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 נשיא להקת ★ ארגנטינה ונשיא רקדנית־הבטן

אכזרי חוש־הומור ★ קיסר להישאר או
 גילן, תמר העיתונאית ■
 בבית־חו־ אושפזה בפאריס, החיה
 אין לגולן לטיפולים. שם לים

 אביהו שבעלה, מאז מישפחה,
 רבות שנים לפני נהרג גולן,

מיסתורית. בתאונה באתיופיה,

 כרי ובהונו בשרותיו להשתמש
באחרו האמריקאי. לשוק לחדור

מי האופנאיות אצלו ביקרו נה
 יגאל הזמר של אשתו בשן, קה

 מרידוד, יעקב של ובתו בשן
הומו■ אנט שותפתה, עם יחד

 לתת האורחים אחד על־ידי שה
 תל־אבי־ במועדון נוספת הופעה

 בבוקר, 4.30 היתה השעה בי.
 המלווים אך עייפה. היתה והיא
 שתיע־ הם אף ממנה ביקשו שלה

למועדון, כשהגיעה להזמנה. תר
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עמוס, לבנו הנשואה המנוח, ספיר פינחס של כלתו ספיר, יפהספיר מישפחת
 לזוג .26ה״ בן ונועז 16ה״ בן איתי(מימין) מילדיה: שניים בחברת

 הולצמן(למטה צפירה ספיר, פינחס של הבנות שתי מוכרת. זמרת״רוק מיכל, בשם בת עוד ספיר
 היו בני־המישפחה ״נעמת״. אירגון־הנשים פעילת משמאל), טל(למטה ורינה הצעירה, הבת מימין),

 הבן האגדתי. שר״האוצר של וחייו פועלו על פריישטדט פיטר של סירטו בהקרנת אורחי״הכבוד
עבודתו. בענייני לוונצואלה כן לפני זמן־מה שנסע מכיוון המיוחדת, בהקרנה נכח לא עמוס

 עם ואביהו תמר נימנו בנעוריהם
 ואחר־ בנגב, להב קיבוץ מייסדי

 התבקשה עכשיו ממנו. פרשו כך
 מנשות־הקיבוץ, אחת זהבה,

תמר. את ולסעוד לפאריס לבוא

 בארץ ביקר חודשיים לפני ■
רי הבינלאומי איש־העסקים  אי

 הנמצא ישראלי־לשעבר הרקב,
 שנים. 23 כבר לישראל מחוץ

 העשיר כישראלי הנחשב הרקם,
 ארצות־ של המערבי בחוף ביותר

יז על־ידי רבות מחוזר הברית,
המבקשים ואנשי״עסקים, מים

הש ידוע. רופא של אשתו נאי,
 אופנת־ בייצור העוסקות תיים,
להר כדי ללוס־אנג׳לס באו עור,
 בעל הרקם, עיסקיהן. את חיב

 רכש מילר, ג׳ונתן חברת־האופנה
 שב־ ה־לטזן בוורל׳ מלון את

בוורלי־הילס.

עו סוהיר, רקדנית־הבטן ■
 ממוצא מארגנטינה חדשה לה

במועדו בהצלחה מופיעה רוסי,
 האחרון, השישי ביום שונים. נים

 הופעתה סיום אחרי אחדות דקות
התבק־ היא יפואי, במועדון־לילה

 והמלו־ שאיש־העסקים לה גילו
 את חוגג מיזרחי בצלאל נאי

 ידידים. כמה בחברת יום־הולדתו
 שעה, של הופעה נתנה סוהיר
 פברואר בחודש לביתה. וחזרה

 הממלכתי לביקורו מצפה היא
ארגנ נשיא מנם, קרלום של

 שלמענו מסוריה, שמוצאו טינה,
כש רבות, פעמים כבר הופיעה

 המיפ־ ממנהיגי אחד עדיין היה
הו אף השניים הפרוניסטית. לגה
 בשער משותף בצילום פעם פיעו
באר הנפוצים השבועונים אחד

גנטינה.

 הפופולארי מכון־הבריאות ■
 קלאב, אכסלסיור הוא בניו־יורק
וב זוכוביצקי יונתן בבעלות
 בתו אסתר, אשתו, של ניהולה

 שאול המעופף המיליארדר של
ה המהודר, המכון אייזנברג.

 מחוממת, בריכת־שחייה גם כולל
 גורד־שח־ של 18ה־ בקומה נמצא

 רבים, ישראלים מנהטן. בלב קים
שהג מספרים במקום, המנויים

 בגילוי־ מספרת זוכוביצקי ברת
הלא־טו־ מערכת־היחסים על לב

 הוסיף שניות כמה לאחר קיסר.
 כי קיסר, להישאר מעדיף שהוא

החיים. לכל תואר זה
 ויק■ הישראלי המיליונר ■
 מזה המתגורר ברנס, טור
 קונטיקט במדינת רבות שנים

 כבעל גם מוכר בארצות־הברית,
שבו לפני מקורי. חוש־הומור

 מלכת־היופי את כשאירח עיים,
 הלפרין, ניקול הישראלית

 זאת. להוכיח אפשרות לו היתה
מוזמנים היו וניקול ברנס

ך1 דו ך* ך ך  המנוח שר־האוצר של לשעבר מזכירתו 1ד
11 |  שנים 11 במשך עימו שעבדה ספיר, פינחס [ 1/
 עם חילוקי־דיעות בגלל בסרט להופיע שסירבה טענה רצופות,
 אינו לשעבר שלה שהבוס טוענת קרני בלה והמפיקים. הבימאי

האבוד. כבודו את להציל בא ושהסרט מספקת, בהערכה זוכה

 מה־ כתוצאה אביה, עם שלה בה
 פרשת בשל השניים בין קרע

 תמיכתה לדבריה, אלבין. מיקי
במק אך מוחלטת, היא בבעלה

 פיוס של ניסיונות נעשים ביל
לאביה. בעלה בין

 עשה מה התפלאו רבים ■
 בישראל, ארצות־הברית שגריר

 הכנס בפתיחת בדאון, ויליאם
בח השבד, בשחת המדע של
השג כי מסתבר ההסתדרות. סות
 בינ־ בוועדה חבר בעבר היה ריר

 ובעבר זיהום־האוויר, נגד גושית
 ברוסיה. קצרה תקופה שרת גם

 פרופסורים כמה שגם לו כשגילו
באו נמצאים מברית־המועצות

 ברוסית. לברכם מיהר הוא לם,
 מזכ״ל־ההס־ אמר מעמד באותו

 נשיא קיסר, ישראל תדרות,
 מה יודע לא שהוא האירגון,

להישאר או נשיא להיות עדיף:
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