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 את נגואה שברה זאת בכל הרמאדאן. חודש צום בגלל זאת מופיעה.
 מיופה״הכוח בסיוני, מוחמד בעלה, עם משהופיעה האחרון, נוהגה

 נאנחת כשהיא תאציר. מרגרט שערכה בקבלת״הפנים המצרי,
הרמאדאן!״ בזמן כוח אין כוח, ״אין נגואה: התלוננה עמוקות

ך| |*  ניסים, משה החדש, שר״האוצר של רעייתו 1ך11ך1ן ך
 במיסגרת שלה הבכורה הופעות את עשתה 1[ 1/ [ 111 1

 בארץ. בריטניה ראש־ממשלת של ביקורה בעת החדש ״תפקידה"
הבי לכבוד שנערכו וקבלות־הפנים הקוקטיילים ברוב נכחה ניטים

 ולהיראות שלה מערכות-הלבוש את תדירות להחליף והקפידה קור,
 לבשה מארחיה, לכבוד תאצ׳ר שערכה בקוקטייל טיפ״טופ. אלגנטית

(בתמונה). בולט אדום צווארון בעלת שחורה שימלה

 ביום שהגיעו ממי רבים ■
 במיסגרת לכפר־המכביה, השבת
 דור־ מנהיגי שאירגנו הכינוס
הלי המיפלגה של ההמשד

 מיד הגיע מדוע תמהו ברלית,
 ביותר. מלא בהרכב אדמון
 אשתו את רק לא כלל ההרכב

בנו גם אם כי איה, הבלונדית,

 ההסבר את אדי. בן־החודשיים,
 הוא ארמון. יותר מאוחר סיפק
 על שהתנוסס שמו, כי סיפר

 כנראה, הרגיז, לכינוס, ההזמנה
 אחד במיפלגה. אנשים אי־אלה

 ובפורום רם, בקול העיר אף מהם
 זה — ארמון ״דויד ביותר: נרחב

 מסוגל כבר הוא מה המשך? דור
 הזה?״ הזקן החתיאר לעשות,
 איה של לאוזניה הגיעה ההערה
 לכינוס לבוא החליטה וזו ארמון,
 כדי אדי, את עימה ולהביא
 ארמון דויד מה לכולם להראות

לעשות. מסוגל
 של נכדו בגין, יונתן ■

המס ראש־הממשלה־לשעבר,
 בנימין־ של ובנו בביתו, תגר

הצעי השליחים אחד הוא זאב,
 שיצאו תנועת־הצופים, של רים

 במימון לארצות־הברית, השבוע
 באמריקה. יהודיות קהילות

 מעמד יש ״בתנועת־החרות
 המנהיגים, לבני מיוחד

 עסקן כך על התלוצץ לנסיכים,״
 אצל ״אך מתחרה, בתנועת־נוער

נכד!" להיות מספיק הצופים
 חברים יש להצלחה ■

 הטקס אחרי שבוע וקרובים.
העו האמן הגיש שבו המכובד,

 פסל. שוורץ מיכ׳ל החדש לה׳
 סמל־ בצורת עבודתו פרי

 הכנסת ליושב־ראש המדינה,
 יושב־ראש נזכר הילל, שלמה

 קוסמן חיים הקואליציה
 קרוב־ ״בעצם הוא ששוורץ
 בנק נגיד גם שלי." מישפחה
 מנדל־ משה היוצא, ישראל
 מישפחתי בקשר נזכר באום,
 את שתרם האמן, עם כלשהו
 160 זהב, קאראט 24 — הפסל

למישכז. — קילוגרמים
 ארבלי־אל■ שושנה ■

 שר־הבריאות, סגנית מוזלינו,
 לתמונות האחראית היא

 בגרמניה, לאחרונה שהתפרסמו
 שרת־הבריאות את המתעדות
 ריטה הפרופסור הגרמנית
 סלט־ בתאווה האוכלת מרסוט,

 מעוררות- התמונות ירקות.
 וזכו הצלחה, שם קצרו התיאבון

 שבגרמניה מכיוון בתשומת־לב,
 התקלה בעיקבות היסטריה קמה
ואז בצ׳רנוביל, האטומי בכור
 מלצרוך כמעט פסקו רחיה

 ארבלי־אלמוז־ ופירות. ירקות
 לשרת־הבריאות יעצה לינו

 ולהראות יוזמה לתפוס הגרמנית
 העובדה למרות אישית. דוגמה

 זו שעתה חובבת־ירקות, שאיננה
 נאבקת כשהיא והצטלמה, לעצה

 סלט־ירקות. של ענקית, בצלחת
 למישרד־ שמורות הזכויות כל

הישראלי. הבריאות
אבן־ארי אריה השופט ■
 בתי-הסוהר על דעתו את הביע

 לפניו טען כאשר בחוץ־לארץ,
 בתקופת־ להתחשפ שיש סניגור
 בחו״ל. ריצה שהנאשם המעצר

 בכלא יושבים אנשים ״בהתחלה
הס נגד ונלחמים בחוץ־לארץ

 הם אחר־כך לישראל. גרתם
 תנאי על ובוכים לפניי מופיעים
 זרות. בארצות הנוראים המעצר
 בתי־כלא על לי מספרים
 ויקטוריה, המלכה מתקופת

 בחורף גם דולפים הקירות שבהם
 עכברים. מלאים והם בקיץ, וגם
 שם רע כל־כך להם היה אם

 אזרח אני מייד, אמרו לא מדוע
 שמבקשים שמעתי ישראלי,

 עניין! איזה על בישראל אותי
 לישראל מייד חוזרים היו ואז

הזה.״ הסבל את מעצמם ומונעים
 לדחות שביקש לסניגור, ■
 מחלת בגלל מסויים דיון

 זיו־אב: השופט אמר הנאשם,
 רפואי אישור להביא אדוני ״על

 יצטרך ושעוד שוכב, שהנאשם
 יתברר אם בבית־החולים. לשכב

 למנוחה הביתה אותו שישלחו
 לבוא יכול הוא הריון, במועד
ספסל־הנאשמים." על כאן ולנוח

^ כדק
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 העובדה היא לאושרם העיקרית הסיבה מתמיד. מאושרים בוע
 גם נוספו זו לשימחה הראשונים. הריונה בחודשי כעת נמצאת שחנה

 חנה, של האחרון סירטה בני־הזוג: של האחרונות הצלחותיהם
 וביים כתב שאותה קידוש, ההצגה ואילו להצלחה״ זוכה נאדיה,

הקאמרי. בתיאטרון ה״ססג בפעם השבוע הועלתה בעלה, שמוליק,

ך1 ך1\ ץ 1*11 ך  קר- תושבת ישראל, של ״נערת-החן" ■1|
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 משיל- מיוחד אישור קיבלה היא בצה״ל. משרתת צנטנר, חניתה
 מר־ דה איב בית״האופנה של דוגמנית״הבית להיות טונות-הצבא

 החברה, מנכ״לי שערכו מיבחני־הקבלה את שעברה אחרי דיקס,
מועמדות. לעשרות דרעי, ומאיורקה נקווה מומו דה-מרדיקס, פייר

1י ר2544 הזה העולם 3


