
תמרורים
ה פ צ ק מ ו נ י ת  העיתונאית . ל

 הווים־ בשבי כשנפלה שהתפרסמה הצרפתיה
ל עיתונאית, שליחות בעת קונג ש  ריי, מי

 קוסטה* )2( הקולנוע במאי של אשתו
 לפני שנולד אחד, ילד לזוג גאכראס.

 בדיעותיה הידועה למישל, חודשים. כמד,
 על ספר עתה והעורכת הפרו־פאלסטיניות

 מלחמת ועד מהרצל בשם הציונות תולדות
קודמים. מנישואין נוסף בן יש ששת־הימיס,

א ש י  אורחים בנוכחות בכווית, ♦ נ
 ירדן נציג אל־פארח מוחמד ביניהם רבים,

 בממשלת לשר־האינפורמציה שמונה באו״ם
 זיאד השבוע, ושהתפטר החדשה ירדן

אל־פארה עבד־אל־רחמן מוסטפה
בג׳נין גר שנים שלוש לפני עד אשר ),23(

מוסטפה נאוול
 אל- נאוול בשם יפה כנערה מוכר והיד,

 וגרמה ג׳נין מבני לאחד אז שנישאה פארה,
 גילה כשבעלה כלולותיה בליל לשערורייה

 שנערך ניתוח אשה. וגם גבר היא כי
 עתה שנשא לגבר, נאוול את הפך בלבנון,

בכווית. אשה

ג ו ח  דני של 39ה־ יום־הולדתו ♦ נ
 מחלקת של ההסברה ענייני מנהל פנקס,
 בניו־יורק, היהודית הסוכנות של הקליטה
 העיתונאים בחברת בניו־יורק, סינית במסעדה
מנוסי. ודידי גולן אביעזר

ח נ ו  קריית־חיים, משטרת למפקד ♦ מ
 של במקומו ),37( הירש מאיר פקד
 לאחר מהמשטרה שפרש אבנון נחמן פקד

 הירש, זה. בתפקיד שנים במשך שכיהן
 אשמת- בקיבוץ התחנך הנוער, עליית חניך

 לפני למשטרה והצטרף בנח״ל שירת יעקב,
שנה. 15

ה נ ו  חבר הביטחון, משרד לדובר ♦ מ
 הארץ יומון מערכת

 נפתלי העיתונאי
שפיר־ ),44( לביא

באנג ,1968ב־ סם
 ביוגרא- ספר ליה
 שר־הביטחון על פי

פו יליד דיין• משה
 ב- לארץ עלה לין,

ששוח לאחר ,1945
 הריכוז ממחנה רר

לע החל בוכנוולד,
בעיתונ 1952ב־ סוק

 ממלא כשהוא אות,
האח השנים 14ב־

בכי תפקידים רונות
הארץ. במערכת רים

ר ט פ ת  הדפום כמנהל מתפקידו . ה
שט״ן, דפוס בארץ, ביותר הגדול אפ  לוין־

 בעיק־ כן־ארי, אורי (מיל.) אלוף־מישנה
 העיקרית המניות בעלת עם ״אי־הבנות בות
לוין־אפשטיין. אורסולה הדפוס,״ של

ג ר ה  תעלת־ באיזור בתאונת־דרכים ♦ נ
 המוצבת הכוויתית היחידה מפקד סואץ,

א־נאסר. עלי קפיטן בתעלה,

לביא

ר ט פ  הרב ,75 בגיל בירושלים, ♦ נ
 אגודת- מראשי הנדלס, בנימין־זאב

 היד. באמריקה. ולאחר־מכן בפולין ישראל
 שנים העולמית אגודת־ישראל הנהלת חבר

 שימש השנייה מלחמת־העולם ולפני רבות
בוורשה. היהודית הקהילה הנהלת כחבר
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