
 .איך. בקיץ להיות קשה ■
 יושב־ראש בשרו על מרגיש זאת

 קוסמן. חיים הליכוד סיעת
 בסוף התמוטט כמעט הוא

 אותו שסחטו האירועים השבוע.
 הכלכליים הדיונים דווקא היו לא
הקפי אלא הקואליציוניים, או

 בארץ, שונות נקודות בין צות
 חתונות, כגון אירועים לרגל

דו ואירועים בר־מיצווה טיקסי
 במשך לבקר הספיק קופמן מים.

 בעפולה, באשקלון, אחד שבוע
 ועוד — בירושלים בבאר־שבע,

נטוי. ההגה
באוניבר מדעי בכינוס ■

 הופעתו לרגל תל־אביב, סיטת
 סיפר חדש, עברי-ערבי מילון של

 על סומך ששון הפרופסור
 כמה לפני נפוצות. תירגום בעיות
 נסע הוא הפרופסור, אמר שנים,

 הסופר את לברך כדי למצריים
 מחסוט׳ נגיב הנערץ המצרי

 ביטוי חיפש הוא הולדתו. ביום
 הסופר את יברך שבו עממי, מצרי

 פנה אז מצא. ולא הקשיש,
 של בלובי מצרית, לצעירה

 שבקאהיר, האוז מינה המלון
את וקיבל בעייתו, את לה סיפר
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לאולפן מחוץ בתל״אביב. בכיכר״אתרים ג׳ רשת שהקימה המיוחד

 שתי הגברתנים. השומרים את להציף וניסו בכו הילדות, צעקו
 יכלו לא כי עד כל-כך התרגשו פנימה להיכנס שהורשו המאושרות

גברתנים. חמישה עליה לסוכך נאלצו מהאולפן, חזה כשיצאה לדבר.
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 במסיבה התרחש הדבר אחרונות. מידיעות בר יוסי - למיקצוע
בזה. זה כלל בדרך המתחרים רבים, פליליים כתבים נכחו שבה

 לו .תגיד המיידית: התשובה
ברת׳דיי׳ר פשוט,הפי

 קרייני־ כי סיפר, סומך ■
 מתלבטים הערבי בעולם הרדיו

 תל־ של שמה את לבטא איך
 זאת להשמיע הנוהגים יש אביב.

 כי דגושות, הן בית כשהאותיות
המ ויש רפה, בית אין בערבית
 בעברית. כמו השם את בטאים

ה המשתתף אל־אזדדי, עלי
 כי לו העיר בקהל, היחיד ערבי

 את פתר אל־קדאסי מועמד
 שמה את שתירגם בכך הבעיה

אומ טריפולי ברדיו העיר. של
ה בפשטות.תל־אל־רביע״. רים

 בכירים, קצינים חלקם נוכחים,
ב מהשיערוב הסתייגות גילו

סו אך העברית, העיר של שמה
 .מפי ערבי: בפיתגם הגיב מך

חוכמה!״ נלמד המשוגעים
ה פקדו הפתעות שתי ■

 דובר אמיר, אבישי את שבוע
 אחת, הפתעה מישרד־האנרגיה.

 את כשעצר לו היתה נעימה,
 במצריים, בתחנת־דלק ריכבו
 את מילא אמיר שם. חופשה בעת
 לו, הצפוי מהמחיר בחרדה רכבו
 בישראל, העולים המחירים לאור

 להודיע נאלץ הוא שעליהם
 העת כשהגיעה פעם. מדי לציבור
 נמוך שהמחיר לו הסתבר לשלם
 מהיר בירור מדהימה. במידה
 ליטר של שמחירו לו הבהיר
שקלים 130כ־ הוא במצרים בנזין

 לדרכו. ופנה שילם אמיר בלבד.
 משהוברר התאכזב, קצת בדרך

 בנפט. עורבב שקיבל שהבנזין לו
 אפסית היתה זאת אכזבה אולם

 אותו, שפקדה התדהמה לעומת
 ונעצר בחזרה הגבול את משחצה

 מחירו ישראלית: בתחנת־דלק
 עלה ישראלי דלק ליטר של

שקלים. 1090ל״ בינתיים
 על תכניות הרוקמים לכל ■

 ובחזרה השכנה, למצריים נסיעה
 ו־ ג׳ריקנים עמוסת במכונית

 אכזבה. צפויה — מיכלי־דלק
 בדיקה מתקיימת בתחנת־הגבול

ה לתכולת בקשר קפדנית
 להניח ואין העוברות, מכוניות

בנזין. מאגירת עין שיעלימו
בפנים נתקל מישהו אם ■

 סמואל. רון הסרט מפיק הוא
 בארצות־הברית מפורסם סמואל

 של.השדיים ה״אקס״ בתור יותר
 שייכים אלה אמריקה״. של

 ״וונדר־ שהיא קרטר, ללינדה
האגדתית. וומאן״

 יאיר, טלי הרקדנית את ■
 סיני, אריק של הצמודה חברתו

 על המיסים הררי מרתיעים אין
 הרוכשת יאיר, לחו״ל. נסיעות

 את עזבה לא בחו״ל, בגדיה את
 בימת על פיזזה מאז הארץ

 יזהר לצר בשוודיה האירוויזיון
 יש השבוע, סיפרה אבל, כהן.

 אף על לחו״ל, לנסוע בכוונתה
החד והמיכשולים הקשיים כל

שים.
נגן־ באירוע שבלטה מי ■

המושלמות. ולמירותיה לטעמה
 אברהם הבימה שחקן ■

 תורת את ללמוד החליט רונאי
 הראשון באימון כבר הג׳ודו.
 רונאי נולד: כוכב כי הסתבר

 את הריצפה על חיש־קל הפיל
 בג׳ודו הארץ אלוף טל, ינקל׳ה

כבד. במישקל
 (.מושיק״) משה המנחה ■

 את להקליט הבטיח טימור
 דן־ במלון שערך ערב־הראיונות,

 הושיב טימור בהרצליה. אכדיה
 כשקלטת עליזה, רעייתו, את

 והחל בידה ומכשיר־הקלטה
 שמע לפתע שקט. בלב מראיין
 נבהל טימור פיצוץ. קולות

 מציץ כשהוא לראיין, והמשיך
שלא ומנסה סביבו פעם מדי
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לביא. מככב שבו הלילה, סוף עד החדש הסרט של הבכורה נערכה שם הגעתון, גדות שעל העיר

 שהוא, מהיכן לו מוכרות שחומות
 גסט, לו זהו החידה: פיתרון הנה

 שזכה שורשים, הסידרה כוכב
 הטוב כשחקךהמישנה באוסקר

ה כרס״ר תפקידו על ביותר,
 וגינטלמן. קצין בסרט קשוח

 ברחבי שבוע מזה מסייר גסט
 על העבודה במיסגרת הארץ,
 הברזל. נשר החדש סרטו

 נעשות הסרט סביב ההכנות
 גמורה. בחשאיות

בארץ המסתובב אחר אח״ם ■

 בר־המיצווה בחגיגת האורנים
 אברהם השר של בנז גדי, של

 רעייתו ג׳ואן, היתה שריר,
 רפי חבר־הכנסת של היפהפיה
ב לבושה היתה ג׳ואן אדרי.
 למ־ אופנתית, פירחונית חליפה
 תלבושתה, את הרבים שבחים
 היכן מושג לה אין כי גילתה

 הבעל אל אותם והיפנתה נרכשה,
לר נוהג מסתבר, אדרי, המסור.

 ללא אף לאשתו, בגדים כוש
בול לקלוע ומצליח נוכחותה,

 הפיצוצים דאגתו. את להראות
 של חששותיו גם וכך שככו,
 הערב בסוף משניגש טימור.
 להאזין וביקש לרעייתו המפרך

 לגלות הופתע — להקלטה
הפי כי הסתבר מוזרים. רחשים
ממכ בקעו הערב במהלך צוצים

 כשורה. פעל שלא הטייפ, שיר
 הונצח לא לציין, מיותר הערב,

כדרוש.

■ כדק רסנה ■■■■■
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