדן. אנגליה, מלכת השניה, אליזבת של הביקור מן אחרונים ספיחים

 למען אבל לכת, מרחיקות פוליטיות משמעויות הזה לביקור שיש אמנם סברו
 משותפים נושאים מצאה הגדולה, בריטניה של הראשונה שהגברת נראה האמת,
 יותר. מעשיים במישורים דווקא חוסיין, של רעייתו נור, המלכה עם לשיחה
 כך על ושוחחו מירוץ, סוסי וטיפוח בגידול מאוד מתעניינות שתיהן למשל,

 את רק לא מגדלת נור ברבת־עמון. המלכותיות באורוות סיור כדי תוך ארוכות,
 ושני קודמים מנישואין הבנות המלך, של הרבים צאצאיו את גם אלא הסוסים,

 כל נושאים שני יש וכאשר .1978 בשנת התחתנו מאז לו, ילדה שהיא והבת הבנים
 אפשר פוליטיקה? כמו מישניות בשטויות לעסוק הטעם מה בהם, לדון חשובים כך

בעורקיהם. זורם אינו כחול שדם הפשוטים, התמותה לבני זאת להשאיר

 שין: מוטי!
 קאגני גי״מס

וקיים ח׳
 שלו, הקאריירה בתחילת

 שיו שמארטין הכל חשבו
 של חדשה גירסה להיות עתיד

 לשם התאים הכל דין. ג׳יימס
 המישחק. המראה, הקומה, כך:
 קולנוע כוכב לכל כידוע אבל
 דין כך, משום משלו. ייחוד יש

 שחקן שין. נשאר ושין דין נשאר
 רבים תפקידים עם מכובד,
 אפוקליפסה (ביניהם לזכותו
 מן כוכב לא בוודאי אבל עכשיו)
 והיקרה. הראשונה השורה

 זאת בכל חשק הוא לאחרונה
 במיסגרת רק ולו הרם, במעמד
 מאוד והשתדל קולנוע, תפקיד
 של חייו על הפקה להרים

 שהוא לאגני, ג׳יימם השחקן
 למרות רע, לא ומרגיש חי עדיין
 שכל אלא .0ה־ס גיל את שעבר

 .שין את המראים הצילומים
 התוכנית עזרו, לא הנכונה בפוזה

שירטון. על עלתה
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