
 מלכת־היופי של ידידיה ■
 הוכו שושן אילנה לשעבר
הוד בעיקבות בתדהמה השבוע

 עומדת היא כי המפתיעה עתה
ול לצמיתות הארץ את לעזוב

ה שושן, לארצות־הברית. הגר --י
בלוס־אנג׳־ באחרונה מתגוררת

 כדי ארצה אלה בימים הגיעה לס,
שאו החדשה, דירתה את למכור

 שלושה לפני לשפץ גמרה תה
 להצליח מקווה היא חודשים.

האמריקאי. בעולם־הקולנוע
 הזמרת נהגה שנים במשך ■

 כל את לתפור ארזי ירדנה
המע אצל שלה ביגדי־ההופעה

שה מאז אן ראובן, ברח צבת
המע־ את לנחם באה לא זמרת

*  התקררו אמה פטירת אחרי צבת •יי
 מתבטא גם וזה ביניהן, היחסים
הח באחרונה המיקצועי. במישור

 הסטודיו את לפקוד ארזי לה
כם־ יובל האופנאי של לעיצוב

פין.
יריב נפצע חודשיים לפני ■

 שליסלאח הבנים אחד ניסים, של
שבתי.
 הקשים הימים אחד על ■
 בבדיחות- השבוע סיפר בחייו
 מי לפיד, (״טומי") יוסף הדעת
 רשות־השידור. מנכ״ל שהיה

הצ טומי היה במילחמת־העולם
 המילחמה ואחרי בבודפשט, עיר
 ביוגוסלביה. לעיר־מולדתו חזר

 לבוא הודעה: קיבל זמן כעבור
 המישטרה למישרד מסויים ביום

 מישפחתו כל במקום. החשאית
 כמה ובמשך המומים, היו וידידיו

 כמי 15ה־ בן לפיד התהלך ימים
 נורא. אסון לו לקרות שעומד

היעו בשעה הגיע בפיק־ברכיים
 אמר שם המישטרה. למישרד דה
 מיכתב ״קיבלנו חביב: פקיד לו

 המחפש בבודפשט, שלך מידיד
 לו, תענה המיכתב. הנה אותך.

בבקשה.״
 קבוצת״הכדורגל שחקני ■

 והנהלת־הקבו־ מכבי־נתניה של
הסיל־ ליל את לחגוג החליטו צה

ך1ך ך ^ י | ך1*1ה ך י י י1\  ב- מככבת השחקנית־דוגמנית, ה
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 תיסרוקת, מדגימה כשהיא עיצוב״שיער, לענייני בעולם מהחשובים י

האיטל הירחון זיקרי. שוקי הישראלי מעצב־השיער של עיצובו פרי ^
בעולם. הטובים המעצבים 20 ברשימת זיקרי שוקי את כלל קי

 יהודית של בנה גוטפריד,
כשר מטקס, מבעלי גוטפריד,

 היה הוא בפרדס. אופנוע על כב
שבו כמה במשך מחוסר־הכרה

לפ לאיתנו. חזר הוא וכעת עות,
 כשנס־ אמו, נפצעה ימים כמה ני

 לתצוגת־אופנה במכוניתה עה
 פציעתה היתה למזלה אך בחיפה,

קלה.
נש מחודשיים פחות לפני ■
וב יודפת היוקרה מיסעדת רפה

 נחשד בן־זיכרי, מורים עליה,
 לזכות כדי המיסעדה, בהצתת

 לא בן־זיכרי אך הביטוח. בדמי
 מחדש פתח שבוע ולפני ויתר,

 לחלוטין הזהה מיסעדתו, את
 העדיף הפעם הקודמת. למיסעדה

 נציגי־ ללא הפתיחה את לקיים
התיקשורת.

 אותו את הנושאים ואב בן ■
 קרה זה אך נדיר, דבר זה השם

 של בנו עזיקרי, לגורי השבוע
 עזיקרי. ניסים הוותיק השחקן

התפקיד את ,קיבל11ה־ בן גורי,

 בעיר. המיסעדות באחת ווסטר
 לאיש־החברה־והעסקים פנו הם

שי ממנו וביקשו כהן, עמוס
 סינית במיסעדה ערב להם ארגן

 כהן כששאל למהדרין. כשרה
 מיסעדה מחפשים הם מדוע

 בליל־הסיל־ דווקא גלאט־כושר
 משחק־ שאחד לו השיבו ווסטר,

 וחבריו־לק־ דתי, הוא ני־הקבוצה
ברגשותיו. להתחשב רוצים בוצה
 ליב־ שדני אחרי אחד יום ■
 דויד חבר־הכנסת של בנו אי,

הח מכוניתו את קיבל ליבאי,
 בתאונה. אותה הרס הוא דשה,
 אחרי כלי־הרכב את שקיבל הבן,

 קבלת שמיום לאביו שהבטיח
 אורח־ את ימתן הוא המכונית

 שדורש כפי ויתפקד הסוער חייו
 למכונית עתה מצפה אביו, ממנו

חדשה.
עצ ירקוני יפה הזמרת ■

 הנהג את כשראתה מונית. רה
 ״מה בצהלה: אליו פנתה הקשיש

היום?״ מרגיש אתה איך שלומך?
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 יושב מימינו מישפטו. לגבי אופטימיות הביע בשיחה נמוד. פרופיל על לשמור שגיא השתדל האירוע במהלך
נערת״ישראל, התואר בעלת בעבר שהיתה מי אורדן, חנה של בעלה צימרמן, יוסי הפסיכיאטר

 את ״מה, שאל: המופתע הנהג
 ירקוני: השיבה אותי?״ מכירה

 יחשבו שלא רוצה אני אבל ״לא,
סנובית!״ שאני

 שהאופנאית מסתבר בישראל.
 של פניות ביומו יום מדי מקבלת
 ממנה המבקשים שונים, אנשים

אשרות־ בהשגת להם שתעזור

 בסידורים או למצריים, כניסה
 המצרית בשגרירות ניירת של

בתל־אביב.
₪ אוהליאב דזזדד דד; נעמי

 התל־אבי־ החברה בחוגי ■
 שה־ באחרונה מתלוצצים בית

 בן־צור, שושנה אופנאית
 שגריר־מצ־ של הקרובה חברתם

 בסיוני מוחמד בישראל ריים
 לקבלת ראויה נגואה, ורעייתו

מצריים של קונסול־כבוד תואר

השבוע פסוקי
או אמיר העיתונאי ■

 החלטת על דגר, ביזמת רן
 סג־ להעדיף אגודת־ישראל

 העבודה במישרד גות־שר
 מלאה חברות על והרווחה

 עם סגן־שר ״טוב בממשלה:
תיק!״ בלי משר אתק
 גורי חיים המשורר ■

 העיתונאית, בתיבתו על
מתו לעיתים לדעתו, ־שהיא,

 ביקשתי ״לעיתים מדי: לה
 נדרשתי ממזר גשר, להיות
שופרי ■להיות

 הד״ר ■הפסיכולוגית
 מע־ על פרידמן אירית

 נערות־לי־ של רנודהערכים
מת בצואה, שטובל .מי ווי:

מהריח!״ להיפטר קשה

 והוא כסית, קפה ליד חנות-פרחים של שליח הוא 11*1
שבו כמה לפני נתקל שם בקפה. מזמנו חלק מבלה 1 #

 ויועץ ציר דה־מוראס, מארטינס הלדר הבראזילי בדיפלומט עות
 זוכר הוא מיוחדת: תכונה יש ליפת בתל-אביב. ארצו בשגרירות

 50ב־ שהשתתפו העמים כל של הנבחרות כל הרכבי את בעל-פה
 דה-מוראס חשובים. בינלאומיים במישחקים האחרונות השנים
 את במקום, בו באוזניו, פירט יפת כאשר ונדהם אותו, לבחון החליט
.50וה־ 40ה״ ,30ה- בשנות הבראזילית הלאומית הנבחרת הרכבי

1 1 1 1  בירושלים. שנערכה פרטית במסיבה האורחים אחד היה הטלוויזיה, של המדיני הכתב 1ך11 *1
 ארץ־ישראל שירי של שירה־בציבור ערבי כמארגנת בהצלחתה הידועה שרון, שרהל׳ה | 1111 #1111

שירים. שני שר גורן בשירה. אליה להצטרף מגורן ביקשה היא בעל־השימחה. של כאורחת במקום הופיעה
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