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ה א צ  היתה בו בית־החולים את ♦ י

 הרצחנית הרימונים התקפת מאז מאושפזת
 פריטי — ובתה בנה נהרגו בה בעזה

הקיבוצים. באחד עתה המחלימה ארויו,

♦ ג ו ח  באפריל, האחד הבלופים ביום נ
 עופרה העיתונאים של יום־הולדתם

מע חברת אליגץ,
ש מעריב רבת
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 אשכול לוי המנוח
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 ״בת היא כי גילה,

 ושל — וחצי״ 28
אכיעם, ישעיהו

 שנים 49 מלאו לו
 מלח- אחרי ושהיה

 כתב מת־השיחרור
 ב- השתתף צבאי,

ב תפקידו מיסגרת
 של המפורסמים הצבאיים מהמיבצעים כמה

צב של במפקדות לאחרונה סייר צה״ל,
ל ככתב כיום ומשמש בחוץ־לארץ אות

מעריב. של עבודה ענייני

 המועמדות שמונה מתוך ♦ ה ר ח ה נ
ישר של הנעורים לבת הגמר, לשלב שעלו

תלמי ),17(וולוצקי עידית ,1971ל- אל
 א׳ עירוני תיכון בבית־ספר שביעית דת

ל חודשים שלושה עוד שתצא בתל־אביב,
 בתחרות ישראל את שם לייצג כדי ליסבון,

הבינלאומית. הנעורים בת התואר על

ה נ ו  הצרפתי, הצבא לרמטכ״ל ♦ מ
 אלאן גנרל דה־גול, שארל הגנרל של חתנו

 בתו את לאשה שנשא ),57( דה־כוסאייה
•1946ב־ אליזבס, דה־גול, של

ו א ש י  צנוע אזרחי בטכס בחשאי, ♦ נ
 שחיו שנים ארבע לאחר בניו־יורק, שנערך

ו כימי וארן השחקן נישואין, ללא יחד
ב הנמצאת כריסטי ג׳ולי השחקנית

הריון.

ו ש ר ג ת נישו שנות שש לאחר ♦ ה
 ובעלה )37( אקכרג אניטה הכוכבת אין׳
 ממשיכים השניים ).44( נוטר ואן ריק
 בבית־ רכושם חלוקת על מאבק לנהל

 הרכוש מחצית כי טוען נוטר ואן המשפט.
טוענת אקברג ואילו לו שייכת המשותף

אקברג אניטה

 שנות כל משך שניהם את פירנסה היא כי
 לבעלה־לשעבר מגיע לא ולכן נישואיהם,

לאחרו נרמז רומא בעיתוני ברכוש. חלק
 הבמאי עם רומן אניטה מנהלת כאילו נה

התפ את בזמנו לה שנתן פליני, פדריקו
ויטה. דולציה בסרטו המרכזי קיד

ע צ פ ה בכביש בתאונת״דרכים ♦ נ
ו הכביש את חצה עת נתניה, ליד חוף

 מנר, מיכאל בו, פגעה עוברת מכונית
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רמב״ס, בבית־החולים החירורגית

 תימנית ומעלה,בעל־השכלה 25 צעיר,בגיל
 עצמאי להיות יומרה ובעל מוכשר ועל־תיכונית,
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