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 וממתי סאדאח דיו־ מסטול היה מי

רו הוא פרס עוימעו? עוזרו עזד מזכי
האמרי בעיתון הפירסום ■
 היה לפיו פוסט, וושינגטון קאי

 אנוור המנוח המצרי הנשיא
כבי לסמים, מכור אל־סאדאת

 השר של רוגזו את עורר כול,
הש נשאל וייצמן וייצמן. עזר
 עם הפיסגה בפגישות אם בוע

 מנחם בהשתתפות אל־סאדאת,
 ש־ ״הבחין אחרים, ורבים בגין

 פית־ ״מה מסטול״. היה סאדאת
״כו וייצמן, הגיב מסטול?" אום
 רק — מסטולים היו סביבו לם
לא!" הוא

לשלומו ששואל מי כל ■

 מארוקאי־ס־ היה ״פעם בלבד):
מארוקאי־מסר." הוא עכשיו כין.

ח יוסח של מצב־רוחו ■
לממש המישפטי היועץ ריש,

 בעיקבות באחרונה, השתפר לה,
 יחודית, של במצבה השיפור
 מוחי, אירוע עברה היא אשתו.

 אך זמנית, שותקה שבעיקבותיו
מתאוששת. היא כעת

 בועז של מידידותיו אחת ■י
 של לישכתו ראש אפלבאום,

 ראש־ במישרד פרם שימעון
ו ללישכה טילפנה הממשלה,

״אפלבאום אפלבאום. את ביקשה

 יזהר הזמר של בביצוע בקרוב,
כהן.
 לרשימה מצטרף נוסף שם ■

 במיק־ משמע, תרתי—השחורה
 בדרום־ המבהרים של — זה רה

 ג., ג מחברת קול יצחק אפריקה:
לבי לארץ־האפרטהייד שקפץ

 איש־הקולנוע ימים. כמה בן קור
 את לתעד מצלמה, עימו נטל
ראה. אשר

 אהוד הטלוויזיה כתב ■
 מהכותרות ירד לא ששמו יערי,
אשתו בגלל חודשים במשך
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 לא בבית־הספר נאולה, אודי, של סבתו אבי בן־ננרינן, מת שלוש, בן כשהיה לצבא. יתגייס ללימודי־מישפטים,
ביותר. הרב השאלות מיספר אנד׳ דעקא נשאל בן־ערינן, על ההיסטוריה בשיעור כשלמד! רק מיוחד. יחס קיבל

רייסר מיכה חבר־הכנסת של
הסר בתשובה זוכה אלה, בימים

הכ מחכים...״ ״מחכים, קסטית:
 של מסקנותיו לפירסום היא וונה

 בתיק לממשלה המישפטי היועץ
אלבין. מיכאל

 ח״ב על האחרונה הבריחה ■
(לדוברי-יידיש ביטון צ׳רלי

 מזכירו ״מדבר נענתה, איננו,״
 את האשה משזיהתה האישי...״

 של קולו — ״המזכיר״ של קולו
 סיימה נבהלה, — פרס שימעון

 לכל לספר ואצה השיחה את מייד
לה. אירע אשר את

 חוטא עצמו אפלבאום ■
יושר מהם אחד שירים. בכתיבת

 לחדל, לתקופת־מה נסע חווה,
חודשיים. בעוד רק וישוב
 מישפח־ בשימחה הנוכחים ■
 ידיעות־ מעובדי אחד של תית

 הופתעו שעבר, בשבוע אחרועת,
 יודקוב־ דב העיתון, כשעורך

 בריקודי יכולתו את הפגין סקי,
לר משסיים ופסדובלה. טאנגו

החו לעבר יודקובסקי פנה קוד,
היה?״ ״איך והתעניין: גגים
 יושב־ראש איתן, רפי ■

לכימי החברה של הדירקטוריון
לככב הצעה דחה בישראל, קלים

 בתל־אביב, הקריה החולים בבית
לניתוח. מאושפזת היא שם

פיל האמריקאי השחקן ■
 בכינוי המוכר סטלונה, בסטר
תל־ של לשפת־ימה ירד ״רמבו״,

 בתערוכה ביקרה אשת־״דבר״, הצבאית, הכתבתזלינגו טלי
ח הוריה, את שם ופגשה צבאיים, תצלומים של  ח

במילחמת־העצמאנת. אבל — צבאי כתב היה רפפורט נם רפפנרט. ועזריה
 האירועים את המסכמת בכתבה

בטלוויזיה. השנה של והאנשים
אי מהלך צ׳יצ׳ולינה השם ■
 הקודש. בארץ החרדים על מים

 ההונגריה־איטל־ הפורנו כוכבת
שנב פטאלי, אילונה קית,
 עדיין האיטלקי, לפרלמנט חרה
 המלונאי אך לארץ, הגיעה לא

 נרתם אסא דני הירושלמי
הישר הצ׳יצ׳ולינה חיפוש למסע
 לתחרות החסות את ונתן אלית,

 במלונו. להתקיים אמורה שהיתה
 המודעות פירסום אחרי יום אך

אנוני שיחת־טלפון קיבל הוא
התח קיום מפני שהזהיר מית,
ה כנציג שהזדהה המקור רות.
בהפ איים אף בעיר, החרדי פלג
 אחרי אסא. כלפי אלימות עלת

 החליט עוזריו עם התייעצות
העניין. על לוותר המלונאי

 העברי ראש״השנה פני את ■
מיבאלי ריבקה המנחה קיבלה

 -י אח־ שומרי־ראש בחברת אביב
 התקהלו ספורות דקות תוך דים.

 שעקבו מעריצים, כמאה סביבו
 השחקן תנועותיו. כל אחר בלהט
ועזב. סימני־עצבנות גילה

 בן״ דויד קשב־הרדיו ■
 שוטפים לדיווחים האזין בסט

 הידיעות אחת הפרסי. במיפרץ
 קרבות בתיאור עסקה שקלט
 לתורכיה. עיראק בין שפרצו
 ̂ האן־בי• לרשת הועברה הידיעה

 מקיים שאיתה האמריקאית, סי
 מאחר אך קבוע. קשר הקשב

 עיראק בין לעימות והאפשרות
אבסור כל־כך נראית לתורכיה

 הודעת־טלקס קיבל הוא דית,
הידי את שנית לאשר המבקשת

 מחודש קשר יצר בן־בסט עה.
 המאשר מהחזית, דיווח וקיבל

 בגבול תקפו עיראקיים שכוחות
שהעי אך ריכוזי־כוחות, התורכי

התרחב. לא המקומי מות
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