
?1תנ חיס שייכת ומי
 כדי מנהלי־החברד״ באוזני קפגלי של שמד.

 לאחר כשבועיים צמרמורת. בהם להעביר
הג הפרם את שקיבלה ואחרי בחירתה,

 קפגלי נעלמה מהמתנות, ניכר וחלק דול
 כשביקשו בארגנטינה. בביתה והתגלתה

מאר את שלחה פשוט היא לחזור, ממנה
 אחר־ שנים 11 הרוחות. לכל התחרות גני
של היופי מלכת חזרה ,1971 בשנת כך,

ש בשבוע רינה של התנהגותה בדיקת
 בלב תיקווה הפיחה בניו־יורק שהתה בו

 דינה כי להם התברר מישרד־החוץ. אנשי
ב כמלכה הראשונים, •בימים כבר חשה,
 מישראלים, אליה שהגיעו טלפונים כלוב.

 רפו־ עזריה לשעבר שדרן־הרדיו ביניהם
 ישראליים, לערבים הזמנות ובהם פורט,
הצמוד איש־יחסי-הציבור של סינון עברו
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נידהב. מקהל המלכה את דוחפת מחם :בתמונה בארץ. בביקורה מור לרינה

 אותו על העולמי, בתואר שזכתה ברזיל,
תרגיל.

אמ למישרד־החוץ שהגיעו הדיווחים
כס נזקים נגרמו למארגנים כי גם, רו

 אלה, הפרות־חוזה בעיקבות כבדים פיים
 המלכד. את הדיחו לא מעולם הם וכי

 למישפט אותה תבעו או מכיתרה הסוררת
החוזה. הפרת בעיקבות

מוח בשלילה ונענו סולומון, ניק אליה,
 לאכול רינה ביקשה כאשר מצידו. לטת

לאפ סולומון סירב ישראלית, במיסעדה
הג ההתפרצות התרחשה ואז זאת, שר

 לדאגה התחרות מארגני אצל שגרמה דולה,
ל חלקית: ולכניעה העתיד, לגבי רבה
 ישראלים, עם אחד ערב לבלות הותר רינה
בלילה.״ 10 עד ״רק

 הישראלי מישרד־החוץ ביקש כאשר
רי של והסיורים הזמנים לוח את
להש לנסות כדי הקרובה, לשנה מור נה

 או ישראליות הוסעות-הסבדה לתוכו תיל
שלי תשובה התקבלה המגבית, של כאלה
סי בגלל כי טענו, מנהלי־החברה לית.
 למסור מוכנים ,אינם הם ביטחוניות בות
 המלכה. של הבינלאומי לוח־הסיורים את
 התשובה כי ברור היה במישרד־החוץ אך

ההתחמ מ״קשר חלק בלבד, תירוץ היא
 רינה של גיוסה את למנוע כדי קות,״

 לשלוח הוחלט אז הישראלית. להסברה
 מיס לעבר ובלתי־ישירים מאיימים רמזים

ל אפשרות בדבר קורפוריישן, יוניברם
 הכל, לפני אולם רינה. מצד החוזה הפרת

 כדי בארץ, רינה של לביקורה המתינו
הרוח. נושבת לאן אצלה לגשש

 עם פגישה
ואלון יבין

 נפגשה היא לארץ, כשהניעה ייד
צל בפני אלון. יגאל שר־החוץ עם

 במיז- איתו נפגשה היא ועיתונאים מים
 ה- נפגשו קודם־לכו אולם נון־הכנםת,

 במיש־ עיניים בארבע קצרה לשיחה ׳שניים
 המלכד, אצל למשש ניסה אלון הכנסת. כן

 את להפר האפשרות בדבר הדופק את
או קורפוריישן, יוניברס מיס עם החוזה

 על ישירות עימד, דיבר שלא משום לם
שיי בתשובה זכה לא גם הוא זה, נושא

 רינה כי היתד״ אלון של התרשמותו רה.
ומההבט שלה החדש המעמד מן נהנית

וק הקרובה, השנה עבורה שטומנת חות
אלה. על לוותר אותה לשכנע יהיה שה

המ את לקח רביו יצחק ראש-הממשלה
עי איתה. הוא גם ונפגש עצמו, על שימה

 רינה של תלונותיה על .נסב השיחה קר
הד לא שהמישרד על -מישרד־החוץ, כלפי
 אותה לאבטח ביקשה כן די. אותה ריך

יש שומרי־ראש על-ידי השנה כל משך
 מאומה. לה הבטיח לא רבין ראליים.

״נבדוק.״ ואמר: רשם, הוא
 עד ישיר באופן נשאלה שלא למרות

 נגד מישדד־החוץ עם ללכת תסכים כמה
תי אם קורפוריישן יוניברס מים חברת

 במסיבת־העיתונ־ דינה שלחה לכך, דרש
 ל־ אישי שדר בתל-אביב, שערכה אים,

 לילד לקרוא בלי כמובן מישרד־החוץ,
 טיפשה אהיה ״אני :הצהירה כאשר בשמו,

 לגבי לי שהציעו מה כל את אנצל -לא אם
הקרובה.״ השנה
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