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שם ובמושב מיותר בשיער ברקן. צמיתות ב

לפני עמדו הארץ קוראי ■
 לארי כי פורסם בעיתון חידה.

ם, ק הנ של הקודם הדובר ספי
 בשעתו שם רגן, רונלד שיא
 האימרה את הנשיא של בפיו

 הוא סלי!״ הברות את -איבדתי
 נאנ־ לאשתו, כביכול זאת אמר
 שנורה אחרי מייד כהלצה, סי,

 היתה למה בניסיון־התנקשות.
 זאת היתה כי הסתבר הכוונה?
 בסוכנות המתרגם של שגיאה
ה הידיעה. את שהעבירה עחי״ם.

 ״1 ?011- היה המקורי פסוק
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נא כי סבר המתרגם להתכופף!״)
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שתרגו משמעות, חסר פסוק —
 הברווז את אכן.שכחתי הוא מו

 הטעות, על התנצל הארץ שלי״.
טיבה. את הסביר לא אך

 שושנה שרת־הבריאות ■
 נפגשה ארבלי-אלמוזלינו

 בס־ המגלמת סרבול, נטע עם
 את עתה המוסרט רט־הסלוויזיה

 אסירת־המח־ לוקאי, הרצליה
 שנאסרה בעיראק, הציונית תרת
התפ על סיפרה סובול .16 בגיל
סיפ שהרצליה בעוד בסרט, קיד
 שעברה והעינויים המאסר על רה

 וחצי. שנה במשך העיראקי בכלא
ב נוכחת שהיתה שרת־הבריאות,

 ולאסי־ לשחקנית אמרה פגישה,
 אני גם חושבות, אתן .מה רה:

 משה שר־האוצר של אסירתו
 יום־יום עוברת אני וגם ניסים,
 במערכת המתרחש נוכח עינויים

 ני־ יסורי לי, האמינו הבריאות!
ממאסר קשים פחות אינם סים

 אלמוד השרה העיראקי.״ בכלא
ב נולדו לוקאי והרצליה לינו
 ואילו עיראק, של הכורדי מחוז

 הוא ניסים מישפחת של מוצאה
מבגדאד.

יש שגריר ששון, ■משה
 ביותר, נרגש היה במצריים, ראל

להד שנבחר על־כך משהתבשר
 ביום־ משואת־השלום את ליק

 ארצה טילפן ששון העצמאות.
 עד להסתיר ניסה ולא לידידים

לו. מחמיאה ההודעה כמה
לאשת־החב־ ופרח כפתור ■

 הבלונדית לחוביץ/ יונה רה
 גילה את לדעת שאין החטובה,

 מלוס־ חזרה הופעתה, על־פי
 חידד את משם והביאה אנג׳לס,

 לחו״ כפתורים. — שי־האופנה
ענ בכפתורים עדויה היתה ביץ׳

 החל צבעי־הקשת, בשלל קיים,
בע וכלה מותניה שעל בחגורה

 את שקישטו הענקיים, גילים
אוזניה.

 ביום היתה סיבה־למסיבה ■
 מי הופמן, ליוסי בערב השישי

הד כגיבור.אוטובוס שהתפרסם
 מנאשמי כאחד כיום והידוע מים״

מל להוכמן הלילית״. .הפגישה
 שנים. 41 שעבר, בשבוע או,

 מסי־ עבורו אירגנה אשתו יוסי
 אומה שהוכמן כמו בת־ענק.

ההפת הפתעה...״ מסיבת .יעני,
 חליל הריגת היתה האמיתית עה

 שלו אל־וזיר, (״אבו־ג׳יהאד״)
שהס הפיגוע יוזמת את מייחסים

שי ושבו בצומת־גלילות, תיים
 הראשונה אשתו את הוכמן כל

וילדיו.

 נערן־ ביותר מרגש מיפגש ■
 בך־ציון עורר״הדין של בביתו

 המיפגש מיקי. ואשתו באייר
מוש בעבר, מושתלי־לב בין היה

 מיוחד ואורח פוטנציאליים תלים
 ג׳ורג׳ הפרופסור — מבריסל
 את הרגיע הפרופסור מרימו.

 באייר ובעתיד. בעבר המושתלים
 מושתלי־הלב ראש־אגודת הוא

בישראל.

 וא־ גאון יהורם הזמר ■
 אמדורסקי מיקי שת־הבוהמה

מי על בנפרד, אחד כל החליטו,
לק התחיל גאון ישן. חלום מוש
 אנד ואילו בטיס, שיעורים חת

ה בשבוע לקבל אמורה דורסקי
במונית. לנהיגה הרישיון את בא

 גוט־ גיל נעלם להיכן ■
ד?  לארגן אמור שהיה מי פרי

 מיס־יוניברס. תחרות את בארץ
 בבירמינגהם, לדבריו, כעת, יושב

 לתחרות. כספים לגייס ומנסה
 הודיעו שלפיהם הפירסומים,

 לראש־עיריית יזניברס סיס נציגי
בי על להט, שלמה תל־אביב,

 לו גרמו לא בארץ, התחרות טול
 טילפן גוטפריד ידיים. להרים
 וניסה הפירסומים, אחרי ללהט

כר מסתדר שהכל אותו לשכנע
 בשיחות־ חסך לא גוטפריד גיל.

בישר אחרים לאנשים גם טלפון
 אשוב המסר: אותו כשבפיו אל,

 שונה: קצת המצב בשטח, בקרוב!
 סגור, שבכיכר־המדינה מישרדו

עבר. לכל התפזרו והעובדים
סיפ דיין תיקי השחקנית ■

הב למחזה החזרות שבמהלך רה

מכ היא שבו ולנט״ן, שירלי ריטי
 ר הבימה על עלתה היא כבת,

 יו* כשהבימאי מונולוג, דיקלמה
 לפתע כקהל. משמש אלמי סי

מהבי לרדת אלפי ממנה ביקש
עלה הוא ואז הופתעה, דיין מה.

השחק בתפקיד והמשיך במקומה
 בו. וצפתה באולם שישבה נית,
ספונטנית. לו בא שזה הסביר הוא

 סרג• משה את הניע מה ■
 אר מיסעדתו את לפתוח סיס

בשבוע החל בערבים, גם דמפיה

□ י י העצרת געת נימנם המדמה, נשיא (במרכז) \ ח
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 ראש־ הבלתי״ליגלית. העליה במיסגרת כן״, פי על ״אף האוניה פלת
 אלרואי יואל נתניה עיריית וראש (מימין) שמיר יצחק הממשלה
 משיחזור התרגשותם את הביעו ואף מרותקים, ישבו (משמאל)

ואגודת־צעירי־נתניה. חיל־הים בביצוע לחוף, המעפילים הורדת

בכתב״ מתבוננת נשק, בהחזקת הנאשמתאוביב אורית
 מסביר יפתח דויד כשעורך־דינה האישום,

שתפ הזמן ״הגיע יפתח: לה אמר עימה השיחה במהלך הפרטים. את לה
 מזוין) שוד על בכלא היושב בנה, (אבי אביטן בהרצל להתעסק סיקי

 מתנוססות שעליה חולצת־טי, לבשה ארביב עצמך!״ על לחשוב ותתחילי
בולטת. וחצאית-מיני אותך), אוהבת אני - אמו״(באיטלקית ״טי המילים

 מאמין הממולח פרנסים הבא?
פוליטיק — מיסערתו שיושבי

 ואנשי־תיק־ אנשי־עסקים אים,
 לקראת הרבה ייפגשו — שורת

 ולכן וקרבות, ההולכות הבחירות
 ה־ משעות שלו הזירה את הרחיב

לערבים. גם צהריים
 לוי שחווה יודעים כולם ■
 להולדת מצפים שאולי ורמי
 יעקרו, כך ולשם המשותף, ילדם

 רחב־יד־ למקום־מגורים בקרוב,
 לוי של בדירתה יגור ומי יים.

המח פולני, יורם ל׳? בשיכון
 תל־ ובין לונדון בין זמנו את לק

לש נער־שעשועים פולני, אביב.
 בימים השוהה ואיש־עסקים, עבר
 - ,9ה־ בן בנו בחברת בארץ אלה

 בימים הדירה את לרהט מתכוון
 הנוכחית דירתו את הקרובים.

מכר. כבר
מנ דבי. קרן יושב־ראש ■
 דעתו את הביע סבידור, חם
 במיש־ בארץ הפוליטי המצב על
 ישקר, לא ישראל .נצח אחד: פט
 לנצח." תשקר לא ישראל אם

 אמר מתכוון, הוא למי כשנשאל
 מבינים אין אם מאוד גרוע שזה
כוונתו. את

בר יהודה השחקדמפיק ■
 מכון־יופי למתוח החליט קן

 נכתב ובה מודעה שפירסם ידוע,
לצמי שיער מרחיקים ״אנחנו
ו המכון עם התקשר הוא תות.״
ב מושב של כמזכיר עצמו הציג

הצפו בנגב הנמצא צמיתות, שם
שה על־כך בתוקף מחה הוא ני.

ו למושב, מועבר המורחק שיער
 הא־ אחר. למקום להעבירו דרש
 הבטיחה לקו מעבר ההמומה שה

מחכה. עדיין ברקן בעניין. לטפל
ל ומלכת־המים הדוגמנית ■

א שהיתה נגר, יהודית שעבר
ה בתחרות.הגבר השופטות חת

 בתוכנית־רדיו נשאלה אידיאלי״,
ה נגר האידיאלי. הגבר הוא מה

בע הוא האידיאלי שהגבר שיבה
 ברכה, סאב איש־העסקים לה,

תכו־ את גלי־האתר מעל ותיארה
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