
אוס ממשלת ראש כאשר ■
ליש הגיע הדק, בוב טרליה,

 קבלת־פנים לכבודו נערכה ראל,
 ראש־הממשלה של בלישכתו

 שיחה כדי תוך שמיר. יצחק
 באומרו: הנוכחים את הוק הפתיע

 שהשתתפתי אחרי לכאן .הגעתי
 והוסיף האיסלאמית!״ בוועידה

 ישר לטוס אי־אפשר ״הרי הסבר:
 לישראל, ביקרתי, שבה מירדן,

 כאשר קפריסין. דרך טסתי אז
 בחךך בנמל־התעופה המתנתי

 אך־ נציגי לשם הגיעו האח״מים,
 לוועידת- בדרכם צות־האיסלאם

 הם בכווית. הערבית הפיסגה
והשתת ועידת־זוטא, שם כינסו

 שאל שמיר שלהם." בשיחות פתי
 מעניין, מידע איזה לו יש אם

פרטים. כמה מסר והוק
 ויקטור כתב־הטלוויזיה ■

 שעבר בשבוע שימש נחמיאם
 זה לוי. דויד השר של כמחליפו

 מישלחת של הגיעה עם קרה
 השר מצרפת. פעילי־המגבית

 אבל לפניהם, לנאום אמור היה
 אינו הוא כי נודע האחרון ברגע
 שידעו המארגנים, להגיע. יכול

אח שנים לפני כיהן נחמיאס כי
המג של כמנהל־ההסברה דות
 את מכיר ושהוא בצרפת, בית

 ממנו ביקשו המישלחת, חברי
 עשה נחמיאס לוי. במקום לנאום

 התבדח: ואחר־כך רב, ברצון זאת
 לוי את להחליף לי איכפת ״לא
ל יכול הוא מצירי נוספת. פעם
לב בצרפת, ביקור־גומלין תכנן

 ולשלוח האחרון ברגע אותו טל
במקומו." אותי
 יש ומצריים ישראל בין ■

 של בעיות גם בעיות. מיני כל
 ויקטור הסביר כך וכתיב. שמות

ל יליד־מצריים, שהוא נחמיאס,

 המצריים. העיתונים מעורכי אחד
 שריר אברהם השר בעיית למשל:
מו המצרי שר־הביטחון ובעיית

 אבו־רזאלה. עבד־אל־חלים חמר
 נבל, פירושו .שריר״ בערבית,

 מצריים עיתוני רגילים כן ועל
 שר־התיירות של שמו את לאיית

 ״רזאלה״ .שאריר". הישראלית
 אנטי־פאתיה, בערבית פירושו

 אבי״האנטי־ פירושו ואבררזאלה
ה שם של הנכון הכתיב פאתיה.

וה אבו״ע׳זלה, הוא המצרי שר
 בישראל הנהוג המשובש כתיב
 להרגיז נחמיאס, לדעת עלול,
אותו.
 פרס שימעון רק מדוע ■
 בעוד באלם, מדויד שעון 'קיבל

 דבר? ממנו קיבל לא בגין שמנחם
 מכשיר־ לקבל ציפה בגין כי

 מכשיר היה לא ולבאלס שמיעה,
 זכה לא לוי דויד ומדוע כזה.

 מייבש־ רצה שהוא מפני במתנה?
הס לא באלם ואיזאבל שיער,
 היחיד מהמכשיר להיפרד כימה

שברשותה.
 החדש הדובר רט, יצחק ■

 לאומית, הדתית המיפלגה של
 של מישלחת חברי עם נמנה

 שנסעו ופוליטיקאים, עיתונאים
 הבחירות את לסקר כדי לגרמניה

 הנסיעות שבזמן סיפר רט שם.
 לו היתה באוטובוס הארוכות

 חברי־המישלחת מרבית בעיה:
 והוא הנסיעה, בזמן לעשן הירבו

 גם סבל איתו יחד מכך. סבל
 חבר־ של עוזרו שחם, אסף

 ושחם רט דמון. חיים הכנסת
 לנשום להם שיתנו ממש התחננו

 — המעשנים אבל נקי, אוויר
 מהטלוויזיה, מורג תמר

 מידיעות אזולאי־כץ אורלי
מדבר, יולד עליזה אחרונות,.

״חד
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 בנראה המבשרת טנונית הונגרי, מטעמים פסטיבל אלה בימים העורך בתל־אביב, דן למלון שהוזמנו המזל
 ניגנה מהונגריה, השפים מטעמי מלבד המיזרח״אירופית. המדינה עם הדיפלומטיים היחסים חידוש את

 - דווקא מארוקו יוצאת - מימין) בן־עמי(בתצלום תמי גם היתה הבאים בין צוענית. תיזמורת במקום
והמיוחד. החריף טעמם את שיבחה ואף ומעדנים, בשר בהנאה ואבלה גיזרתה על חטה שלא

 מיכל מחדשות, לוי אמנוז
 — ואחרים ר״ץ דוברת רפאלי

 קשה אבל מצטערים, שהם אמרו
 היחיד לבקשה. להיענות להם

 נגע ולא בקשתם, את שכיבד
 הנסיעה, בזמן שלו בסיגארים

אמוראי. עדי סגן־השר היה
הס הנ״ל חברי־המישלחת ■
אור אחד ערב לבלות. גם פיקו
 של.טעימת מסיבה לכבודם גנה
 של בהרצאה התחיל האירוע יין״.

 על שדיברה לנושא, מומחית
 סוגי־יץ של מתאימה טמפרטורה

למש המתאימות כוסות שונים,
 תוך וכדומה. מסויימים קאות

 השומעים הוזמנו ההרצאה כדי
 יינות. של שונים סוגים לטעום

 במצב־רוח כולם היו הערב בסוף
 עד ורקדו שרו והם במיוחד, עליז

מאוחרת. שעת־לילה
מג־ בן־אמיתי, ישראל ■
 ב־ בן־גוריון אוניברסיטת כ״ל

 השר באוזני התלונן באר־שבע,
 התקציב קשיי על קצב משה

 השר של סיורו במהלך שלו.
 של במוחו הבריק בבאר־שבע,

ציפו מרדכי של אחיו בן־אמיתי,
 קוראים היינו ״אילו הרעיון: רי,

 בן־גוריון, ,אוניברסיטת למוסד,
 היינו ז׳בוטינסקי׳, זאב על־שם

 ממי חלקי שני בתמיכת זוכים
שלת־האחדות!"

 לטקס הראשון הכרטיס את השבוע קיבלקיסר ישראל
ביום־ שייערך הפועל, בינוט של הפתיחה

 מפורש: בתנאי הכרטיס, עבור שקלים ג50 שילם קיסר העצמאות.
 יפת,' ארנטט לא ״אני מייד. כספו לו יוחזר הצילום רגע שאחרי
 השגריר לבית שהגיע הרצליה, עיריית ראש לנדאו, אלי הסביר.

 צעק הכסף, את שילם שקיסר בזמן בדיוק הטקס, נערך שם הצרפתי,
 במבטים וזכה יותר!" לשלם מובן ״אני הצרוד: בקולו בהיכנסו מייד

 מאחורי הנראית נבון, אופירה באירוע. שנבח הקהל של נבובים
מא במיסגרת ידידי-הכינוס. יושבת״ראש להיות התנדבה קיסר,

 הקהילות בין רגליה לכתת לחו״ל, לנסוע תיאלץ היא ההתנדבות, מץ
 שבאה אופירה, הספורטיבי. לכינוס יחסי-ציבור לצורך היהודיות

 לאשת העניקה כראוי, באדום, בולה לבושה כשהיא השגריר לבית
 ואשת- האורחים, בקרב חיוכים עורר השעון במתנה. שעון השגריר

ליד!" ולא מזהב, לא שעון־קיר. ״זה צחוק: בקול הסבירה שר״החינוך

ת הבדרן ■ העו דותן, ת
ה ערב בהכנת אלה בימים סק

הקומי של למערכוניו מוקדש
 דז׳י־ שימעון היידישי קאי

 לנשיא״המדי־ במיכתב פנה גאן,
 והציע הרצוג, חיים נה,

 לערב חסותו את ייתן שהנשיא
 המיכתב שליחת אחרי יומיים זה.

 מ־ טלפונית הודעה דותן קיבל
שהת והתבשר לישכת־הנשיא

 נקבעה מייד חיובית. היא שובה
 בירושלים הראשונה ההצגה

לנשיא. הנוח בתאריך
 בלעדי ישראלי ״מועדון" ■

 השבועיות ישיבותיו את מקיים
 שנים, 10מ־ יותר כבר בניו־יורק

בר פעילותו את לפרסם מבלי
 שמיר עמירם הצייר בים:

מסים אלכם ומפיק־הסרטים

טי־מאת;הבייטחסשר־ הנבל, נטד־התיירנת  האנ
ביידיש !הנשיא איזאבל של מייבש־השיער
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