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 שדיף עומד של דעתו
 המצרים של הסין חיי על

שכיבה בעיתונאי ומעשה
האורחת שעדות את

 הד״ר (מיל.) תת־אלוף 9: ,
 הבד- של אחיה מיכאלי, דן

 סיים מיכאלי, ריכקה דנית
 כקציו־רפואה־ראשי שרותו את
 קצרה לחופשה ויצא צה״ל של

 ל- שנכנס לפני בחוץ־לארץ
 בית- כמנהל האזרחי .תפקידו
 בתל־אביב. איכילוב החולים

בתפ מיכאלי החל שבוע לפני
 עוד שמאל. ברגל החדש קידו

כל את להכיר הספיק בטרם

 שכאשר סיפר גם הוא אמר.
 עם ברידג׳ שיחק צעיר היה

 וזה בית־מירקחת, בעל חברו,
 שבית- למרות כי לו סיפר

 רכשו בתרופות, מלא המרקחת
 הנוגעות תרופות המצרים רוב

 מה כל ״זה התחתון. לגוף
אמר. אותם,״ שמעניין

 אפידן דויד המשורר 6:!
 חולה־הנפש את ללכוד הצליח

על איומים שכתב לו, שהתנכל

 עם מככבת :״דוגמנית,=״׳; גזלדנגוג חלי
 בסירטו סוויסה מאיר הסחקן

 גבר, בגדי חלי לובשת בתמונה ״הפחדנים״. נשר, אבי של ̂זחדש
 מטורפת קומדיה הוא הסרט בגדי-אשה. לובש שסוויסה קעוד

 עסוקים וסוויסה הלי מגוחכים. למצבים הנקלעים ואשה, גבר \(ל
שבועות. כמה בעוד שייערכו הצילומים תחילת לקראת בחזרות עתה

וה הרופאים מנהלי־המחלקות,
הו עליו נחתה הבכיר, צוות
 להקפיא מישרד־האוצר ראת
 הכוח את ולצמצם התקנים את

 אחו- וחצי בארבעה הסיעודי
 של בעיצומה קרה זה ים.
 כשהפרוזדורים חריפה, עונה

 בחדרי- העומס חולים, מלאים
ב מחסור ושורר גובר ,מיון

אחיות.
 השחקן שנתן בראיון 9!

סמ לעיתונאית שריף {ומר
 הוא התלונן במצריים פרי ר
 של ביותר הגדולה הבעיה :י

 ד,אוכ־ התפוצצות היא וצריים
ה וכל הסוחר ״הפלח, 'וסיה.

 לעבודה, יום כל הולכים צאר
 עם בלילה יעשו מה חולמים
שלהם,״ האשה או ;חברה

כש אליו ושטילפן ביתו קירות
 אבידן חייו. על מאיים הוא

 הצליחה וזו למישטרה, טילפן
 שנעצר המופרע, את ללכוד

 אבי- כי טען הוא לחקירה. מיד
במוחו. מחשב שתל דן

מספ תל־אביב בעיריית 91
 אגף־התברואה, ראש כי רים

 כל מסתובב קרמר, אריה
 ערימות ומחפש בעיר לילה

לפ שכחו שעובדיו אשפה, של
 מגיע הוא בוקר מדי נותה.

 מראש- מיכתב ומוצא ללישכתו
 השואל להט, שלמה העיר,

בעיר. ערימות־אשפה על

ש במסיבת־סילווסטר 9
בביתו אילן אילי הפסל ערך

 ושחקנית דוגמנית״צמרת מלכת־המים, סגנית שהיתה מי בר״צבי, כיוםקט בנדי בתיה
 אשת כיום שהיא טיילור, אליזבט כשחקנית פגשה אחד, במחזה

 אליזבט הוזמנה שאליה ובמצריים, בישראל מביקורים רשמים החליפו היפות שתי וורנר. ג׳ון הסנטור
בעלה. עם מישפחתי בביקור בארץ, בתיה נמצאת אלה בימים מכבר. לא בתיה ביקרה וששם טיילור,

 האורחות אחת עמדה שביפו,
 שערה התחיל ולפתע נר ליד

כר חזי העיתונאי להתלקח.
 רגע, באותו לידה שעמד מל,

וב עשתונותיו, את איבד לא
הלהבה. את כיבה מגבת עזרת

 כיצד התברר עתה רק 91
ש האנשים, קרובי ידעו לא

 במשך שבועיים לפני נתקעו
ב אגד, באוטובוס שעות 22

 מק עין־גדי, ליד שיטפונות
 גיז־ של הוריו יקיריהם. גורל

 עוזי ירושלים, עיריית בר
 הוא באוטובוס. היו וכסלו,

נעל שהוריו מכך מודאג היה
 וביקש למישטרה התקשר מו,

תשו בגורלם. עלה מה לברר
 מתחילים אנחנו היומנאי: בת

אח רק שנעלמו זקנים לחפש
שעות.״ 24 רי

 שד,ינחה בערב־ראיונות 9!
חבר־ר,כנ נשאל תציג איתן

משאלו הן מה יעקבי גד סת
 ה־ השיב החדשה. לשנה תיו
ש לעצמי מאחל ״אני :ח״כ

יו ושאהיה וצלול, בריא אהיה
אופטימי.״ תר

 ח״כ סיפר ערב באותו 9!
 שהיה מי פלומין, יחזקאל

 שימחה בימי סגו־שר־האוצר
האי המאורעות כי ארליך,

 שאירעו ביותר החשובים שיים
 לידת היו. ד,־סד בשנות לו

 ומינויו בנים, שני אחרי בתו,
כסגן־השר.

 ישב לין אמנון ח״כ 91
 מנחם האגודה ח״כ עם יחד

 לפתע הכנסת. במיזנון פרוש
 אל ונאה צעירה אשד, ניגשה
 לפני אותה הציג זה פרוש.

״אנח התשובה: את וקיבל לין
 במלון ביחד היינו מכירים. נו

 ששמעו הברי־כנסת, המרכז.״
אוז זקפו לין, של ההערה את

 את שהבין לין, בתימהון. ניהם
ש פניו את ספק אמר, אשר

״ה :להסביר ומיהר הסמיקו,
 המרכז, במלון עובדת בחורה
 נהגתי ואני לפרוש, השייך

 אני לכן שם. להתגורר פעם
אותה.״ מכיר

הח המגביל כי נראה 9!
הפרו מישרד־האוצר, של דש

לט אוהב נאמן, ייעקכ פסור
 אל הצטרף האחרון ברגע ייל.

בנ וייצמן, עזר שר־ד,ביטחון,
 יומיים אולם לוושינגטון. סיעתו
 בטיול נאמן בילה לכן קודם

יחד בסיני, ימים שלושה בן

ה מיפלגת יושב־ראש 91
 פרם, שימעון ח״כ עבודה,

 כשהוא למיזנון־הכנסת נכנס
 זמן היה לא לפרס אך רעב.

 ישרתו שהמלצרים עד להמתין
ש לשולחן, ניגש הוא אותו.
ה ממזכירות אחת ישבה אליו

 כר־ כהירה בכנסת, מערך
 לחמניה, מצלחתה נטל דוגר,

והלך. בגבינה אותה מרח

 כן־ יהודה המפד״ל ח״כ עם
ה מישפחותיהם. ובני מאיר
 לנאמן בן־מאיר בין יחסים

 הקשר בגלל במיוחד, הדוקים
 ה־ וסוחר־הנשק שניהם שבין

 כץ, ׳מרדכי יהודי־מכסיקאי
לצעי רבים כספים תרם אשר

 היה. נאמן ואילו המפד״ל, רי
 באוצר, לתפקידו שמונה עד

כץ. של עורך־דינו

בח מפתיע כישרון־ריקוד גילתה
 היא דותן. דודו הבדרן של תונתו

שנים. מזח אותה המחקה דודו, של ותיקה כידידה לחתונה הגיעה

2210 הזה העולם


