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ההמון. בקרב בודד היה שמיר שיצחק בעוד סביבו, האורחים הצטופפו הערב כל במשך הוקמו ביציאה מרומם. במצב״רוח היה פרט בהרצליה. דניאל במלון המצרי יום־המהפכה
 בעוד שיוקם מקרח, פסל להציג
 ירושלים. באיזור אחדים ימים
 בסן־פרנציסקו, המתגוררת מגן,

 מוסדות עם בשיתוף עובדת
 מקרח פסלים ומכינה האו״ם,

 מדינות על־ידי לה המסופק
ליי נבחרה מגן באו״ם. החברות

באולימ האו״ם מוסדות את צג
ב 88 ובאקספו סיאול פיאדת

נפ היא אלה בימים אוסטרליה.
 התכשי־ בעלה־לשעבר, עם גשה

וה מגן, אלי והמוסיקאי טן
 של הבת־מיצווה את חגגו שניים
בת-אל. בתם,
 חאן, עלי עליה הנסיכה ■

 בן־ חאן, עלי של אשתו שהיתה
 המנהיג חאן, אגא של דודו

 המוסלמית הכת של הקודם
בני שהתפרסם הישמעאליית,

 ההוליוודית לכוכבת שואיו
 בארץ נמצאת הייוורד, ריטה
 מופע של יחסי־הציבור כאשת

 הנסיכה רוקי. של האימים
 ארבריאן, שריצ׳ארד סיפרה
 עסוק המחזה, את והפיק שכתב

 חדש, מחזה בכתיבת כעת
 ושהיא רוק, סינדרלה שייקרא
 להבאת במשא־ומתן נמצאת
 בואי ודייויד מינלי לייזה

בישראל. הופעות לסיבוב
והמפיק־בפו־ עורן־־הדין ■

 שאו, הורור הרוקי של על
 לביקור נסע דיקאן, צדלם

ש דיקאן יד־חנה. בקיבוץ קצר

 חורשים כשלושה בקיבוץ הה
 שנה, 25 לפני סטודנט, בהיותו
 אחד היה ישראל עם שלו והקשר

ליש המחזה להבאת הגורמים
ראל.
 סרג■ מריס הציירת ■

 הסבה באחרונה עשתה דהאט
 להנ־ מציור ועברה מיקצועית,

ני היא לטענתה רוחנית. חייה
ל לה המאפשרים בכוחות חנה

 מודעות, ליתר אנשים הנחות
 הנכונה הדרך את להם ולגלות
חב האישי. הפוטנציאל למיצוי

 לשני מתחלקים וידידיה ריה
 שהיא טוענים אלה — מחנות

תכו לעצמה ומייחסת מדמיינת
 ואלה שונות, רוחניות נות

 בכוחות ניחנה שהיא גורסים
מרשימים. רוחניים

 והפליי־בוי איש־העסקים ■
 ארוך רומאן מנהל שאולי רפי

 חווה לשעבר מלכת־היופי עם
 במשך התגורר אף הזוג לוי.

 חווה. של בביתה חודשיים
 חדשה דירה השבוע רכש שאולי

הסתע ומתכנן בכיכר־המדינה,
 של חיי־הלילה על מחודשת רות

תל־אביב.
 איש־השרי־ ״מר־עולם", ■
 מקאווי, מוחמר המצרי רים

 כאורח חודש בעוד לארץ יגיע
 מקאווי המזון. בענף תערוכה של

 מועדון־ בארץ להקים מתכונן
ומצי שמו, את שישא מעריצים
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הורדת־ידיים. של במישחק 13ה״ בן בנו כוח את לפניהם והציג

 השלום למען תרומתו שזוהי היר
העמים. בין

אנ עדיין המפתיע אחד ■
 הצעיר איש־העסקים הוא שים
 מוצא הוא פרומצ׳נקו. דני

 ויוצ־ מיוחדים עיסוקים לעצמו
 ממיפעל־ יציאתו אחרי אי־דופן.

 עלית המישפחתי השוקולד
באשק למירוצי״המכוניות עבר
 חדש לתחום חודר הוא עתה לון.

ודיס מועדון־לילה ניהול לגביו:
הני את לצעירים. המיועד קוטק

 לאחיו משאיר הוא בפועל הול
 וזמר מלחין בסרס, גיל הצעיר,
לאו נולדו האחים שני מתחיל.

 ולכן שונים, לאבות אך אם תה
שו שמות־מישפחה נושאים הם

נים.
פרנק אירית השחקנית ■

 לנישואיה בניגוד אך מתחתנת,
 שימחה לעורך־הדין הקודמים

 היא כדת־וכדין, שנערכו זיו,
 כי אזרחיים, בנישואין תינשא
 גרושה. והיא כהן, הנוכחי בעלה
 ולא ואופטימית, מאוהבת אירית

 את לה לקלקל לרבנות תאפשר
הנישואין.

ברק' רסנה
₪ אוהליאב דוד,ד

״ ווביח׳בוטינסקי קוני
בסער. חיים ז׳בוטינטקי, זאב סבה, על התיעודי״למחצה הסרט של
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