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ה מנבא מרתק חורף ׳0(
 ליפשיץ. הרצל אסטרולוג

של המצאת־האנרגיה לדבריו,

 הסכם־ לחתימת התנאים רו
 סוריה, נשיא לבנון. עם שלום

ל־ עומד אד־אסד, חאפט׳
ידוע איוו שלו הלידה

1| • |* הנשים, טהרת על שנערכה למסיגה הגיעה ך'
- • ^ ש שהחליטו טוגות, חברות עם ונפגשה 1 11•

 הגבלה ללא לרכל יכולות הן בעליהן ללא לבדן נפגשות הן כאשר
 יוגב, שרה עומדת לידה אותן. המעניינים האמיתיים הנושאים על

הקוס שגיא, ליזיקה בניו־יורק. בוטיק בעלת שהיא^כיום ישראלית

 שעידית בעוד וצה״ל, מגלי שושני בתיה עם סוד המתיקה מטיקאית,
 המפארת, פירסט דליה לה שסיפרה מסיפור צחקה הציירת, פאנק,
 הקריינית של ואחותה מהטלוויזיה, פירסט אורי של אשתו שהיא
 למוצרים חברה המנהלת גלזן, אורנה עומדת לידה מזור. דליה

ישועה. רות הפלסטיקאית היא, גם צוחקת ומאחוריהן קוסמטיים,

ל11 ׳ ^ | ל־ קארין, הדוגמנית אמו, עם הגיע !,ן11111ך
^# 1 1 סירב 6ה״ בן נואל מסיבת״הנשים• 1 1

אליה. צמוד ישב המסיבה במשך וגם מאמו, ולהיפרד בבית להישאר

כנכו תוכח מרידוד יעקוב
המדי כלכלת את ותשנה נה,
הק נובמבר בחודש החל נה,

 ישתלט ערפאת יאסר רוב.
ייווצ- מכך וכתוצאה ירדן, על

וממ הקרוב, החורף עד מות
 לא תקום, אחדות-לאומית שלת
 קואליציוניים עניינים בגלל

 בעיקבות אם כי פנימיים,
ברית־ואר- צבאות של פלישה

הפ תוצאות את לפולין. שה
 ליאוניד יראה לא לישה

 ימות שהוא מאחר כרז׳נייב,
לפני־כן.

אי שהוא טוען ליפשיץ 0|
המ יבוא מתי לנבא יכול נו

 תאריך לו שחסר משום שיח,
שלו. הלידה

ש גילה ליבני יצחק ■
ב אלה, בימים הליכוד מעשי
 המשך הם השני, לערוץ נוגע
 ליבני שהגיש לתוכנית ישיר

 שהיה ־כין, ליצחק 1977ב-
ש ליבני, ראש־הממשלה. אז

 רשות־השידור, מנכ״ל אז היה
 ב- הבחירות שהקדמת טוען

שגר הם רבין והתפטרות '77
התוכנית. בביצוע לעיכוב מו

 מפורסמים חוקרים שני 01
היו נישאו. ירושלים במישטרת

 מוותיקי נעמתי, גואל אלה
 וג׳ולי, בירושלים, החוקרים

 חי־ המטילה חוקרת, היא גם
 ה־ העיר. עברייני על תיתה

 החליטו המאושרים חוקרים
 מי בל את לחתונה להזמין

 שמרבית- מובן מכירים. שהם
ו בחתונה, היו קציני־המרחב

 עורך־ ייצג העבריינים את
 בעלה אבירם, יורם הדין

 כתבת אבירם, ניצח אל
ל בירושלים הצהרונים אחד

 ידוע הבעל פליליים. עניינים
המו הפנים של כפרקליטם

בבירה. בעולם־הפשע כרות

 שנסע סיפר יבין חיים 0!
 ליד קמ״ש 120 של במהירות

 בצומת שעמד ושוטר נתניה,
 רישיונות. וביקש אותו עצר
 לומר והחל החוצה יצא יבין

 ושהוא ממהר, שהוא לשוטר
בנתניה. לו ושמחכים מצטער,

 וטרפה הגיזרח, על לשמור שלא החליטהבוקס מדים
ש במסיבה, לה שהוגש צלוי עוף רגלי

 לערב מוותרת שהיא אמרה מרים מקס. הספר של בביתו נערכה
הבשר. את בתאוותנות בידיה וזללה שלה, הדיאטה על אחד
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