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 הארצית בעיתונות פירסומים עו

הבינלאו איש־העסקים שלביהם
 על־ירי מבוקש גואז ניר מי

לניסיונות־הפי־ בקשר אינטרשל
 בלגיים ביהלומנים השונים גוע

גו־ בבלגיה. העוברים וישראליים
התנצ העיתונים מאחר תבע אז

 הוא ולרבריו הנכתב, על לות
הקרובים. בימים לקבלה אמור
 על השמועות כל את מזים גואז

הש נפגש הוא ולראיה היעלמו,
 והעביר חושן שלי עם בוע

 יד לאירגון גדולה תרומה לידיה
אדם. ח״ להצלת הקרן ביד,

 הפגישה בראשה. עומדת שהיא
 גואז בחשאי. ולא בגלוי, נעשתה

 אמור שהוא בפגישה סיפר גם
האגודה, של השנתי לנשף להגיע
אפרי ממדינה שרים שני בחברת
 קשרים מקיימת שאינה קאית,

ישראל. עם
המח של האחרונה ההצגה ■

על־ שנכתב מקונגו, הגייגולו זה
 נקטעה חנוך.לוין, המחזאי ידי

כש־ ,רצופות דקות ארבע במשך
 גידי דיי', תיקי השחקנים •

 בצחוק פרצו פולק ויוסי גוב
להירגע. הצליחו ולא פרוע,
 נפטר שנים שמונה לפני ■

 מוותיקי קוטאי, ארי השחקן
הח קוטאי, אלכם בנו, הבימה.

במיפ־ אביו זכר את להנציח ליט
 אנשי־תיאט־ של קבוע שנתי גש *

 ערב על החליט השנה רון־ובימה.
״ועי־ מכנה הוא שאותו מקורי,

ך ק \ ן * ן ך ן ו / ן ן ן תם מפור- ניצים שני מודעי, ויצחק (מימין) ן  בעוד השפתיים. ביו להם משתרבבות כשלשונותיהם הצלם או
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 למסיבה בא אמ״י, מראשי השחקן,גווליצקי אילי
ת הנוכחית, אשתו בחברת  הרקדני

א במסיבה לרמן. רותי ת פגש הו  (משמאל), אלמגור גילה בשחקני
אמ״י. הקמת יוזמי היו השניים הראשונה. אשתו שהיתה

 וכדי קומיקאים״, של דת־פיסגה
 כלשהו רווח לו שיש יחשבו שלא

 שהכניסה הודיע הוא מהעניין,
 ללא חופשית, היא הרחב לקהל

תשלום.
 כשנכנס אותו זיהו מעטים ■

 כשעשרות אופנתי, לדיסקוטק
 בנוסודאפריקה וחרוזים צמות

 שול־ אורי ראשו. את מקשטים
הפ המנתח של 23ה־ בן בנו מן,

 סיים שולמן, יהושפט לסטי
 תל־ באוניברסיטת המכינה את

 לימודי־הר־ תחילת ולפני אביב,
באפ ארוכה לחופשה נסע פואה
בקפי תמיד הלבוש אורי, ריקה.

 בתיסרוקת חבריו את הפתיע דה,
יוצאת־דופן. אפריקאית

 נפגשו מיסעדנים שני ■
 בנסיבות איכילוב בבית־החולים

 הבעלים לביא, אריק עצובות.
הב־ סוויד, ואבי דן, קפה של

2719 הזה העולם

 ״־,צ הסינית המיסעדה של עלים
במח רבות שעות העבירו ל׳, נה

שאבו אחרי הקרדיולוגית, לקה
ה באותו בהתקפי־לב לקו תיהם

דומות. ובנסיבות יום
 תיאטרון־ של המנכ״ל ■

 לכל מוכר מלכא, אלי חיפה,
 ובדרר־כלל וביישן, מכונס כאדם

 אחת של בבכורה מעונב. גם
 תיאטרונו של האחרונות ההצגות

 שבאו האורחים, את הפתיע הוא
 סיום עם שנערכה למסיבה
 המיקרופון את כשלקח ההצגה,
 מארגן החל ספונטני ובאופן

 השחקנים. בין תחרות־ריקודים
 רוזנבאום רינה זכו בסיומה
 הראשון. במקום חורי ומכרם

 ארבעה בת חופשה בילוי הפרס:
בטבריה. ימים
 מנד מר ג׳וליאנו השחקן ■
באחד בחיפה. הדים להכות שיך

 אחחה לפאב נכנס הוא הערבים
 בחיפה, אחוזה שבשכונת הקטנה
 בלבד, חלוק־רחצה לובש כשהוא
 דקות. כמה כעבור הסיר שאותו
 לכביש יצא במקום ששהה לאחר

הכ באמצע עירום ועמד הראשי,
 התנועה לעצירת גרם הוא ביש.

 דקות תוך פקקים. ולהיווצרות
 שוטרים, כמה למקום הגיעו

לביתו. אותו שלקחו
הנג־ צחי לחבר־הכנסת ■

 כשצורפו אין־קץ. סבלנות יש בי
 הליברלים חברי 460 השבוע
 יוזם הנגבי החל הליכוד, למרכז

מה אחד כל עם אישיות פגישות
זו שהוא מספרים ידידיו חברים.

 חברי־ה־ מרבית שמות את כר
 ומיספרי־ כתובתם לרבות מרכז,

 בהתחשב בבית. שלהם הטלפון
 מונה הליכוד שמרכז בעובדה

 הישג זה חברים, אלפיים כמעט
מכובד.

 ישב מזר דורון הזמר ■
 במיסעדת־דגים ידידים בחברת

 זאת והיתה מאחר להנאתו. וסעד
 עוב־ החלו מאוחרת, שעת־לילה
 לערום המיסעדה של די־הניקיון

 מעטות דקות תוך הכיסאות. את
ושול כיסאות של ערימה נוצרה
 שולחנו מאחורי שהוצבה חנות,

חי שמרוב נראה אך הזמר. של
 שה־ לב הפועלים שמו לא פזון

 כמה וכעבור מתנודדת, ערימה
 וקברה הערימה התמוטטה דקות

 הם למזלם אך וחבריו. דורון את
פגע. ללא יצאו

 מהמג־ אחד שדל, יואב ■
 פתח בתע״ש, הבכירים כ״לים
יצי של תערוכה ימים כמה לפני

 השם תחת פיסלי־נשים, רותיו,
 שהתלהבה הנשים, אחת אשה.

והצי אליו ניגשה ממראה־עיניה,
 הבאים לפסלים כמודל עצמה עה

 אך נבוך, קצת היה שרל שלו.
בהתבדחות. הגיב

אזדדיאב■ זזזדד דד; נעמי
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דו ת עקב מתפקי ת. תקרי מטי סה הקונסול דיפלו  את למנוע ני
תה הריסת ת מישפחה של בי  המתגוררת בראזילי, ממוצא פלסטיני

שטחים תה התערבותו בעיקבות הכבושים. ב  מישרד־ של פנייה הי
דח והוא עליו, לממונים הישראלי החוץ דו. הו  שבוע לפני מתפקי
ק עוד הוא ת בביתו לארח הספי  הבראזילי והמלחין הזמר א

הופעות. סידרת לרגל בארצנו היה אשר ג׳יל, ג׳ילברטו
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