
 המתמודדת ישראל, של מלכת־היופיהלפוין ניקול
ני עולם" ״מיס התואר על במכסיקו

 ערב שנערכה במסיבה מרשימים. ספורטיביים בכישורים גם חנה
 יותר השוקל בן־דויד, שלמה חיי־הלילה איש את הניפה נסיעתה

מהגברים. אחדים על בהורדת־ידיים גברה כן כמו ק״ג. 50מ־

 מ־ באחד להצתה שגרם בחשד
 מכן ולאחר באילת, בתי־המלון

 טענה המישטרה על־כן. דיווח
 סוויסה האירוע. את יזם שהוא
ש אחרי ושוחרר, במעצר ישב

 מסעיפי־האישום. באחדים הודה
 טוען הוא שיחרורו, אחרי כעת,
ש מלחץ כתוצאה הודה שהוא

קל־ לו יש לדבריו עליו. הופעל

השסע פסוקי

 את להוכיח יוכל שבעזרתה טת,
חפותו.

 המסך יעלה כשבוע בעוד ■
תי בהפקת קברט, המחזמר על

 כל יפליטו אז הביסה. אטרון
 אנחת־רווחה. בעניין המעורבים

 ג׳רום הנודע הצרפתי הבימאי
 לוח־ לשחקנים הכתיב סבארי

שמ ממה לחלוטין שונה זמנים
 בשעה החלו החזרות בארץ. קובל

 1 לשעה עד ונמשכו בצהריים 2
ל־ איפשר זה ׳לוח־זמנים בלילה.
2699 הזה העולם

הבק את לבלות המהולל בימאי
ה שעות ואת שפת־הים, על רים

ובמוע בפאבים המאוחרות לילה
כוריאו שבעיר. השונים דונים

 קיבל מוסי, ז׳אן המחזמר, גרף
 שיחת־טל־ החזרות אחת במהלר

 על־ נבחר שהוא לו שבישרה פון
 כל את להכין ממשלת־צרפת ידי

שיופי ולהקות־המחול, הרקדנים
ה למהפכה 200ה־ בחגיגות עו

 משה השחקן־זמר צרפתית.
 המנחה, דמות את המגלם בקר,
 הכנת מכולם. קשה לעמול נאלץ

 שעתיים־ אורכת פניו על האיפור
לח להגיע עליו שהיה כד שלוש,

כולם. לפני זרות
הצ הציירת של כישרונה ■
 עדיין מוטל קנרק יעל עירה

 בתחום כישוריה אך בספק־מה,
 אחרי במיוחד. חזקים היחצנות

ב שזכו גדולים פרוייקטים שני
עסו היא רחב תיקשורתי סיקור

 נבחרי של תערוכה בעריכת קה
 איש־ וביניהם בכלכלה, ישראל
 הבנקאי חכמי, יוסי הביטוח
 אלי התעשיינים רקנטי, אודי

 ורטהיימר סטך הורביץ,
עסו והנחרים מאחר אך ואחרים.

 זמן להם ואין כסף, בעשיית קים
 הציירת, מול שעות לעמוד כדי
 הבד, על אותם תנציח שזאת כדי

 בטכניקה לנקוט קנרק החליטה
 הנבחרים את תצלם היא אחרת:

 כמודלים בצילומים ותשתמש
 נוסתה כבר זו שיטה לציוריה.

אחרות. ציירות על־ידי
שי לכבוד בקבלת־פנים ■  ה

יצ ישבו הבימה, בקפה חתחם,
 אבי־ שומרון, דן רבין, חק
שול סביב ונשותיהם בן־נון הו
 במשך כלשהו בשלב אחד. חן

 רבין לאה לפתע נעלמה הערב
 לחפש הלכו כאשר ארוכה. לשעה
 בחנות־הספ־ נמצאה היא אותה,

 כשחבילת לקפה, הצמודה רים
בידיה. ספרים

 ג״וזא- שפירא בועז •
 במיפלגת- ״רבים רץ״:

 עתה מאחליס העבודה
 אדיבות- פרס לשימעון

 אריכות- לא אך ימים,
בהונה!״

מאוכזביס •עולים
 במרכז- מדרום־אמריקה,

שב בכרמיאל הקליטה
 באן חיים ״אנחנו גליל:

או בחגים. כמו השנה כל
 ביום־כיפור, כמו כלים
ולבו בסוכות, כמו גרים
בפורים!" כמו שים
 ה־ בבית-הדין ׳אשה •

 שבעלה בתל״אביב, רבני
 ממנה, להתגרש ביקש

 בגדה שלדבריו, מכיוון,
 אז בו! בגדתי ״נכון. בו:

מולדתך הוא מהו

מסו־ גיל שאחרי אומרים ■
 במישקל, לרדת יותר קשה יים

 אפשר מאוד, רוצים אם אבל
 חושן שלי גיל. בכל להצליח

 ביד יד אגודת יושבת־ראש ),55(
 שקלה חיי־אדם) להצלת (הקרן
 כיום קילו. 85 וחצי חודש לפני
 פחות. קילו 10 שוקלת היא

וג משקה בבוקר שלה: הדיאטה
רגי ארוחה בצהריים רזה, בינה
וב בקלוריות, להגזים בלי לה,
 פריכיות ושתי רזה גבינה ערב

אורז.
 המנוח הקולנוע לשחקן ■
 באחרונה שנראה בדינר, ידל
 קת האחים בסרט האקרנים על

 (סוג לארי! בשם בת יש סזוב,
 כ־ בברלץ העובדת ציפור), של

 הקולנוע. בתחום עוזרת־בימאי
 ידידים בארץ יש )30( ללארק
העו כרמל, פילים — טובים

 ובעלה בפארא־פסיכולוגיה, סקת
נעי הפתעה לה היתה ישראל.

 קצר לביקור הגיעה כאשר מה
 הסרט הוקרן אז ובדיוק בארץ,

 בסרט צפתה לארק אביה. בכיכוב
ראתה לא היא מאוד. והתרגשה

 ילדה שהיתה מאז הזה הסרט את
קטנה.
 ובתה לב עדנה הזמרת ■
 לביקור באחרונה נסעו נטלי

העי אחד בארצות־הברית. קצר
 למשהו הביקור את הפך תונים
 מהארץ, התייאשה עדנה אחר:
 והן בתה את לקחה היא שם, כתבו
 הספיקה זו ידיעה לאמריקה. חזרו

 תלמידים רישום על לאחראית
 המיועד בבית־ספרה א׳ לכיתה

 הרשי־״ מן אותה למחוק נטלי של
 ל־ רישמי במיכתב ולהודיע מה,

 והבת ש״האם מישרד־החינוך
 לשריין צורך אין הארץ, את עזבו

מקום.״

 בעיר יפה הכי המלצרית ■
 בן־ יערית לוודאי, קרוב היא,

 הפיזמו־ של בתם ),21( יעקב
 והעיתונאי אור שימרית נאית
 התחילה יערית בן־יעקב. ורדי

 ולשונות אנגלית ספרות ללמוד
 את מממנים כשהוריה קלאסיות,
 היא שלה חמי־הכיס את לימודיה.
 במיל־ ,בעצמה להרוויח מעדיפה

תל־אביב. בצפון בקפה צור

 אחיו שחקן, קידר, אבי ■
 הוא גם אבוטבול, אלון של

ובאל בסיגריות נוגע אינו שחקן,
 הוא חודשים. כמה זה כבר כוהול
 אביו, מות בגלל כך על החליט

נו החלטה מהתקף־לב. ,65 בגיל
ול המקורי, לשמו לחזור ספת:
אבוטבול. אבי מעתה היות
ו אמרגן ראובני, אשר ■

 מועדון לפתיחת הגיע מפיק,
 ברי את בכניסה ופגש יפואי

 שהגיעה רקדנית־בטן, סימון,
ל מוכנה בבגדי־ריקוד, לבושה
 שהיה כמה שעד ראובני, הופעה.

 היתה אחרת רקדנית לו, ידוע
 גמל, על רכובה להופיע, צריכה
 בשלב סימון. עם לוויכוח נכנס

 סבלנותו. את איבד הוא כלשהו
 אמר, תופיע, מי לי איכפת לא די,

 על לרכוב יכולה את ומצירי
 נדהם הוא הערב בהמשך חמור.

 אחרת, שרקדנית־בטן לראות
 רכובה למקום, נכנסת אלכסים,

 גמל ששכירת התברר חמור. על
מדי. יקרה היתה

אלזדיאב■ דזדדד מן נעמי

ך1 \1|  לפתיחה הגיעה המדינה" של ״הישבן בכינוי המוכרת וחשפנית, דוגמנית *|1יי|11 ל1ף
ו צלם״ למקום. בכניסה גופה את להפגין והתבקשה חדש, מועדון של / 111-1 4\

 ידיו ובשתי ברכיו, על עמד הוא העניין לצורך סכסית. בפוזה לצלמה ביקש קרני עופר העיתונות
ברכיו. על נותר הוא הדוק, שיתוף־פעולה של דקות כמה אחרי לעמוד. איך לה להסביר ניסה
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