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ס 1141 1/1־1 ^1 ן ־  המפיץ הנודעת, חנויות־הספרים רשת בעל סטימצקי, ערי שולח ן
1.1 .1 שר־ של אשתו יעקובי, בנלה בארץ, אבנרי אורי של הספר את | 111/1 1/
 יפהפיות בנשים מחסור היה לא שבה זו, במסיבה גם בלשה נלה בעלה. עם שבאה הכלכלה,

נגר. ויהודית דונסקי קרין הוותיקות והדוגמניות רוזנבלום פנינה בגון ומפורסמות,

1| י ו י 411 7ג 1 1 1 1  אמנון עורד־הדין את מבאי־המסיבה אחד כל כמעט שאל 1
11 11  התאפק לא שחל, משה שר״האנרגיה, גם (משמאל). זיכרוני ; 1111111 1.

 מישפטן פעיל). מאיר שלו(באמצע: המפורסם הקליינט את זיכרוני הביא לא מדוע לשאול
חוק־המיפגשים. קבלת נגד המאבק של גושא־הדגל ליבאי, דויד ח״ב במסיבה: שבלט אחר

1־1 |11ך 11 0  עם ששוחח בן־אליעזר, בבנימין(.פואד־) מנשה ציפי הצלמת שולחת 1
^  המדינה את המסעירה הפרשה על באירוע שנכחו מהאורחים כמה 1111.1 11/

 מסויים תפקיד מילא פואד החומייניסטית. איראן עם עיסקת־הנשק כולו: העולם ואת
במסיבה. נכחה ניר, עמירם של אשתו ג׳ודי, גם לאיראן. ישראל שבין ביחסים

0־1 ן1ץ 1 1 1*0 1 1 1 1  עבד־אל־ של תשומת״ליבם את משכה רוזנבלום פנינה 1
/111 1111 / 1  מחברי־ שניים חצירא, אבו ואהרון דראושה(במרכז) והאב 111 1.

 מלבד במיזנון־כנסת. לארוחת־צהריים כבוד ברוב הוזמנה פנינה למסיבה. שבאו הכנסת
קראעין. איבראהים העיתונאי כמו ממיזרח״ירושלים, אישים גם נכחו ישראליים ערבים

|4| י י |4 | ל |1| | \ | | * ך ן  ח״כ-המפד״ל עם בשיחה הקואליציה, יו״ר אדרי, רפי ח"כ 11\
1/1 / ! | /1/ ו  הדנית אשתו בחברת בא אדרי מלמד. אברהם לשעבר, 11 ■1 \
 מיפלגת־העבודה. של והמרכזי היוני לאגף השייכים אישים בלטו במסיבה היפהפיה. ובתו
כן. לפני שעות כמה לקה שבו התקף־הלב, מחמת נעדר שריד יוסי נעדרו. מפ״ם אנשי

 פרס שימעון של לישכתו את המאייש אפלבאום, בועז ל1ד1| 11*171 11111 ך
1 11111 1 /  הארץ. איש מרקוס, יואל בחברת ראש־הממשלה, במישרד 11.1111 !

 לספיר כשנאמר המנוח. ספיר פינחס עם הראשונה פגישתו על השאר בין סיפר אפלבאום
 מטייוואן!־ שבא חשבתי ״ואני - ואמר ספיר בו הסתכל מחיפה, בא אפלבאום כי
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