
 ראייתו את ישבשו שחל של המישקפיים האם
הארט גארי בעקבות פרס ושימעון שמיר, של

ראש־הממש־ כינס השבוע ■
בי בלישכתו שמיר יצחק לה

א לאנרגיה הוועדה את רושלים
 לפתע חש הישיבה בפתח טומית.

 פתח שמיר אבדו. רישקפיו בי
 החדר ברחבי קדחתני בחיפויש

משיח השר חרישקפיים. אחרי

 העבירם מישקפיו. את הסיר לה.
 מקווה ״אני וקרא: שמיר ליד•

 את תראה אלה מ־שקפייס שדרך
אחרת!״ קצת העניינים

״ש של האחרונה בישיבה ■
 של הנושא שוב הועלה רינו".

 השר של הפרועות התקפותיו
 פ״ יטימעון על מודעי יצחק

האח בהאשמתו דנו הפעם ״ס.
פ לשימעון ב־ מודעי. של רונה

 מד־ עם אינטימיים •הסיס רס
 ממשלת ראש ר״אציר, ו.רט

 שחל. ישאל ״שיימעון." בריטניה.
 וה תאציר אם לברר רק -רציתי
י יד השיר ואילו שלף״ הטעם

ייג לבל פרס את הזהיר עקוב'
חא־ט. גארי את דחקה רר

ו פרס שיימעון דיווחו איך ■
 על לשרי־המערך ־בין יצחק

חד המלך עם בלונדון פגיישתם

 המו עם הבנה
 נא־ ״בוא פרס: אותו י

האמריק עם י־הבנה
אים...

 תבל. פני מול אל בבכי מיררה
 מארוקו. ממלך בעיטור כשזכתה

ה למחרת יטרץ, אריאל העיר
 בישיבת־הממ־ בטלוויזיה. שידור
העב את אתמול ״ראיתם שלה:

י איך בטלוויזיה? החדישה דות
לחרות?״ במארוקו מעבדות צאנו

בא התארח שעבר בשבוע ■
 אל" המכסיקאי. שר־הנפט רץ

 גם ׳שהוא הישר. דלמזו. פרדו
 בארצו המועמדים משלושת אהד

 את הפתיע למיישרת־הנישיאות.
וח המהודרת בהופעתו מארחיו

הבלונ אישתו גס הצעירה. זותו
 למאר־ רגשי־נח־תות גרמה דית

מפו מלתחה כישהפגינה חותיח.
 אירוע בכל והבהיקה ביותר. ארת

אחרת. בשימלה
 יישכחו לא הזה הביקור את ■

 והאנר־ החוץ במישרדי בדהרה
״הבי כינוי: כבר לו הודבק גיה.
לנשי המועמד ההפכפך". קור
 את דל־שפתיו על העלה רק אות

 אבי" זינקו ומייד הכא. מבוקשו
ו ממי־שרד־האנרגיה אמיד •טי

 זאת למלא מישרד־החוץ אנשי
ש אחרי ביותר. הטוב הצד על

 והמיכ־ הקישיים כל על התגברו
 רעתו את המועמד ־שינה שולים.

 החמיישי ביום למישל. ככה־סתם.
 •ט־ מיטה מארחו. ערך בלילה

ה לכבוד מסיבת־קוקטייל חל,
 ה־ אבה המסיבה בתום הזוהר. זוג

 ל־ ואזלי) זוג־הנש־אותי־לעתיד
למ זינקו כולם ולבלות. המישיר

 שולחן והזמינו מבוקשו. את לא
 בע־ בצפון־תל־אביב. במיסבאה

יק סועדים הקימו ל־־המיסבאה
 היה כשהכל ממקומותיהם. רים

דלמזו הזוג התחרט ומזומן. ערוך

ךן1ך  ערבות־שני-המיליונים את לספק בנסיזנותיה השבוע המשיכה (באמצע) י
 שלושת לידה עזרו המעצר. מן בלס, דויד בעלה, את לשחרר כדי שנדרשה

 משועבד, בלס של הידוע רכושו שכל מכיוון הערבות, את לגייס היה קשה אך (בתמונה). בלס של אחיו
במעצר־בית. להישאר מכן לאחר ייאלץ ממילא אם - להשתחרר מאמץ יעשה שלא הודיע עצמו ובלס

ה הישראלי הצוות לחדרו. ועלה
 בשעת־לילה המשיך עוד מסור

 הביטולים, על להודיע מאוחרת
אי־הנעימויות. על ולהתנצל

 ביוקר עולה כזה ביקור כל ■
 מישרד־ דובר אמיר, לאבישי רב

גני פעם אבידה. פעם האנרגיה:
 היש״ אמיר פריצה. — הפעם בה.
 של במכוניתו מיזוודתו את יאיר

 מישרד־הא־ של הראשי המדען
גלי?■ פינחס הדוקטור נרגיה,

 האירועים אחד בעת *טטיין.
ל פרצו ממכסיקו. האורח לכבוד

 מיזוודתו את גנבו? מה מכונית.
אמיר. של

 נכחו ביותר מעטות נשים ■
 שחל שערך במסיבת״הקוקטייל

מ אחת ממכסיקו. אורחו לכבוד
 א־ תיכון, לודמילה היתה הן

 שאמרה: תיכוי, ד* הח״כ שת
 חובתי זאת אומרת? זאת ״מה

דווקא להגיע חובתי כאשת־ח״כ!

 לי־ (מכון שפתחה החדש העסק
 ה־ ,הודיעה בינתיים, חסי־אנוש).

 ואין אותה, י מספקים פירסומים
נוספים. בפירסומים צורך לה

 האמרגן סלוצקי, חיים ■
 אלה בימים נמצא ואיש־העסקים,

 עיריית עם מתקדם במשא־ומתן
 פארק־שעשר להקמת תל־אביב

 התערוכה. גני בשטח ענקי עים
 *טאולי, רפי לפרוייקט, שותפו
חוזים לחתימת בלונדון נמצא
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רבים." נכבדים מגיעים היו בוודאי כיבוד הכינו אילו הכנסת. או הממשלה של נציג שום הגיע לא השנה

 ולא כאלה, מצומצמים לאירועים
 אמרה כך המוניים:" לאירועים
פ בשמלת המרהיבה, לודמילה

שם. היה דן גם שחור־לבן. סים

ה אישתו לין, יהודית גם ■
אורי חבר־הכנסת של חיננית

 ״פשוט לשם: הגיעה ליי, אל
ל הערב להתלוות לי התחשק
 לכך. הסידורים לי היו אוריאל.

 מזה חוץ ובאתי. התלבשתי אז
 ארוחת־ מהכנת אותי פוטר שיזה

ערב״.״

 רבות במחמאות זכתה לין ■
אודות בעיתונות הפירסומים על

המיו לפארק מיתקנים להבאת
 ח־ ״פוטון". הכותרת: גולת עד,

 בנוסח תלת־מימדי, דר־מילחמה
מילחמת־הכוכבים.

לקול שמיהר הקהל בין ■
 נראתה השבוע בתחילת הוד נוע

הס צוריאל. ׳טרי השחקנית
 יצרים היה בקולנוע שהוצג רט

הב פוסט פארה של בכיכובה
 באר- שהתפרסם הסרט, לונדית.

 ב־ פוסט את ושזיכה צות־הברית.
 •שעבר בשבוע הגיע תישיבוחות.

 את מגלמת צוריאל לישראל.
ה קרשי על פוסט של תפקידה

לצפות והזדרזה בישראל, מהב

ג מר התענטייץ
 את השבוע ציינה הכנסת

 במלאות התעשיה, הישגי
 העברית. לתעשיה שנה 100

 בימת־הנוא• על עלו כאשר
ו ושרים, חברי״כנסת מים

ה לתעשיה ברכות השמיעו
 חברי״כנסת הצהירו עברית,
 מפני דווקא פחדם על אחרים

שר־התעשיה״והמיסחר.
 לו הסתובב שעה אותה

 איש- במיזנון־חברי-הכנסת
 גינוסר, יוסי חדש: תעשיה

 השב״כ, בפרשת ג׳ שכונה מי
 מכון כראש היום שמכהן ומי

 מישרד־התע- של הייצוא
שייה־והמיסחר.

גינוסר יוסי
יותרי מפורסם מי

 לפני גינוסר את להציג החליט מרידוד דן תבר״הכנסת
 אמיר כתב-הטלוויזיה היה הראשון שונים. עיתונאים

 אמר אותו,״ מכיר ״אני פרשת־השב״כ. את שסיקר מי שניב,
פניי." כמו כמעט מפורסמות ״פניו גינוסר,
 שטבע מי אברמוביץ, אמנון כתב־מעריב, היה בתור הבא

 לאברמוביץ, גינוסר בין סולחה עשה מרידור גי. המושג את
בסבי שנכח צבן, יאיר חבר״הכנסת ידיים. לחצו והשניים

 מישרתך את חב אתה שלו האדם ״הנה לגינוסר: אמר בה■
הייצוא.״ במכון
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