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 לענייני האחראי לובראני, אורי של הישגו לעומת וכאפס כאין

קיצור״הקיבה. של בניתוח ),120 קילו(מתוך 60 השיל הוא לבנון:

 ענה ושמיר לליבו, במיוחד נגע
אישי. באופן לילד
שרת־הבריאות, כאשר ■

ארבלי־אלמוזלינו, שושנה
 פסק־הלכה לקרוא צריכה היתד

 להשתלות, בקשר הרבנים של
 מעוזריה אחד את שלחה היא

 להזכיר שכחה ולא אותו, להביא
 לקחת תשכח ״אל בלכתו: לו

כיפה!" איתך
הישרא האגודה פעילי ■
 מאוד שמחו עישון למניעת לית

 של בחירתה על נודע כאשר
 בכלל שמישהו לפני עוד ארבלי.

 טיפחו כבר הם כך, על חשב
 שרת־ תהיה שהיא תיקוות

האח באפריל הסיבה: הבריאות.
 היא העולמי, ביום־הבריאות רון,

 מתים איש 5000ש־ ריווחה
מעי כתוצאה שנה מדי בישראל

 את והדגישה סיגריות, שון
 — פאסיבי שבעישון הסכנות

 הנמצאים הלא־מעשנים של
 כן, לפני חודש מעשנים. בחברת
 אז גור, מוטה הבטיח במרס,

הפעי את להרחיב שר־הבריאות,
 קיים לא אולם העישון, נגד לות
הבטחתו. את

 השר העישון: עניין אגב ■
העי את שונא שריר אברהם

 שפעם מספרים בקירבתו. שון
 מראשי אחד את במכוניתו לקח

מע החל הלה כאשר מיפלגתו.
רו אתה ״אם שריר: לו אמר שן,
 פוליטיים, מתנגדים להרוג צה
אחרות!״ דרכים יש

בטלוויז עבודתו על נוסף ■
גם כנר דן ידוע וברדיו, יה

 של הצעירה לכלתו בנוגע
 או לילדים אם תהיה אם אנדרי,

 היא כאילו צוטטה גם היא לא.
מהב כבר לה שנמאס אומרת

אפי. סמדר של עיות  זוהי, ו
 מכיוון שטות, עוד לדבריה,

 בני־ עם מצויינים ביחסים שהיא
 הקורה בכל מתעניינת הזוג,
 קשר על איתם ושומרת איתם
טוב.
 במלון שנעדר פרסי בערב ■

 יהאן• שרונה שרה שרתיו
 ריטה הזמרת של אמה פרוז,

פר שירים כמה קליינשטיין,
 קולה על לתשואות וזכתה סיים,

הקל על מדברים עכשיו הערב.
ריטה. של לאמא תקליט טת

— אמא על סיפור ועוד ■
 רוזג־ יאיר המוסיקאי של

הס הלא־צעירה האשה בלום.
 תל־ בצפון בסופרמרקט תובבה
 זרועה. על תלוי כשתיקה אביב,

 לאחד יד הרימה כאשר פיתאום,
 שתי עליה התנפלו המדפים,
צווא את לפתו מאחור, צעירות

מתי הכסף ארנק את שלפו רה,
וברחו. קה

ש עיני, מנחם השחקן ■
 יום־הולדתו את אלה בימים חגג
 יום־ההולדת שאת החליט ,37ה־

 לשם לבד, יחגוג לא הוא הזה
 האחרונות השנים 10ב־ שינוי.
 לבדו תמיד משום־מה, נשאר,

 שהה כאשר פעם, ביום־הולדתו.
השת שם ירושלמי, בבית־מלון

 מיב־ שלח אף סרט, בהסרטת תף
 שמח, ״יום־הולדת לעצמו: תב

הפעם לבד!״ אתה שוב מנחם,

 וערבי- תצוגות־אופנה עים,
 חלטורות. שנקרא מה ראיונות.

 משהו עושה הוא אלה בימים
בה כקריין משתתף לגביו: חדש
 היו בשם מוסיקאלית פקה

 מרדכי שירי ערב - לילות
 עסוק, יהיה כנר כאשר זעירא.

תד רם הקריין אותו יחליף
מור.
ב שהתמנה גינת, רפי ■

 מחלקת־הבידור כמנהל אחרונה
 שיא לזכותו זוקף הטלוויזיה, של
 אוהב הוא מכוניות. החלפת של

 לכמה אחת מכונית להחליף
 מדוייק- רישום מנהל חודשים,

 '71 שנת שמאז ומספר כך, על
מכוניות. 36 החליף הוא

קילצ׳ינסקי, פרידה
 אנדרי הצייר של השניה אשתו

 דוגמנית שהיא שרון, בתו ואם
 על ועצובה כועסת ושחקנית,

 בעיתון, שהופיעו שורות כמה
 מדבריה. ציטוט כביכול, שהיו,

 ״לא לה: ואומרות באות חברות
 היא קלפטע." כזאת שאת ידענו

 דעתה על עולה היה שלא טוענת
כאלה מרושעים דברים לומר

לארוחת־ערב טובים חברים
 שוב להיות לא העיקר חגיגית.

הזה. ביום לבד
 גדי של הבכור בנו רני, ■
 הבא, בחודש המתגייס יגיל,

בל להיות רוצה שהוא החליט
 אותו ליווה גדי צבאית. הקה

 נתנו לא אבל למקום־הבחינה,
 והוא להיכנס, מהקרובים לאיש
 כעבור מתוח. בחוץ מחכה נשאר
 חיובית. תשובה הגיעה יומיים

 לאביו, מדהים דימיון הדומה רני,
 של ישן מערכון בבחינה הציג
 כך. על שמח גדי והצליח. אבא
 שהבן רוצה פרומין שבעל ״כמו
 הוא בביסקוויטים,״ יעבוד שלו

ממ לי שיש שמח ״אני אומר,
שיך.״

 סיים גרמה ניסים הזמר ■
 החדש, תקליטו הקלטת את

 ״ידידי של לכבודו חפלה וערך
 ראש״הממ־ ממלא־מקום ורעי",
נער ההפלה פרס. שמעון שלה,

הרא ביום בשכונת־התיקווה, כה
סל בשפע ולוותה בלילה, שון
האש. על ובשר טים

 שלא דמות לראות מיזנון־הכנסת
 חודשים מזה במישכן הופיעה

פרוסי, אבנר זה היה רבים.
 לחופשתו חתן כמו שהתלבש

 יושבי־ בירכת את לקבל ובא
 סרוסי החדש. למינוי המיזנון

 כשחיוך לשולחן, משולחן עבר
למבר והודה פניו, על נסוך רחב
כים.

שבו כבר שחלפו למרות ■
 ראש־ שנכנס מאז אחדים עות

לתפ שמיר יצחק הממשלה
 להגיע ממשיכים עדיין קידו,

 מראשי־ אליו מיכתבי־ברכה
 רבים וראשי־ממשלות מדינות
 מר־ רגן, רונלד — בעולם
 מו־ חוסני תאצ׳ר, גרט

 יפאן ממשלת ראש בארם,
 לרא־ יוון. ראש־ממשלת ואפילו

 באופן שמיר עונה שי־המדינות
אח לאחרים ולתשובות אישי,

ומז עוזרים של גדול צוות ראי
 מישהו עוד היה אבל כירות.
 גן ילדי אישית. בתשובה שזכה
המע בגדה ההתנחלויות באחת
 לראש״הממשלה שלחו רבית

אחד ילד של ציור ציורי־ברכה.

 המיס־ בדאלאס(שם שהתחלנו
וג החגיגה) נערכה שבה עדה
 מחיאות־הכ־ בשושלת..." מרנו
 היו מייד שפרצו הנלהבות פיים

בסד פרס של בקיאותו לכבוד
המירקע. על המוקרנות רות

ש צדוק, ארנון השחקן ■
נאום מעין במעין־וידוי, נסחף

 של נמנע הבלתי בחלק ■
 פרס העיר הערב, באותו הברכות

מבין ״אני הנאומים: ריבוי על

כהר שלא משוחרר פרס. ■
וזי בהתלהבות כפיים מחא גלו,
 הוא הארוך. הערב במשך מר

 נראה שלא כפי מאושר נראה
 היה ההימור הרוטציה. יום מאז
 בריקודים. וייצא יעז גם האם
 הוא הערב, אמצע לקראת ובכן,
סוער. תימני בריקוד ויצא העז

 גל״ץ, איש טלמור, עדי ■
 הרכישה ממצריים. מכבר לא שב

 נרגילה היא שם שלו הבולטת
 בתה־ טלמור יושב מאז יפהפיה.

 סיגריה לעשן ותחת נה־הצבאית,
מהנר נהנה הוא מיקטרת, או

 בענן־ חדרו את הממלאת גילה,
עשן•
 המפיק שנתן הנשיקה ■

לפני גולן מנחם הבינלאומי
 החגיגי בערב רוזנבלום, נה

 לכבוד שעבר בשבוע שנערך
 הזכיר בארץ, ששהו ג״ג אנשי
 בגן־אורנים, מהחוגגים לכמה

 — לרוזנבלום שהורבק שהכינוי
 מקורו — המדינה״ של ״השריים

ברא גולן לה שנתן בתפקירון
ה מלכת בסירטו דרכה, שית

כביש.
 בוקר יורם הפנטומימאי ■

 הצגות 200 השבוע חגגו וציוותו
פור ההצגה המדינה. לגבירתי

 על המדינה, על העובר את שת
מר בפנטומימה השונים, רובדיה

 שהתקיים החגיגי בערב תקת.
 אישים דווקא בלטו בבית־לסין

 ואר־ צרפת שגרירויות מחו״ל:
ב שם מיוצגות היו צות־הברית

למדי. מכובדת צורה

מ/■■ ונעמי כדק דפנד,—

 בזכות הפכה יערי, חווה של היפה אחותה י||11ך ק 11|\יך
| נ< ^ לצל מבוקשת לדמות הנשפטת אחותה 1 / -1/

 על״ידם הונצחה היא השבוע באמצע שהתרחש באירוע מים•
 מיקצועיות מדוגמניות ומבוקשת זוהרת פחות לא מטרה והיוותה
(מימין). גולדנברג וחלי מאירצ׳יק עדיה ביניהן: שם, שסבבו

 ״אני פרס: אל פנה אישי, מאוד
 שאתה כך על מצטער כל־כך

 מצטער!" אני ״גם שר־החוץ...״
פרס. אותו קטע

256913 הזה העולם


