
השי בגלל נפשית, התמוטטה
 החליטה והיא בגלולות מוש

 היא השניה בפעם עליהן. לוותר
 ואז, שומן, בשאיבת התעניינה
 בנשים וצפתה סקר כשעשתה

 השאיבה, את שעברו אחדות
 שנוכחה אחרי העניין על ויתרה
 והכתמים העור ששאריות לדעת

השאי־ אחרי הנשארים הכחולים
שעי מהשומן יותר מכוערים בה -

 שעברו הנשים את לכן קודם טר
 השלישית בפעם התהליך. את

 לצעוד לה שכדאי אותה הלהיבו
 מכיוון ביום, רבים קילומטרים

וגם במישקל לירידה גורם שזה

 רופא־מחטים אצל דיקורים של
 מישקלה עלה מהם שכתוצאה

 אז נוספים. קילוגרמים בחמישה
 הדיאטה עניין על לוותר החליטה

לצמיתות.
 חבר־הב־ זייגרמן, דרור ■
מו הליכוד, מטעם לשעבר נסת

 לתיירות בתי־הספר למנכ״ל נה
 אך חדש, אין אולי בכך בישראל.

 שזייגרמן הוא הפיקנטי הפרט
יהו הדוקטור קודמו, את החליף

 שנים, במשך שהיה, פרח, דה
 לח־ שנבחר עד בתי־הספר, מנהל

הליכוד. מטעם בר־כנסת
שעשה הראשון הישראלי ■

 שוטר בבריטניה. במיוחד שחור, יהודי להיות קשה כמה בשרו על
שהשו להגנתו טען בבית״המישפט רשלנית. נהיגה בעוון אותו עצר
 מנקרת״העיניים. מכוניתו וטיב עורו צבע בגלל רק אותו עצר טר

 השופט אך שופט־השלום, על״ידי בוטלה אמנם נגדו האשמה
מת ״אני סמית: סבר כך לא בגזענות. קשור העניין אין כי קבע
 ומפני שחור שאני מפני יותר או פחות נעצרתי כי לטעון עקש

 אמר גם הוא מדי." ובולטת מפוארת קצת היא שלי שהמכונית
 דתיים, מטעמים גדול, כובע לחבוש חייב הוא פאלאשי שכיהודי

המישטרה. את הרגיז הכובע כי מאמין הוא אותו. להסיר לו ואסור
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הקטן". ״יהונתן שיר״הילדים לנגן, יודע שהוא היחידי השיר את

 ניסתה שרף השרירים. את מחזק
 ויתרה רגלה שנשברה ואחרי זאת
 היא הרביעית בפעם העניין. על

 ה־ לקיצורי בניתוחים התעניינה
 היסורים, את וכשראתה ̂קיבה,

 החליטה המנותחות, אחת שעברה
החמי הניסיון מהעניין". ״לרדת

סידרה כשעברה היה והאחרון שי

 בשם חיפאי הוא בסין היסטוריה
 הלאומי המרכז מנכ״ל לב, יקי

 מיש- שליד ולטכנולוגיה למדע
 דגל את הניף הוא רד״האנרגיה.

כא הסינית, החומה מעל ישראל
 הבינלאומי בכנס בסין שהה שר

מתפת בארצות ממוחשב למידע
חות.
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הסתבכותו. על צער הביע בשלבי״שיקום, הנמצא פטישי, מהכלא. מחופשותיו באחת א׳ ברשת שלו

 חיל־הים של קצינים 50 ■
 קצין של חנוכת־הבית את חגגו
 שהוא בחיל־הים, המשרת דרוזי

 לחיל־ שהתגייס הראשון הדרוזי
ב בתפקיד בו משרת והוא הים
 שנכחו הרבים האורחים בין כיר.

 חיל־הים, סגן־מפקד היו באירוע
ואלופי־מישנה. סגני־אלופים

 אנט־ מילכה האופנאית ■
הונ ממוצא למישפחה בת בי,
 גדולה תצוגת־אופנה ערכה גרי,
 יצירות־האופנה את הציגה שבה

 נרחב, לקהל־נשים מייבאת שהיא
 ממוצא מפורסמות כמה ביניהן

 רוז׳נסקי, דיתה כמו הונגרי,
בישר מונקו של קונסול־הכבוד

הת של אלמנתו לוי, בבי אל,
 ג׳־ מרגו לוי, ג׳ימי עשיין
ה מישרד מנהל של אשתו ניש,

 בישראל הונגריה של אינטרסים
 המי- הנספח אשת פדוש, וסוזן
 בישראל. הונגריה של סחרי
 מוטר־ נראו הדיפלומטים נשות

ובי התצוגה במהלך ביותר רות
 מודאגות שהן העלה קצר רור

 מארגני הרוסי. המטוס מחטיפת
 והמנחה מידע להן סיפקו האירוע

 ההנחיה, במהלך שילב, כנר דן
 בנמל־הת־ מהנעשה עידכונים גם

בן־גוריון. עופה

 פריזן ציפי האופנאית ■
 לתצוגות־ מקורי חידוש הכניסה
 בבית־העיתו־ הנערכות האופנה

ש תמונות לחלק תחת נאים.
 מיקצועיים צלמים על״ידי צולמו
 לעי־ מחלקת היא התצוגה, לפני

בתצו הנוכחות תונאיות־האופנה
 המצולמים פולאחיד צילומי גה

 בן־ של אחיו יניב, רני על־ידי
ש רני, יניב. ארז זוגה־לחיים

 שרות אחרי מהצבא השתחרר
ללי לברלין נוסע מקוצר, צבאי
וקולנוע. צילום מודי

ש חן, נאווה הדוגמנית ■
חוד כמה לפני הארץ את עזבה
באח החלה ניו־יורק, לטובת שים
 בעיתון חברתי טור לכתוב רונה

מקומי. ישראלי

 איש־האופנה של החתונה ■
סי והמעצבת רישמן רוברט

 במיסעדה שהתקיימה אפוד, גל
 עוגמת־נפש גרמה ם,1מק1הק

 כשסיכמו לבעלי־המקום. מרובה
הח פרטי על בעל־השימחה עם

 שאת לתביעתו נענו הם תונה,
 בני־הזוג יביאו והמשקה המזון
המ בשרותי ישתמשו ולא עימם,

אח הרגישו החתונה ביום קום.
ריקבון, של בריח מהאורחים דים

ל שהוגשו הדגים מאחד שעלה
 אלה מאורחים אחדים אורחים.
 מהדג. וטעמו מהריח התעלמו
 שעות לבוא. איחרה לא התוצאה

 כמה נזקקו מכן לאחר אחדות
כוע כעת רפואי. לטיפול מהם
 חתן- על המיסעדה בעלי סים

 שיוקרת־המקום בטענה השימחה,
נפגמו. הטוב ושמו

₪ אזדליאב חומד דו; נעמי

 בתי-מחסה הקמת למען בתל״אביב שנערך בערב״ההתרמה כלב, של בפוזה הבדרן,דותן דודו
 על כשעלתה ובעליהם. הכלבים עם השתעשע דותן וברעננה. בבאר״שבע לכלבים

 של מרצועות העשויה שכמיה עצמה על עוטה כשהיא כלביה, שני עם בן־עמי תמי הדוגמנית הבימה
להתפורר. מתחילה שבן־עמי ואמר לקהל פנה הרצועות, אחת וכשנפלה איתה. להתבדח הבדרן פרווה,החל
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