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למי דואג גאון ניסים ■
 אבל עדות־המיזרח, בני קופחים,
כמה הסיס גאון בסטייל:
 מניו־ ,הפרטי במטוסו מידידיו,

 התקיימו שם לפלורידד, יורק
 לקדם כיצד השאלה על דיונים

 כלכלית, עדות־המיזרח בני את
ומיקצועית. חברתית

 כדאי ריצ׳ארדם! אן ■
 הנשק זהו הזה! השם את לזכור
 לקראת הדמוקרטים של הסודי

 בארצות־ הקרובות הבחירות
 הי־ הבלונדית לריצ׳רדס הברית.

 חשפה והיא בעיית־שתייה, תה
 היא־ גמילתה. תהליר את ברבים

 הביטוי: את שטבעה היא
אי־ המיסכן.״ ״ג׳ורג׳(בוש)

 בשני הכלב את החלפתי מזומן.
 מהם אחד כל שמחיר חתולים,

רובל." מיליון חצי היה

 חוגגת הגרמנית העיתונות ■
 עוברים חזה. עופרה סביב

 היא אותה. מכירים בקלן ושבים
 בקלן מרגישה שהיא הודיעה

 עיתון ולראייה: בבית״. ״כמו
 שמנה: בכותרת הכריז מקומי

 את עכשיו מביאה היפה ״עופרה
 תערוך בסתיו לקלן!״ הוריה

מסע־הופעות. בגרמניה
הי בארץ המעטים אחת ■
 עם שלה בקשר לנופף כולה

 עושה ואינה רוקאקיס, מישפחת
חרמון, רוחמה היא זאת,
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 רבים עם מיודדת נראתה פיזאר של אשתו הנוכחים, מרבית את הכירה ולא באירוע שנכחה מקסוול, של
רב. זמן כיד־ימינו ומשמש מקסוול של פרקליטו הוא פיזאר אחרות. במסיבות הכירה שאותם מהמוזמנים

 למיסעדת מור עמי הכלכל
 כדי שישי, יום מדי הקזמקום

 בתצוגת־ ולצפות חברים לפגוש
 פינצ׳י אשתו שעורכות האופנה

 ביום פרי. חני ושותפתה מור
 התצוגה, סיום עם האחרון, שישי
ה על לעלות ברמקול לו קראו

מא הגיח שם, כשעמד מסלול.
 אוחז כשהוא ,15ה־ בן דן בנו חור

 □וחקי, מסוג מיני באופנוע
 ,50ה־ ליום־הולדתו אשתו מתנת
יום. באותו שחל

 ניקולאי הרוסי הנסיך ■
 שלו־מ־ של בעלה גאליצין,

 להתאקלם מתחיל קינן, ציון
כא ומיקצועית חברתית בארץ,

 הוא שבועות כמה בעוד חד.
 באתר־ מולטי־מדיה מופע יעלה

 הוא בנווה־צדק. החדש הבילויים
 אחרים ואנשים שחקנים יאפר

 עם ובשילוב שונים, בסיגנונות
יוצא־דופן. מופע יעלו מוסיקה

 סמני גינזבורג, צפריר ■
 בסיפרות עיין באילת, מלון כ״ל

 מאר־ אליו שנשלחה מיקצועית
 בן קצר, קורס על צות־הברית

המ מלונאות, בענייני שבועיים,
 בתי־ ובעלי למנכ״לים יועד
 מיוחדת, בקשה הגיש הוא מלון.

 כשהגיע נענה. הרבה ולהפתעתו
 באוניברסיטת שנערך לקורס,
 הסתבר בארצות־הברית, שתל

 מאושרים 15 על נמנה שהוא לו
 מנכ״לים ביניהם העולם, מכל
 מהמיזרח ענקיות רשתות של

 בתי־מלון, מנהלי ושני הרחוק
 מכוויית. ואחד מדובאי אחד

מסי להם נערכה הקורס בסיום
 הקורס, משתתפי החליטו ואז בה,

 שבעוד זה, עם זה שהתיידדו
 בארץ־המוצא ייפגשו שנתיים

 אז אך המשתתפים. אחד של
 יוכל לא שהישראלי הכל הבינו
 והערבים ולכוויית, לרובאי לטוס

 לישראל. להגיע יוכלו לא
 בעור להיפגש הוחלט כפשרה
בהונג־קונג. בבית־מלון שנתיים

 מנהלת־ קוראל, שירלי ■
 איג־ חוליו הזמר של עסקיו

 למיס־ במיקרה נכנסה לסיאם,
 והזמינה בתל־אביב, רומנית עדה

 אחותו סיטון, פרידה ארוחה.
 לחברה, לה אירחה הבעלים, של

 שחור, קפה לה הציעה ולסיום
 בכישוריה אותה הפתיעה ואף

שהתל קוראל, בקפה. בקריאה
 סיפרה והאוכל, מהאירוח הבה

והש הפופולארי, לזמר על־כך
אנ כמה עור לצרף החליטו ניים
 יומם את ולבלות מהצוות שים

למ כשהגיעו במיסעדה. האחרון
 שהמיסעדה להם הסתבר קום

 פנוי. אחד שולחן אף ואין מלאה,
להמתין, להם הציע בעל־המקום

וה סירב רעב, שהיה הזמר, אך
 מנהלת־העס־ הסתלקה. חבורה

וכ האוכל, על ויתרה לא קים
לאי חזרה טיסתם לפני שעה

 איג־ של הפרטי במטוסו רופה,
 לנמל־התעופה הגיע לסיאס,

 ישירות ומשקאות אוכל ובו רכב
מהמיסעדה.

 לביא אריק המיסעדן ■
 רבים אורחים הזמץ דן מקפה

 לערוך אמור שהיה למסיבה
 שלד- 40וד ליובל במיסעדתו

 מזון של גדולות כמויוו! קנה הוא
 אך למוסיקד, ודאג ומשקאות

 אמו נפטרה האירוע שלפני ביום
 את לדחות הוחלט מדום־לב.
יותר. מאוחר למועד המסיבה

 חגגה האחרת ביום־שישי ■
 יושבת־ קלימוביצקי, יונה
 ולשעבר בישראל, אר״טי1 ראש

 את בגין, מנחם של מזכירתו
 ודאמנית של בביתה יום־הולדתה

 הגיעו לאירוע ביפו. גרא רחל
 תת־אלוף כמו הקרובים, ידידיה
 הדוקטור פווץ, פרויקה ומיל׳)
 הקבלנית מיפו, האסם עדי

 ועוד לאופר־ברנוביץ מרים
 התבקשה 9 בשעה אחרים. רבים

 לנמל־יפו. לרדת החבורה כל
שהול בטוחה היתה קלימוביצקי

 המיס־ באחת דגים לאכול כים
 הרבה להפתעתה בנמל. עדות

 יאכטה, על לעלות הוזמנה היא
 העליזה והחבורה בנמל, שעגנה

 דגים ולארוחת בים לשיט יצאה
לאחר־מכן. ויין

 אלמגור גילה השחקנים ■
 לסוס אמורים היו גרבר ויוסי

 לצפות כדי לניו־יורק, בצוותא
 העוסקת ׳,11־11 פתק־ בהצגה
 בגיל־העמידה. זוג של בחייהם

להע עומדים הזאת ההצגה את
 השחקנים, ולשני בארץ, לות

 קטעים בה יש וגרבר, אלמגור
 כי לבדו, טס גרבר מלא. בעירום
 את לבטל החליטה אלמגור
בריאותיות. מסיבות נסיעתה

נסע מרח גיא המלחין ■
 קהילות לפני בחו״ל להופעות
 לחזור ותיכנן באיטליה, יהודיות

 שעבר. בשבוע מסויים ביום
 וחבריו־ בני־מישפחתו להפתעת
 ימים ארבעה הגיע לעבודה
 שבאחת מסתבר יותר. מאוחר

 אותו קלט באיטליה מהופעותיו
 ממנו וביקש יהודי־אנגלי, מפיק
 יהודי- נוער לפני להופעות לבוא

 במחנה־נופש הנמצא הולנדי,
 פעמיים, חשב לא מרוז בבלגיה.

 שמיימית בחופשה לדבריו, וזכה,
ימים. ארבעה של

 זוהר ברק, רסנה
₪ דד, מעמי אוהליאב

 נולד הוא אותו- להאשים אפשר
בפה..." מכסף כף־רגל עם
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 הגמן, לארי השחקן את מהופעותיה באחת פגשה בלוס־אנג׳לס,
 מרינה, ״דאלאס". מסידרת־הטלוויזיה הרשע ג׳יי״אר הוא הלא

 של קאריירה לעצמה לבנות הצליחה שמונה, בגיל לבת ואם גרושה
 היא במציאות, קלאסיים. קטעים גם המנגנת פסנתרנית־מועדונים,

 מקום בכל מסתובב והוא מאוד, נחמד אדם הוא ג׳יי־אר מספרת,
 איתו, שוחחה היא (בתמונה). זהב מצופה מגולף, מקל כשבידו
הרו המילים כל את באוזניה השמיע מרוסיה, שהיא שמע וכאשר

 ובן־ מרינה שלומך. מה לחיים, אותך, אוהב אני מכיר: שהוא סיות
לארצות״הברית. שובם עם להינשא מתכוונים וקס עוזי הד״ר זוגה

 שלה שהקשר פעילת־המערך,
 מאז נמשך דוקאקיס קיטי עם

 דובר־ בלישכת כרב־סרן שירתה
 הנשים שתי שנה. 13 לפני צה״ל,

 רצוף, קשר על מאז שומרות
 זו. עם זו דיברו חודש ולפני

 אחרי קיטי עם התקשרה רוחמה
 וסיפרה שעברה, הקשה הניתוח

 מוטי איש־העסקים שבעלה, לה
 וסובל במיטתו שוכב חרמון

המ דוקאקיס נוראים. מכאבי־גב
המת שלה, הרופא על לה ליצה
קיב חרמון אגב, בבוסטון. גורר

 היא חדש: תפקיד עצמה על לה
 בתי־ ידידי דת11א בראש תעמוד
בתל־אביב. □,החול
אמיתי, יוסי המיזרחן ■
 שסיפרו גבולות, קיבוץ איש

 השבוע יצא במיבחן עמים אחוות
היחי הירדנית ״האופציה לאור:

 — המירקע על היא שנותרה דה
 הישראלית מהטלוויזיה לעבור

הירדנית." לטלוויזיה
מגיע שנים, זה כהרגלו ■

 — בניו־יורק נוסף אורח ■
 מי אוזן. אהרון השר־לשעבר

 העבודה־ שר־הקליטה שהיה
 של לדיונים הגיע והרווחה

 בארצות־הב־ הספרדית הפדרציה
הישר כקודמיו שלא אוזן, רית.

 לא האחרונים, בשבועות אליים
 המהודר פלאדוז במלון השתכן
להס ונאלץ החמישית, בשדרה

יותר. צנוע במלון תפק
 הנחשב לדין מייקל ■
 בפרשת־ הישראלי" החלק כ״אבי
 את סיים האיראנית, הנשק

 לדין הפרשה. על סיפרו כתיבת
 וביניהם אנשים, עשרות ריאיין

 שוחח הוא זה. לצורך ישראלים,
 הגיבור נורת׳, אוליבר עם גם

 אולם הפרשה, של בהא־הידיעה
 עימו לשתף היה יכול לא נורת׳

 התלוי המישפט בגלל פעולה,
 לעניין מתכוון לדין נגרו. ועומד

 כדי ישראליים, עיתונים
מסיפרו. פרקים שיפרסמו

 של הכלכליות הבעיות ■
 זמר, חנה את מטרידות דבר

 אחת את הראשית. העורכת
 הישוותה העיתון של העיסקות
 עסק זה ומה רוסיים". ל״עסקים

 אחד איש ככד-• אז רוסי?
 מוכן שהוא הודיע במוסקווה

 במיליון שלו הכלב את למכור
 אך קונה. מצא שלא מובן רובל.
 שלא ברחוב הופיע הימים באחד

 לשכנים והודיע כלבו, בליוויית
 אותו למכור שהצליח בגאווה
 עשה מה כשנשאל רובל. במיליון

כסף קיבלתי ״לא השיב: בכסף,

 בוועידת השבוע השתתף הח"כ, של בגומיעאוי יאסו
שנער (הערבית), המתקדמת התנועה

 שירים ששרו בני״נוער, במעבר עברו הוועידה בפתיחת בנצרת. כה
שלו. ענף־הזית על שמר הצעיר יאסר בענפי־זית. ונופפו ערביים
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