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 בהרצליה. החוף על שעברה, בישנה נד,
ידידות.״ נהיינו

שגויו: אשת עם  אורח״חיים המנהלת המארחת־האורחת,ה
 הישראלית מהמציאות רחוק כה הנראה

 בחברת — חברתיים ואירועים לנשפי״צדקה תועפות, והון זמנה, בל את מקדישה היא בו
שגרירנו. אשת תקוע, ורות סגל, פרדי ה״פאב״ בעלת דור, סבי השחקן לימין) (משמאל

הצוציק: עם
ותיק,

 כריסטינה
 ידיד עם

גרא. של )19( בנה (עומד) עודד

 היא שעבד, בשבוע לאדץ, שהגיעה לאחר
 ברחוב שלי בדירה אותי לבקר באה

 הילדים והכל. והכלבים הילדים עם ריינס,
 וטינפו המיטה, על לי השתלטו והכלבים

 מאוד.״ משעשע ביקור היה אותה. לי
היפה הדוגמנית המים, מלכת נכנסת

כריסטי- את היכדתי ״אני פרי: חני פייה

 מאיפה גיוסה. לפני העומדת תל־אביבי טים
א  י הרוזנת את מכירה הי

 נפגשתי שנה לפני אומרת? זאת ״מה
 כשאחותי ידידים. ונהיינו במסיבה, איתר,
 התארחה היא לניריודק, מזמן לא נסעה
 חודשיים.״ כריסטינה אצל

ז מזה פשוט יותר מה וכי כמובן.

 המים מלכת עם ממושקפת) (שמאל, בריסטינה הרוזנתהמלכה: עם
 מי בל עם להתיידד נדיר בישרון לרוזנת (ימין). פרי חני

למסיבה. הוזמנו הישראלים מכריה בל פוגשת, שהיא מי כל את ולהכיר מבירה, שהיא

ה־ עורך־הדין מגיעים: נוספים ידידים
 עמי ד״ר רוזנבלט. הארי יד,ודי־ד,אמריקאי

 ״באתי :דובק מבעלי גהל, זרח גלעדי,
 שתהיה לי ״אמרו מתבדח. הוא בטעות,״

 אילין שאפרים השבתי אז קונטסה, כאן
מכוניות.״ מחלק

 של הראשונה אשתו גרא, מאירה הלאה.
 .19ה־ בן עודד ובנה רווה, אילקה הזמר

הרוז את הצעיר הג׳נטלמן מכיר ״מהיכן
 לידס, דליה אצל במסיבה ״היכרנו ?״ נת

 ניו־יורקי. מליונר עם שהתחתנה ישראלית
 הרוזנת בין ההיכרות אירעה גם אגב, שם,

 לבוא התחלתי זה, אחרי וייצמן. ושאול
ש ימה אוהו, כריסטינה. של למסיבות

האלה.״ במסיבות עשינו אנחנו
 במסיבות 19ה־ בן עשה בדיוק מה כן,

י כריסטינה של
הגבר. מסביר מנוסה,״ אבל ,19 ״בן

האמא. מתערבת ילד,״ ״שתוק,
 למסיבה שמגיעה אחרת אופיינית ידידה

רד,י- יצרן של בתו קרייזלר, ליאורה היא

 לה נתתי ידידות. ״נהיינו רבקה. מספרת
 הילדים בשביל שלי, המטפלת את אפילו
שלה.״
 מכיר אתה מאיפה בן־ארי. צבי נכנם

תיכף ותיקים. ידידים ״אוהו, הרוזנת? את

במרחב
ן ד 11 ס

ס מי  י
געש של

ל כמעט איפשר לא המסחרר הקצב
 הזדעזע, המרחב ההתפתחויות. אחרי עקוב

 אש בקצב מצרורות האחרונים, בשבועיים
 ר.וצ- מהפיכות־נגד, מהפיכות, שיל מהירה

 פוליטיות. ותאונות ׳חטיפות אות־להורג,
 סיקור בממוצע, קיבל, אירוע שכל מאחר

 בכל מלאים עמודים שניים־שלושה של
 אפילו העיתונים קורא הספיק לא עיתון

 שלא — ההתפתחויות פרטי כל על לקרוא
משמעותן. עיכול על לדבר

רב. פיגיוב ק  מקיף, יותד קצת במבט כ
 ביותר: משמעותיות ההתפתחויות ניראו

 ברית־המוע־ בין העולמי המאבק במסגרת
ה הצעד רקע ועל לארצות־הברית, ציות
הזעזו היו ניקסון, הנשיא של הנועז סיני
 נוסף, סיבוב בסך־הכל האחרונים עים

 נשארו בסופו, הכוחות. בהתמודדות מהיר,
 שהיו כמו יותר, או פחות יחסי־הכוחות,

יותר. נחותה רוסיה כשעמדת לכן, קודם
 מארד — הערבי העולם של הימני בגוש

 הנוכחיים, המימשלים יצאו — וירדן קו
 העליונה. על כשידם הפרו־אמריקאיים,

 ההפיכה ניסיון את חיסל מרוקו מלך חסן
המחבלים. את חיסל וחוסיין נגדו,

 השמאלי, בגוש והסוגכנות. נסיגה
 משלחת כאשד כואבת, מכה עיראק ספגה

 ׳נפוצה לסודאן, בדרכה שהיתה השרים,
 סעו* בשמי מטוסה התרסק עת רוח, לכל
משקיפים. לדעת בתאונה, לא כלל — דיה

 דוסית להשפעה הפתוח המרכזי, בגוש
 נסיגה כן יגם אירעה כאחד, ואמריקאית

שמא־ הערבי העולם את למשוך במאמצים

נומיירי שליט
ומהירות יעילות

הצמ את המימשל העמיד במצריים, לה.
 הפיכת־ בעת שנעצרה הפרדסובייטית, רת

 פחות, לא חמורה לדין. סאדאת, של המנע
 מהפי־ של הצלחתה היתד, רוסיה, מבחינת

 לוב של והתייצבותה בסודאן, כת־הנגד
 עד — נומיירי סודאן שליט של לימינו
 אזרחי מטוס ביירוט שהסתכנה כדי־כך
ה מראשי שניים לחטוף במטרה בריטי,
הקומוניסטית. הפיכה

המכה להכשיל. - פעולה שיתו!?
הרו ההשפעה להרחבת ביותר הניצחת

 שליט של הנגד הפיכת כמובן היתה סית
 ההפיכה שפרצה ברגע ואל־נומיירי. סודאן

 בעיראק הבעת׳י המישטר מיהר בסודאן,
 קול גם במהפכנים. שהכיר הראשון להיות
 אולם באהדה, ההפיכה על הגיב דמשק
 ולקבוע מלהיחפז נזהרה עצמה דמשק
עמדה.

 דדיו הכריז נכשלה, שההפיכה ברגע
 הערביים, המישטרים ״כל :במרירות בגדד

 מתקדמים, להיות המתיימרים אלה גם
המד,פיכה.״ להכשלת אחת יד עשו

ו המהירות בדבריו. משהו כמובן היה
 של הפיכת־הנגד נערכה שבה היעילות
 — מבחוץ עזרה על מצביעים נומיירי,

 חונים ׳מצריים כוחות מצרית. הנראה ככל
 יש כן נאצר. של ׳מימיו עוד בסודאן
 רדיו שם. אווירי בסים־אימונים למצרים

 מצריים ׳מטוסים כי לקבוע ידע בגדד
המהפיכה. בחיסול השתתפו
ו מצריים בין המהיר, הפעולה שיתוף

 היה נומיירי, של שלטונו להחזרת לוב,
אמ הערבי העולם כי לרוסיה, ברור שדר

 אך שלו. לצרכיו בה להיעזר מוכן נם
הקומו השלטון עול את עצמו על לקבל
שש. אינו לזאת — ניסטי
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