
דניאל

 ב־ מצויים השניים של שמותיהם
 האמריקאית רשימת־המבוקשים

 עם יחר האיראני, הנשק בפרשת
 ו־ שווימר אל של שמותיהם
מט אינו נמרורי ניר. עמירם

 פשוט הוא בארצות־הברית. ייל
 ללוג־ ריבקה, אשתו, עם נסע
 בתו חתונת לקראת לנוח דון,

יוני. בתחילת סמדר

עד הסעודי המיליארדר ■
 כמובן יהיה לא חאשוקג׳י נאן
 בסביון בבית־הלבן החוגגים בין

 אך סמדר, של הנישואין בטקס
 ל־ יועברו שבירכותיו דאג הוא

השימחה. של בעיצומה נמרורי

"  אלוני. שולמית הח״כית מאמו, בנשיקה זוכה 111*11^ 1^ו||
*111 # י אלה בימים המקיים צייר, הוא ),26( אודי 11 \

 נלהב נאום האם נשאה השבוע חברתית במסיבה ־יחיד.כתרותע
מאיתני." אותה הפקיעו ״שהדתיים היהודית, תסורמה בזכות

 שיוזות־טלפון, אליתם להעביד
למנוחתם. להפריע ולא

 ב־ גיבלי-ידוע בגיטין ■
 שלו המפותח חדברהאסזתסיקה

 כמה לכן. לאמנות. ובהעדבתוד
 בתפקי־ שהתבסס אחדי סייחודש

 מועבת־המנהלים שרא שב כיו דז
 לש־ התחילו תס־ת־חשמל. של
 בתל־א־ מישדדי־החברה את פ־ז

במיב־ ממוקמים 0׳■ ■׳8:.מר־■ ביש

שיכחון
חושים

 באישיותו
 פו־ פרס *מעוןש סל

 בימים ביותר פולאד*
 על דיבורים מל אלה

 האם בינלאומית. ועידה
 לפרטיסן לב שם הוא
 בשיב־ לוקה הוא האס

רון־־תומים!
בענ הדיונים באחד

 הסיפור השבוע עלה יינו
 כשכיהן הבא: המשעשע

ה כראש־־טמשלה, כרס
 שבוע מדי מסייר יה

 בבחינת הארץ. ברחבי
 גי- עמך. את ודאה צא

נת שבהם לויי־החיבה
 למצב־רוחו הוסיפו קל

ולפעילותו.
הש באחת סייר כעם
 בליוו־ בונל-אביב. כונות

 ל־ יץ־) (.צ שלמה יית
 ביקור כלל הסיור הס.

 נערך שבו בבית־ספד
פו ככל מיוחד. פרוייקט
 שלף מנוסה ליטיקאי

 ע־ מתוך אחד ילד פרס
או ושאל רימונ-ילדיס.

 המצלמות: לעיני תו
א לדי... קוראים -איך
ס אוהב חזקי״ תה

 מתימ־ אוהב פורט!״
 מה ענה הילד ל!״קויס

 צילמו. הצלמיס שענה.
הכל חייכו. חיםמארה

ב ונטמע שב הילד
כ חבורת־הילדים. תוך

 החליט דקות כמל עבור
 העניין. על לחזור פרס
 מח־ ילד שלך שוב

 ורצה - ילדיסת־הרבו
 אותו היה שזה המיקרו:

קודם־לכן. ששלף הילד
 אתה חזקי.״ -אתה

מתימטי ספורט! אוהב
 ראש־הממ־ שאל קה!״־
 אי־ שאלת .כבר שלה.
הילד. מחה תיי

 וקי־ קשתות בעל ישן־נושן. נה
 בפוטנציאל הבחין גיבלי מורים.
לממשו. ומתעתד בבית, הטמון
 והמישפטן חבר־הכנסת ■
באח עצמו מצא ליבאי דויד
 מאז בטורי־רכילות. מככב רונה
 זוכות ניצה, מאשתו. נפרד

ני תיקשורתי בכיסוי בנות־זוגו
 בשיחה השבוע, סיפר ליבאי כר.

 למורת־ הוא שהדבר פרטית,
 לבנות- זאת מבהיר ושהוא רוחו,

לווייתו.
מדי, רזים להיות אי־אפשר ■

 מצהירים כך — מדי עשירים או
 ב־ פתחה בישראל, האמריקאים.

 אשת אראלה גם דיאטת־הרזיה
 בית־לסין. של יחסי־הציבור

 ששימשה החרוצה, הצעירה
 עמיקם של כמזכירתו בעבר

לק להתחתן החליטה ו״ורביץ,
 אן רזתה, אכן היא הקיץ. ראת
 מהדיאטה ישירה כתוצאה לא

 מחמת אלא עצמה, על שגזרה
מאז אותה שתקפה החולשה

 במיש־ שמחות של תקופה ■
 הבת לנישואי סמוך נמרודי: פחת

עופי, היחיד, הבן יקבל סמדר,
 המיש־ בלימורי מ״א התואר את י

להת מתכוון אינו עופר פטים.
 להמשיך אלא בעבודה, מייד חיל

בבוסטון. בלימודיו
 שימחה תחול בוסטון ועד ■

 אשתו טלי, במישפחה: נוספת
ב נמצאת עופר, של הבלונדית

 לטלי. להריונה. השביעי חודש
 יש ולעופר, סטודנטית, שהיא

שנה. בן תינוק, כבר
 של מבית־היוצר הצהרות ■

 בדבר תמן, ליאון המיליונר
 הספרדית, מהפדרציה פרישתו

 והיכן לתיקשורת. יצאו גם יצאו
 בכלל תמן עצמו? בעל־הדבר

 מחוץ סוערים ימים באותם שהה
 ב־ רק ארצה שב הוא לישראל.

 ביה־ לטפל והתחיל סוף־השבוע.
לצערו. סי־הציבור

 הבלונדי, כוכב־הטלוויזיה ■
 כזמר גם הידוע סול, דייוויד

 מסדרת־הטלוויזיה (האץ׳ מצליח
 מוקד היווה ) והאץ סטראסקי

שנאס היפה, המין לבנות משיכה
 שהתברך הכוכב, בו. לחזות פו

 נהדרות. תכולות עיניים בזוג
 הקוסמי העדשות בעידן נשאל
 שלך?״ העיניים אלה ״האם טיות:

 מוחלט בחוסר־הבנה הביט סול
ה את אליו שהיפנתה בצעירה,

 ודאי אומרת? זאת ״מה שאלה:
מי?" של אלא שלי! שהן

ל  של מבעליה פישר,אחד אדי השחקן של בתו *1111111 1־1 \1|
\ | בסרטים כוכבת שהיא טיילור, אליזבט 1111 .1 |1/

 של סיפור פי על סרט צילומי לצורך לישראל הגיעה בדיוניים,
 שהשתתפו העיתונאים, בפני שאלות בהיעדר כריסטי. אגאתה

 רגליה בזוג הכללית תשומת־הלב התמקדה במסיבת־העיתונאים,
שחורה. חצאית־מיני דרך שנחשפו היפה, השחקנית של החטובות

 למסיבת־ שבאו העיתונאיות בקרב לחישות קצרה ךןדן■ 1|*|ך
נראתה ,70ה״ גיל את שעברה בקל עימה. העיתונאים | 11 /

 שאלות להפנות העיתונאים משהתבקשו לצחקק. והירבתה וזוהרת בלונדית
 בצחוק: העירה דממה, והשתררה - ביותר נודעים רובם - השחקנים• לעבר

החדר. בפינת ומבוייש בורר נותר לעומתה, סול, שאלות..."דייוויד כמה ״אוהו,

מה האץ׳ כבלש העולם ברחבי המוכר *1111 ן*1||11ך
בסוף הפתיע , והאץ' ״סטרציקי סידרה #111 !

 בקולנוע דבר וחצי דבר מבין שאינו כשסיפר השבוע,
 שאני מה או לי, שאומרים מה עושה רק ״אני ובטלוויזיה.

בקולנוע. בורותו למרות מבטי־התפעלות, קצר סול ' מרגיש

 במשך ורותקה במיבצע פתחה
לביתה. ימים כמה

 אחר שחיפשו אלה לכל ■
 הפירסו־ אחרי נמרודי, יעקב

 האמריקאי צו־ההבאה בדבר מים
דאגה. אל — קמחי דויד נגד

 איציק מפיק־הקולנוע ■
המר בערב־ראיונות. רואיין קול
 את שאל לונדון, ירון איין,
 קצת ספר רכילות? עם ״מה קול:

שבי סטלונה, סילווסטר על
 נעתר קול בארץ.״ באחרונה קר

ה ולשימחת המראיין, לבקשת

 תס־ יש לסטלונה כי סיפר קהל
 ולכן גבוה. אינו ״הוא ביך־גובה.

 מלמטה. אותו שיצלמו מקפיד
 הוא אם יותר. גבוה שייראה כך

 על ממנו גבוה בסטאטיסט מבחין
 להעבירו דורש הוא — הסט

אחורה!"

 סטלונה, כי גם סיפר קול ■
 והנד המעולים בשריריו הידוע

 תחרות־איגרוף הציע פותחים,
 ההצעה גולן. מנחם למפיק
הצעה. בגדר נותרה

— כדר, ,רסנה

259513 הזה העולם


