
הזה" ב״העולם הראשונה חשיפתה מאזדיין עמליה
ה־ בת היפהפיה בתם הפכה שנתיים, לפני

 ביותר המצולמות הבחורות לאחת דיין ואסי אהרונה של 17
 מגיעה תלמידת״תיכון, דיין, כבליינית. הן כדוגמנית, הן בארץ,
 חצאית משלה: קבוע בסימון בתלבושת חגיגיים לאירועים תמיד

סביבה. המונית להתקהלות הגורמת קצרצרה, שימלת״מיני או

 גוט־ הלגה המיליונרית ■
 סגן של חברתו־לחיים סדינר,

הבי של מחלקת־הספורט נשיא
 הזמינה גילעדי, אלכם ם׳בי

גג־ שמעל לבריכה חברות כמה

 בתל״אביב. דויד בסינדל׳ ביתה
מחברו פרידה האירוע: מטרת

 עם לצרפת נסיעתה לקראת תיה,
 גם היתה החוגגות ביו בן־זוגה.
רעיה של בתה יגלום, נורית

 בגד־ים שלבשה מוויצ״ו, יגלום
 עם מיחסיה הריונה את שהבליט

וימר. ראוסן הפירסומאי
אי מעניין צירוף־מיקרים ■

 אוברקוסיץ, יורם כאשר רע
ש הכדורסל, איגוד יושב־ראש

 ה־ עובדי ועד יושב־ראש גם היא
 עלה חברת־החשמל, של תיפעול

 כבו בדיוק הרגע באותו לברך.
 התברר באולם. האורות לפתע

ב יזומה הפסקת־חשמל שהיתה
 אמר: ואוברוקביץ האיזור, כל

שמתוכ ירעתי לא נדהם, .אני
 עוד הפסקת־חשמל. כאן ננת

 עד חזר האור אור!״ יהיה מעט
 אוברקו־ בזכות לא אבל מהרה,

 של הגנרטור בזכות אלא ביץ,
האולם.

פתי נערכה שעבר בשבוע ■
 תל־ בחוף חדש מקום של חה

ראו אל פנו המקום בעלי ברוך.
 מיג־ שבבעלותו גרוס, בן

 * דרכו שרק הגדול, רש־החנייה
 וביקשו למקום, להגיע אפשר
 על חד־פעמי באופן לוותר ממנו

 שישה בסך למקום דמי־הכניסה
האי בערב סירב. גרוס שקלים.

מכו מאות למקום הגיעו רוע
 של ביותר הגדול המיספר ניות,

 מאז לאיזור שהגיע כלי־רכב
בתשלום. החניון שם שנפתח

 רד אירית העיתונאית ■
המ באחת פגשה ממעריב תם

 עמוס הפרופסור את סיבות
 מחלקת־העצבים ראש קורצ׳ין,
 שפעמים לו וסיפרה באיכילזב,

 לביתה אנשים מטלפנים רבות
 הפרופסור. עם לדבר ומבקשים

 מיספרי־הטל־ את הישוו השניים
 מיס- להם שיש וגילו שלהם פון

זהים. כמעט פרים
הגי עיסקית שותפות עוד ■

 משה איש־העסקים לקיצה. עה
 הבעלים אחד שהוא בובליל,

 והמיס־ הוטל, קלאב טבריה של
 כל את שניהל לוי, אילן עדן

 המלון, של מערך־הפירסום
השותפות את לפרק החליטו

^1 1ך1^1  חברתיים. לאירועים להגיע ממעטת הזמרת 1ך1\
המו במסיבה לראותה מופתעים היו רבים 11 #1\ 1 #1

ולבע אליה שנילוותה מידידותיה, אחת עם רוקדת כשהיא נית,
החוגגים. בקהל ובלטה חורפיים, בבגדים לבושה היתה היא לה•

 מי־ רבים שהפתיע דבר ביניהם,
 הבליי־ חוגי עם הנמנים דידיהם,

גוש־דן. של נים
 מנהל ארבל, ■גירעון

 להטסת הבינלאומית התחרות
ב שתתקיים פורחים, כדורים

 השבוע התעורר בנגב, הבא חודש
 צילצול־ בגלל הלילה באמצע

ריצ׳רד היה הקו על הטלפון.

וריטה מארילין אחרי

המקורית מאדונה
 את שנים, לפני והלביש, איפר צלם־אופנה, ן־גד,1 סמי
 ריסה מוגרו, מרלין של בדמותן דונסקי, קארין

 שוב, זאת עשה הוא באחרונה אחרות. וכוכבות הייוורת
 החיילת את המתאימה בפוזה והעמיד הלביש איפר, כאשר
 מאדונה. הזמרת־שחקנית של בדמותה בן־סימון, פאני

 אילת ליד בבסיס־שריון המשרתת אשדוד, תושבת בן״סימון,
לפעמים שנה, בעוד בבר, שייגמר מחכה משעמם, קצת (״הצבא

המקומית מאדונה
 לי"), סולחים ובינתיים הולכת, לא אני אז ללכת, לי בא לא

 ארז, ידידה את לבקר כדי לסטודיו הגיעה ,20ה- בת פאני
 ופאני הדימיון, את מייד ראה הצלם בן־גד. של כעוזרו העובד

 את לה שסידר הספר של בזיאקט ידיד, של בגופיה -
 עיניים בלונדי, שיער בתוספת שלה, הפרטי ובג׳ינס התיסרוקת

 על המצלמה. מול אותה שיחקה מטר, 1.71 של וגובה כחולות
סמי. של אחותו שהיא רוזי, אחראית המצויין האיפור

 קונצרן של הבעלים ברנסון,
 אמנים, הפקת (תקליטים, וירג־ין

 מיליונר ברנסון, קווי־תעופה).
 פורחים, כדורים החובב צעיר,

 ארבל, ארבל. עם לשוחח התחיל
מנו שהיה אל־על, טייס לשעבר

 להציע רוצה שברנסון חשב מנם,
 כבר אני ״אבל ואמר: עבודה, לו
 שברנסון סוכם לבסוף טייס.״ לא

 הכדור־הפורח את לתחרות ישלח
 מטוס־ג׳מבו, צורת שצורתו שלו,

שלו. החברה כמטוסי

 של בתם עזיקרי, מאני ,■
סאן, וארים עזיקרי עליזה

 שפיזמו־ בעיתון לקרוא התפלאה
 באולפן־ אותה הקליט אחד נאי

 1500 בה משקיע כשהוא הקלטה,
 את לו חייבת היא ועכשיו דולר,

 מ־ שפרשה מכיוון הזה, הסכום
 לדבריה, המשותפת. תוכניתם

 לא אבל אותה, הקליט אמנם הוא
 אצלו אלא מיקצועית, בהקלטה

 עזיקרי טייפ. בעזרת בבית,
השי מן לפרוש העדיפה הצעירה

 מכיוון ממש, שהתחילה לפני רה
 שאליהם הוריה, לה יעצו שכך

 כדי — בנפרד אחד כל — פנתה
 לה: אמרו שניהם להתייעץ.

 פתחה היא קשים. חיים זה עיזבי,
 בפתח־תיקווה, מישרד־הפקות

 במקום להתחיל ש״טוב מכיוון
תחרות.״ שם אין קטן,

שיטרית, רות היחצנית ■
 מאיר של׳גיזבר״הסוכנות אשתו

 של רבה מידה גילתה שיטרית,
ל קר משקה כשהציעה אנושיות
בשי שעסקו הערביים, פועלים

 שלה למישרד בסמוך רירה פוץ
מצ לא שלה היוזמה בתל־אביב.

שה משכניה, כמה בעיני חן אה
 אך באירוניה. כך על לה עירו

 והציגה שלה, על עמדה שיטרית
 ללא הומני, כאקט המעשה את

לפוליטיקה. קשר
₪19 אדדליאב דזדדד דדן כעמי 2703 הזה העולם


