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מ ו נ ה ♦ לתפקיד מנכ״ל עיריית ירו
שלים ,רוני פיינשטיין > ,(33שהוסמך
לאחרונה כעורך־דין ושכיהן במשך שש
השנים האחרונות כדובר עיריית ירושלים.
תפקיד מנכ״ל העיריית הוא תפקיד חדש
וחלק מסמכויות מזכיר העיר יועברו אליו.
נ ב ח ר ♦ על־ידי חברי רפ״י במרכז
מפלגת העבודה ,למזכיר מישנה של מפל
גת העבודה ,במקום ח״כ גד יעקבי ש
מונה לסגן שר־התחבורה — ח״כ ׳מרדכי
בן־פורת ) .(47יליד עיראק ,עלה לארץ
ב־ 1945ונשלח ב־ 1949חזרה לעיראק כדי
לארגן את העלייה הבלתי־ליגאלית של

בן־פורת
יהודי עיראק במבצע שנקרא עזרא ונחמיה.
ב־ 1951חזר לארץ וב־ 1955נבחר לראש
מועצת אור־יהודה מטעם מפא״י .ב־1965
הצטרף לרפ״י.
מ צ פ ה ל ת י נ ו ק ♦ השחקנית ה־
הוליבודית שהפכה לכוכבת אחרי סירטה
הראשון היח שלום ,קולומבוס ,אלי מק■
ג רו ) ,(30הנשואה למנהל חברת הסרטים
פרמונט ,כוב אוונס ) ,(40שאלו הם
נשואיו בשלישית אך יהא זה ילדו ה
ראשון.
נ י ס ה ל ה ת א ב ד ♦ שחקן הקול
נוע הבריטי דוד ורנר ,הנמצא עתה ב
רומא לצורך השתתפות בסרט ,לאחר ש
לקה בהתמוטטות עצבים ,השליך עצמו
מחלון בית־המלון בו התגורר .ורנר אוש
פז בבית־חולים כשהוא סובל משברים
רבים.
ה ת ג ר ש ו ♦ בוינה ,אחרי  12שנות

נישואין ,צמד הזמרים הישראלי אסתר
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איכות בינלאומית־י־
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העופרים
ו א בי עופרים .את טקס הגירושין ערך
רבה הראשי של וינה ,הרב ד״ר עקיבא
אייזנברג.
ג  0ט ר ♦ בבית־חולים בלום אנג׳לם,
מהתקף־לב ,בגיל  ,47מלכה האחרון של
יוגוסלביה פטר השני ,שהוכרז כמלך
בהיותו בן  ,11לאחר רציחת אביו ושקיבל
סמכויות מלוכה מלאות בתחילת מלחמת
העולם השנייה .עם פלישת הגרמנים ל
ארצו ,נמלט פטר והתגורר זמן קצר ב
ירושלים .אחר עבר לאנגליה וכונן שם
ממשלה בגולה .השתלטות המרשאל טיטו
על יגוסלביה סגרה בפניו את הדרך חזרה
לכסא המלכות.
נ פ ט ר ♦ בבוסטון ,ממחלת הסרטן,
בגיל  ,75הארכיבישוף הקאתולי שנשא
את תפילת ההשבעה של הנשיא ג׳ון קנדי
ב־ 1963ואת תפילת ההשכבה של קנדי,
כאשר נרצח — ריצ׳ארד קאשינג,
ושפרש מכהונתו הדתית לפני שבועיים.
יליד אירלנד ,בנו של נפח ,הגיע בילדותו
לארצות־הברית ,עבד כפועל נמל ולמד ב־
סימינד קאתולי .ב־ 1958מונה על־ידי ה
אפיפיור יוחנן ה־ 23לקארדינל.
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