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□ !נרות יש שפר׳ ל
 עופרים. לאגד צרות שיג

 עופרים נדון שנים סג לפני
 בסמים. שימוש על למאסר

״לעו הבריז: שיוזרורו אחרי
ם הוא קוקאין!״ עוד לא לם  נ

בס השימוש נגד שיר כתב
מים.

 בביתו חיפוש נערך עכשיו
 חיפשו הבלשים במינכן.
ם מצאו. לא אך סמים,  בתו

 תק- מהם אחד ביקש הביקור
 בן הזמר של הקדשה עם ליס
.51ה״

א החיפוש מע בעיקבות ג
ס במיסחר חשוד של צרו ב

עופ אבי את שהזכיר מים,
 סען עופרים בחקירתו. רים

 מזה דבר. אצלי מצאה לא ״חמישסדה פשע: מכל חף שהוא
ם עם קשר לי אין שנים באלה!״ עסקי

ר

עופרים אבי
הקדשה זגם

 ג׳נטלמן, חכם, רגוע, הוא נותיו:
מלא. חופש־פעולה לה ומעניק

 רופא־ היה קורן גידי ד״ר ■
 תל־השומר, בבית־חולים ילדים
 הא־1 האוזיס להקת וראש מלחין

 קורן פירק שנים שש לפני ת.1חי
 אשתו, עם ועבר הלהקה, את

 ילדיהם ושלושת בת־שבע,
 היתה תוכניתו בקנדה. לטורונטו
 שנתיים־ במשך שם להשתלם

 ולא שם, הוא מאז ולחזור. שלוש,
 קורן הד״ר חוזר. מתי עדיין ברור
 עוסק קורן, הפרופסור כיום הוא

 על תרופות השפעת על במחקר
 מאמרים מפרסם וילדים, עוברים
 העולם. בכל כמרצה ומבוקש

ה והקאריירה שההצלחה נראה
 חזרתו את מונעות בינלאומית,

לארץ.

 השליח? יוחנן נעלם היכן ■
 נתקלה זאת מסקרנת בתעלומה

שו האופנאית השבוע בסוף
להפ שניסתה בן־צור, שנה

 ראו* ולקוחתה, ידידתה את תיע
 גיור־ לכבוד בשי וייצמן, מה
 בן־צור ראומה). החדשה(של תה

 יקרת-הערך המתנה את הפקידה
 שעות כמה וכעבור השליח בידי

 השליח שיוחנן לגלות הופתעה
המתנה. עם נעלם
אנ ששלושה לשער יש ■
 בצמרמורת חשו לפחות, שים,

 איש־ של מותו על קראו כאשר
 שהיה נקש, שימעוץ המערות

 מרצי- ״רוקי בכינויו יותר ידוע
המר סיכם חודשיים לפני אנו״.
 רוקי עם הנציג איתן איין

עם יחד — במערה יחכה שהוא

 מתקיימת כאשר שבשינרה. לדבר במעס הפך כגר זה
 מגיעים הלילית״ ״הפגישה בענייו בית-הסישפס ישיבת
הנאשמים. של מידידיהם שונים, אח״מים לאולם

 ניד־מוזס, ג׳ודי למישפס הגיעה הראשונות בישיבות
 ידיעות חצהרון של הקודם עורכו ז״ל, מוזס נוח של בתו

 עורך-חדין לנאשם, ידידותה את הפגינה היא אחרונות.
 בכך ללחיו. שהדביקה מצלצלת בנשיקה ארמן, יגאל

 שייצג לפרקליס מישפחת-מוזס אהדת את להפגין ביקשה
 פני מול - אחרונות ידיעות של הפנימיים בעניינים אותה
למישפס. ארמן את שהביאו אחרונות, ידיעות עובדי

 עד-התביעה אזולאי, אלברט של עדותו בעת השבוע,
 מעריב, עורך הקהל בין היאשתח בשורה בלס העיקרי,

 אחר לנאשם ידידותו את להביע סרח הוא דיפנצ׳יק. עידו
 יחדיו יצאו השניים בסמי. רם עורך-הדין במישפס,
גמיסדרון. והסתודדו להפסקה

י מגלה לבית-המישפט, שהוגשו במיסמכיס, עיון  לא נ
 אלברס העד עם מעריב עירך של תיאשתה פגישתו זו היתה

 של גירסתו פי על השניים, של קודמת בשיחה אזולאי.
נסה. בצורה דיסנצ׳יק את העליב הוא אזולאי,

 עם אזולאי דיבר שנה שהוקלסה, שיחה של גתמליל
ם את אזולאי סיפר אחרים,  ליורם ״נתתי הגאים: הדגדי
מי ע ר  ולא גו ישתמש שלא ממנו וביקשתי מיכתג, ב

 אלי התקשר קצר ומן אחרי לעיתונאים. אותו ימסור
 שלי תנובה מבקש שהוא ואמר מעריב עודך בטלפון

 אותך מזיין הייתי פה, אתה ,אס לו: אמרתי הזח. למינתב
 לן: אמדתי אז מעריביי של העורך ,אני לי: אסר הוא בתחת!׳

הסלפון.״ את לו וסגרתי ,בכלל! בשבילי אתה מי מה! ,אז

9■

 זאת היתה לתפקידו. קשר ללא ארצה, במפתיע בא בוושינגטון, ״דבר" כתבדנקנו אגמן
 לדין שהועמדו מישעל, וניטים סגל ישראל ידידיו, שני כלפי חברות של מחווה

 ביום הופיע דנקנר מכיסו. דולר 2000ב״ לו עלה הדבר אלבין. מיקי של האופציות פרשת בגלל מישמעתי
 רוחמה הפסיכיאטרית בן־דויד, ניצה המתרגמת - יושביו את ובירך ב״בסית״, הרגיל שולחנו ליד השישי
טקסים. בכמה השבוע שביכב גורביץ, ועמיקם והרופאים, הפסיכולוגים של תנועת־המחאה מראשי מרטון,
 נחמן ערב, באותו אחר מרואיין
 לקחתם שיבואו עד — פרקש
במו דנציג הגיע בערב לראיון.

 מרואיינים שני עם וירד, נית,
 קצין־המישטרה־ שלו, אחרים

 ואיש־ זיגל מימין לשעבר
 את לחפש מרום, מי הנחשים
 הם בחולות. בחשיכה, המערה,

 בחדרי סיור עשו וגם מצאו,
 באחרונה שהתמוטטה המערה,

מרציאנו. את והרגה
 רד שוורץ, אילן הד״ר ■

שבו לפני נסע תל־אביבי, פא
רומ בארץ־מולדתו, לטיול עיים
 הוא בראשוב בעיר־הקיט ניה.

 לבקר טוב, חבר על״ידי הוזמן,
 השחקן החבר היה שבה בהצגה,
 ההצגה את צילם שוורץ הראשי.

 השחקנים, בהסכמת בווידיאו,
 חוויה כי מאוד, נרגשים שהיו

משח עצמם ראיית של כזאת,
 אחרי להם. היתה לא עוד קים,

 שחקן, לכל עותק במתנה שנתן
 כאשר איתם. שוחח הוא

 שהוא שמעה הראשית השחקנית
 הוא אם אותו שאלה מישראל,

מוב ג׳יטה על במיקרה שמע
 ולמדה שלה חברה שהיתה טח,
 בבית־הספר הכיתה באותה איתה

 את עזבה שהיא ״חבל למישחק.
 ״היא השחקנית, אמרה רומניה,״

שוורץ מאוד." כאן להצליח יכלה

 שמונטה להם לבשר שמח
 שזכתה כאן, מאוד הצליחה

 ושתמוג־ ,חשובים פרסים בכמה
 קרובות לעיתים מופיעה תה

 הרומנית העיתונות בשערי
בארץ.
 בנד עבודתו על נוסף ■

 זמן ישראלי אלי ימצא צה־ל,
המוסי כמנהל נוספת, לעבודה

 של (לשעבר הסועדזן של קלי
באח נפתח אשר שאולי), רפי
 אחת חדשה. בבעלות רונה,

 באופן ישראלי יופיע לשבוע
 דיסקו- של ערב ויגיש אישי,

קרנבל.
 נולדו ובת, בן תאומים, ■

 בגר מני לזמר שעבר בשבוע
דל השחקנית־לשעבר ולאשתו,

 ששמות התינוקות, מלכה. יה
 שההורים מכיוון להם, אין עדיין

 בחודש נולדו להחליט, מתקשים
 בפגים, קיסרי, בניתוח השביעי,

 בבית־ מטופלים עדיין והם
 בשמיש־ חודש, בעוד החולים.

 הביתה. יובאו הם יגדל, קלם
 4 בת שיר, בת, בגר לבני־הזוג

 במישפחר תאומים אין וחצי.
 כאשר הופתעו די והם תיהם,

כך. על התבשרו
 הר השחקים להקת חברי ■
בערב בסינרסה, מזמן לא פיעו

 והופתעו זמרים, כמה נכחו שבו
לפ עלתה אלוני מירי כאשר

 במיקרופון, אחזה לבימה, תע
 בקולות־ אותם מלווה והחלה

 כהן, דורון הלהקה, סולן רקע.
 נהנה אלוני, של ותיק מעריץ

ביחד. איתה לשיר מאוד

 הוא גיאת משה הזמר ■
 אף להופיע רוצה אינו ולכן רתי,

 ע־ של מתוכניות־הבידור באחת
ברג לפגוע שלא כדי רב־שבת,

 כתחליף, לכן, שלו. הקהל שות
 זמרים שהרבה משהו יקבל הוא
 מהופעה יותר טוב בו, רוצים היו
 או בנוםני שניים או אחד שיר עם

 צולם גיאת לססיבה: בסיבה
 דקות, 40 בן ל״ספיישל" השבוע
 במו־ ישודר ואשר שלו, שכולו

הקרוב. צאי״שבת

 מרבים שטייסים אומרים ■
 בנים. מאשר יותר בנות, להוליד

 קריית־ מכב׳ הכדור״יד בקבוצת
 הלאומית, לליגה השייכת שרת,

 דבר האחרונים בחודשים קרה
 הקבוצה מחברי לארבעה הפור:

 טוביה אוחנה, מאיר —
 צ׳יל־ ודני והבה אבי יוגב,

בנים־בכורים. נולדו — בון

זדד׳ד בדק, רסנה
ב א לי ה י או מ ע נ ; ו ₪ מ

1*0 ך1 1  פלאוארס, ג׳ון מנבי־חיפה שחקן של אשתו (עומדת), השחורה הדוגמנית |1ך11111 י
] ו ! -1 □ / ו1\  של אשתו (ובנה), מרסר שרון חברותיה תצוגת-אופנה. של הבובבת היתה 1/ 1\

 של אשתו פר, בנרלי מטבבי״תל-אביב, ברלו קן של אשתו ברלו, שון מרסר, לבן הפועל-תל-אביב שחקן
לעודד. באו מהפועל״חיפה, וולט קלפטריק השחקן של אשתו וולט(ובתה) ודפנה מאליצור-נתניה פר טרי
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