
 גריני ג׳ף מאת לפוליטיקה
 דני הוא הספר שולח סלד.
 ויושב־ראש איש־עסקים קורן,
 של הכדורסל קבוצת הנהלת
תל־אניב. הפועל

 התקיימה נרגשת פגישה ■
 אל־ ג׳יהאן בין בקאהיר

 ישראל שגריר לבין סאדאת
 ג׳יהאן ששון. משה שם,

 ממותו זעזועה את הביעה
 ששון של בנו של הטראגי

 מצירו ששון בתאונת־דרכים.
 הזה העולם גיליון את לה הביא

 עם רואיינה שבו )13.10.867(
לערבית. תרגום

 בית־ר־יחשל־ם. כדורגלן ■
בימים הנמצא שירזי, שלמה

 לקולם, מזיק שהעישון יודעים
 אחת להיגמל. מצליחים אינם אר

 היא לעשן להפסיק שהצליחה
 אחדים חודשים לפני טל. מיכל

 חזקה, בהצטננות לקתה היא
 הצליח בה, שטיפל והרופא,
 אותה. לגמול הזדמנות באותה

 מעשנת שאת אחת .סיגריה
 20 כמו כזמרת, לך, מזיקה

 לה אמר אחרת,״ לאשה סיגריות
הרופא.

 הבדרן עם במסיבה פגישה ■
 בני לזמר הביאה טופז דודו

 טופז, של בסירטו תפקיר ברמן
 תל־אביב־ אלה, ביסים המצולם

 לברמן אמר טופז ס־אע־לס.1ל
 בדיוק תתאים ״אתה במסיבה:

האמריקאי־ האמרגן את לשחק

 מימיהם את מטילים ובנו אב
 פתח- הפועל במישחק בהפסקה

 איצשדיון .2:1 בית״ר הפסידה שבו ירושלים, בית״ר נגד תיקווה
בשרותים. מאשר חוץ הנחוץ, בכל מצוייד פתח״תיקווה

השבוע תמונת
 תביעות עקב במעצר־בית אלה

 השבוע קיבל נגדו, מישפטיות
 הוריו לבית בדואר חבילה

 החבילה, את פתח כאשר ברעננה.
 ספר־תהילים, בה למצוא הופתע
בלתי אדם על־ידי לו שנשלח

 היה לספר בבני־ברק. לו מוכר ,
 על בעיתון .קראתי פתק: מצורף

 עם אודותיך שוחחתי בעיותיו.
 לשלוח והחלטתי שלך, טוב מכר

 שתעיין מקווה אני זה. ספר אליך
הדברים, לרוח תיכנס בכנות, בו

 ישועה עליך ותבוא יתן ומי
רבה.״
 של שמו נודע השבוע ■
 הראשי העורך את שיחליף האיש

האשה. שלם הנשים ירחון של
בן אלה, משה זהו פז: דויד

כעורך עתה עד ששימש ,36 ־
השחן. צוםת המקומון

 הדואט אחר, אדם השיר ■
 זוכה גאון, ויהורם ירדנה של

 בשתי ברדיו, רבות בהשמעות
 אלה בימים המשדרות התחנות

 שיר השלום. וקול צה־ל נל׳ —
 בכורה בהשמעת יזכה זה יפהפה

 שבועות, שלושה בעוד בימה על
 חגיגי בערב הספורט, בהיכל

 לקו־אופ. שנה 50 במלאות
 בני הוא כידוע, הקו־אופ, מנכ״ל
יהורם. של אחיו גאון,
המעשנים הזמרים מרבית ■

 להופעות אותי שמביא ישראלי,
 אחרי קצר זמן באמריקה.״

 קריאה הזמר קיבל הפגישה
הסרט. ממפיקי טלפונית

 מוסקיאים של מישלחת ■
 יצחק ביניהם ישראליים,
 אריה אבני, צבי גרציאני,

 דני מישורי, יעקב לבנון,
 קימלמן עמיקם גוטפריד,

 שעבר בשבוע חזרה לוין, ורמי
 בברית־ שכועיים בן מסיור

 סקסופוניסט קימלמן, המועצות.
 ״היו השבוע: סיפר ומלחין־ג׳ז,

 רוסיים. נגנים עם פגישות לנו
 הם איתם. לנגן מרגש מאוד היה

 כידוע, שם, החיים מאוד. טובים
 אם אותי שאל אחד נגן קשים. הם
 צריך, לא שאני בגדים לי יש

 וחולצה. מעיל לו ונתתי
 לנו נתנו במלון בארוחת־הבוקר

 משהו מאבקת־ביצים. חביתות
 את לתת אסור לאסירים נורא,

זה!״
 ג׳ז תקליט של הוצאה ■

 נדיר, די לאירוע נחשבת
 חזרתו עם זאת, עשה וקימלמן

 קוראים לאריר־הנגן לארץ.
 על־ נעשה והמימון ת,1גלי1אלט
 עם בשיתוף עצמו, עמיקם ירי

 איסטחניקס. חברת־התקליטים
 בסביבות למכור .צריך קימלמן:

 את לכסות כדי תקליטים 800
שהתקליט מאמין אני ההשקעה.

 שלי תלמידים 200 — יימכר
 רימון למוסיקה בבית־הספר

 לי יש מזה חוץ לו. מחכים
 ובהופעות פרטיים, תלמידים
 מתעניינים אנשים ג׳ז במועדוני
תקליטי״ג׳ז.״ ברכישת

 מחזה שם הוא נבר להיות ■
 אלכוהוליזם, על חדש מקורי
 נילי המחזאית כתבה שאותו
 השחקן של תחקיר בעקבות צור

 צפריר: קוחנובסקי. צפריר
 על מזעזעות עובדות .גיליתי

 ועל בארץ האלכוהוליזם בעיית
״בחו נילי: המדאיגים.״ מימדיה

 קבוצה נחשפה לידי שהגיע מר
 המתמודדות נשים, של גדולה

 אלכוהוליסטיים, בעלים עם
 ביניהם נכבדות, מישרות בעלי

 ומי־ מורים מנהלי־חברות,
 בעוד הצגת־הבכורה, סעדנים.״
שבועיים.

 של תערוכתו בפתיחת ■
 פנה בסון נעים האמן

 הצייר של לבנו פרם שימעון
 לו השיב הילד לשמו. אותו ושאל
 על קפץ פרס כפיר. ששמו

 .כשתהיה לו ואמר המציאה
 בן כפיר לביא!" לך יקראו גדול,

 השר, של כוונתו את הבין לא 9ה־
אביו. אצל העניין את לברר והלך
 ביד, יד הקרן יושבת־ראש ■
 לבועז פנתה חושן, שלי

 עזרתו את וביקשה אפלבאום,
 לנשף לבוא שר־החוץ בשיכנוע

 אפבלבאום האגודה. של השנתי
 ופרס תצליח, היא שאם לה אמר
 ״יאכל הוא באירוע, נוכח יהיה
 הגיע, אכן פרס נעליו." את

 את מחפשת חושן והגברת
 את שיממש כדי אפלבאום
הבטחתו.

 חוזה־ של דמותו את ■
הרצל זאב בנימין המדינה

 )35( גיל יורם השחקן מגלם
 עדנה הבימאית של בעלה

 לו צעק ההצגות באחת שביט.
 על דעתו .מה מהקהל: מישהו

 איבד לא צ׳יצ׳ולינהי״השחקן
 ״אולי והשיב: עשתונותיו את

 רציתם מזה. נהנה היה הרצל
 מה וזה המרינות, ככל מדינה

 השתתק, המתפרץ שקיבלתם.״
כמתוכנן. המשיכה וההצגה

 פתיחת אחרי ספורים ימים ■
 ירושלים, במוסיאון תערוכתה

 לספרד, גור אילנה טסה
 הורם איש־הגלריות' בחברת

 עם עסקית לפגישה ריבטר,
 ובשיווק בייצור העוסקת חברה

 לה יעזור ריכטר הורס רהיטים.
בייעוץ.
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1 111 1 1  שהוא מהמחמאות רק ולא לצידה) כהן(בצלום 1111

 חנן לכבוד שנערכה צנועה במסיבה וכמצחיקן. כשחקן מקבל
 חבר כהן ששרון להקת־מיפקדת־חילות״השדה, בימאי גולדבלט,

 אחרי להסתיים עומדת כשחקן שלו שהקאריירה הצעיר סיפר בה,
 ברפואת־ לעתיד כמיקצוע בחר שהוא מכיוון הצבאי, שירותו
 הבחירה. על שמחו כהן, אלברט השחקן ואביו, שאמו נראה שיניים.

 את הלומד כהן, עדי הבכור, בנה לשמוח: נוספת סיבה מנזה לרות
 נצר פקר, לדנה לנישואיו מתכונן בלוס־אנג׳לס, אמנות־הקולנוע

בדצמבר. להתקיים אמורה החתונה תעשייני״הפלדה. למישפחת

 נוהגים אינם הגששים ■
 עושים הם בצוותא. לבלות
 לחיים עבודה בין הפרדה

 הם השבוע אך שלהם. הפרטיים
 טאבו, בפאב הלילה את בילו

 בשולחן יושב מהם אחד כשכל
 בנאי גברי ישב בכניסה אחר.

 אבידר, לאלון בדיחות וסיפר
 וזמר העיתונאית של בנה

 ליטני. דני ולזמר אבידר,
 לוי, שייקה ישב הפאב בתוך

 בשולחו אפלבאום. בועז בחברת
 ישראל ישב הקיצוני

 מהורהר שנראה פוליאקוב,
 חברים מעמיקה שיחה ושניהל

אליו. שהצטרפו
 רבים הצטופפו היום עד ■

 בפאב תל־אביב מבלייני
 האחרונים בשבועות השופטים.

 וניתן שמו, את אחר פאב הסב
 אורה השניים. בין להתבלבל
 בעבר שחקנית — בר־אור

 הסבה — טאבו הפאב ובעלת
 לאות בתים.1לש המקום שם את

 רשות־ שובתי עם סולידריות
 את אצלה המבזבזים השידור
ש האחרונה המשכורת שרידי
רבה. בעליזות חודש לפני קיבלו

 חניתה הדוגמניות ■
דיסנצ׳יק ובתיה צנטנר

 בבית־ תצוגת־אופנה אירגנו
 כשורה, התנהל הכל אבות.

 שתי המסלול על נראו כשלפתע
 לבושות כשהן קשישות, נשים

 ממעצבי־ אחד של בדגמים
 נשים שתי אלה היו העילית.

 שבשיתוף במקום, המתגוררות
 להפתיע החליטו המארגנות עם
 אותן שקיבלו האורחים, את

סוערות. בתשואות

 בך־עמי תמי הדוגמנית ■
ל וטסה חופשת־עבודה לקחה

 מרתה של בחברתה הונגריה,
 לחרר־הקולק־ האחראית לוי,
 מדוע כשנשאלה בנוטקס. ציות

הדוג השיבה בהונגריה, בחרה
השו את מחפשת שהיא מנית
 שלא ולמי גוטקס. של רשים
 שלאה הסבירה היא הבין,

 היא החברה, בעלת גוטליב,
שמ האשה והיא ילידת־הונגריה,

ברעמי. של הצלחתה אחורי

 אוהליאב זדדד כדק דפנד,
₪ רון ונעמי•
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 לשוטרים אותן מחלק והחל חבילת״סוכריות מכיסו הוציא שושן, חיים של הרצח במישפט הנאשמים
ולעורכי־הדין. לשופטים גם סוכריות יחלק הבאה שבפעם הבטיח הזאב הסדר. על ששמרו הרבים

261813 הזה העולם


