
 הוצאה לא הסעודית הנסיכהאגשים
לירושלים ברחה היא להורג.

 בשצף נלחמת נמיר ח״כ 111
 הושבתו את למנוע כדי קצף
 לידה, עמית מאיר ח״כ של

 ספסלי של השלישית בשורה
לד רוצה ״אני בכנסת. המערך

או היא מרחוק,״ אותו אות
מבו כה עד ישב עמית מרת•

השלישית. השורה בקצה דה
 כרנע נחום העיתונאי ■1

 ביל־ שלזינג׳ר השם כי מספר
 שר־הביטחון סגן את קצת בל

ב לביקור ציפורי. מרדכי
 שרזי:־ ארתור הגיע ארץ

 של מזכירו שהיה מי ר,׳ג
קנ נ׳ון ארצות־הברית נשיא
 היסטוריון. כיום שהוא די,

 של כאורחו בא שלזינג׳ר
העב האוניברסיטה סגן־נשיא

 די״ שימחה בירושלים, רית
 ישראל שגריר שהיה מי ניץ,

 של מזכירתו בארצות־הברית.
ו דיניץ אל טילפנה ציפורי
 פגישה שיסדיר .ממנו ביקשה

 די- האורח. לבין סגן־השר בין
 יודעת שהיא לוודא רצה ניץ

והב מדובר, שלזינג׳ר באיזה
 ׳יימס ג גם שקיים לה היר

ה שר שהיה מי שדזיננ׳ר
 ג׳ימי הנשיא של אנרגיה

הנ של ושר־ההגנה קארטר
 פורד. רדל׳נ לשעבר שיא

 שאם לדיניץ אמרה המזכירה
 שלה הבוס אם לברר עליה כך,

 זו, . -בפגישה באמת מעוניין
 לא היא שנית. אליו ותטלפן
טילפנה.

 עיריית שראש אחרי 8!
 הכריז קולק, טדי ירושלים,
 שראש־ האמריקאית בטלוויזיה
 אחראי כנין מנחם הממשלה

 בחיי להתנקשות ״פילוסופית״
 התפנה בגדה, ראשי־הערים

 — האמיתי בתחביבו לעסוק
 הפעם לירושלים. אמנים הבאת
 דני של הסכמתו את השיג
 התיז־ על לנצח שיבוא קיי,
 בטכם־הפ־ הפילהרמונית מורת
 בב־ החדשה הבמה של תיחה

 שלושה בעוד ריכת־הסולטן
ש הביקורת אחרי חודשים.

בברי צה״ל מופע על נמתחה
 על ובעיקר ירושלים, ביום כה

 המופע שעלה הלירות מיליוני
הח הירושלמי, למשלם־המסים

 את לבריכה להחזיר טדי ליט
ה המופע הרציניים. המופעים

 קונצרט היה זד, במקום ראשון
 מהטה זוכין של בניצוחו

ו שטרן איזלן האמנים עם
העצ ביום שהתקיים אחרים,

למדינה. 30ה־ מאות

 אכידן, דויד המשורר 8!
 נסיכה של מותה בסרט שצפה

 בחלקו, הסרט את ראה כי ציין
 יותר עוד ביותר. משעמם והוא

ב שנערך הדיון אותו שיעמם
 הציע במקום בו הסרט. תום

ה לסרט: חדש תסריט אבידן
 מגיעה מסעודיה, נמלטת נסיכה
 באוניברסיטה לומדת ארצה,

ל ומממנת .בירושלים העברית
 על לספר כדי טלוויזיוני, ראיון

סעודיה.

 הספר שבתו לקראת 81
 אילץ .עמוס הסופר הוציא

מצ מציאת החדש, סיפרו את
 אישים על כותב הוא שבו ריים,

 השבועון עורך י על מצריים.
 מנצור, אניס אוקטובר,

 ב־ אותי מקבל ״מנצור כתב:
 על הראשית בטיילת מישרדו

 בקצה עומד הוא חוף־הנילוס.
ו לדלת, כשגבו גדול, חדר

 שולחן- מאחרי בספר. מעיין
ה רוב ספרים• מדף עבודתו
 יהודים יהודים. על — ספרים

 לצד עליו, החביב הנושא הם
 בלתי- עצמים ורוחות, שדים

 החיצון, בחלל אנשים מזוהים,
 על מוזרות. ודתות רופאי־אליל

 ופירסס מאמרים כתב אלה כל
 ייובש מנצור בעבר. ספרים

 ראשו הדורה, חליפת־ססארי
 פניו חום, שיער תלתלי שופע

כ נראה הוא ונאים. עגולים
 גילויי־ אחר הלהוט מפונק, נער

 לשבת אותי מזמין הוא חיבה.
 על לדבר ומתחיל מה, בסלסול

 על לדבר אוהב הוא עבודתו.
שמרבים אדם הוא שכן עצמו,

 היה כדבריו. אליו, ביחס לטעות
 63 כתב אמן. בו שיראו רוצה

 הוא בגאווה. אומר הוא מפרים,
 עשר עד מחמש יוס־יום, כותב

בבוקר.״

 בארץ, ריכלין מישפחת פני
ה של זיכרו מוקירי הזכירו

 ריס־ יואל יוס,ל פרופסור
״תל :מותו לפני אמר כי לין

 פרופסורים נהיו הטובים מידי
 הפכו והבינוניים בירושלים,
באמריקה.״ פרופסורים של העולמי הכנס לרגל 8!
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 בתל־אביב למיסעדה השבוע הגיעה כאשר אך תל־אביביים. רועים
 במישרד־הפקות. השותף קלייד, דובי ידידה, בשימחה אותה קיבל

מקומי. עיתון לאור להוציא ועומדת סרטים בהפקת עוסקת ורד

 אינה טופול, חיים השחקן של אשתוטוסל גליה
 נמצא שבעלה העובדה מן מוטרדת

 הנראית גליה, ורקדה. שתתה למסיבה, יצאה היא בחוץ־לארץ.
מהצבא. השתחררה נבר שבתה כשאומרת הכל, את מדהימה צעירה,

 על בשמירה מוטרדת אינה הזמרתומארי שושנה
במסי היתה כאשר שלה. הדיאטה

 על ויתרתי מזמן ״כבר :ואמרה לה שהוגשה העוגה מן נהנתה בה,
טוביח." דברים לאכול נהנית פשוט אני עכשיו רזה. שאהיה הרעיון
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חגיגה!
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 שנים 10 מזה
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