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 ★ בחאברות מבדם מצרים שגדיוות נציגי
הרת־גורל הגולה ★ לחוג־הסילון במיוחד מוזהב, קיטש

 הערב כל ישבו נעמי ואשתוגיאת משה
 שאירגן מצרי, אורח בחברת

 שתקליטו גיאת, במצריים. מסע־הופעות לגיאת
הצלחתו. על לספר נחנה מכבר, לא יצא החדש

33 בן טרי פרי
סא 1 לנתנייתים. רק ולא בנתניה, חדש מועדון־לילה  של דולר אלף 830 שמו. .

 שני של תיקוותם למקומיים. המקום את לייחד כדי כסף הרבה קצת זה השקעה
 מועדון כמו לחוג־הסילון, בינלאומית נקודת־ציון ישמש שהמקום היא המשקיעים

קנדי־אונאסיס. הגב׳ של שמה על הקרוי ג׳קי, היוקרה
 עוצב דניאל, מיגדל מלון כמו רחוק־רחוק. הולכים תמיד ישראליים חלומות

 רחבת־ריקודים ונוצץ, מוזהב כולו המועדון הקיטשי. החלום מיטב לפי 1 נמבר
 בפתיחה, שנכח המוזמנים קהל מהבהבות. נוריות נעוצות שבתוכו משיש, גדולה

 שערכה בתצוגת־האופנה עיניו את הטביע מתל־אביב, מוזמן ומיעוט מקומי רוב
 ביגדי־הים קולקציית סקופ!) הראשונה(סקופ! בפעם הוצגה שבה במקום, גוטקס

 לאס־וגאס, לא עדיין שאנחנו לנו הזכיר האופנה בתצוגת הכרוז רק הבא. לקיץ
לכם?״ קרה מה לדוגמניות, כפיים מחאו חבר׳ה, ״יאללה, היומרה: למרות

בעלה, לה שאירגן יום־הולדת במסיבת השבוע הופתעה ■|פוי חני
בכפר־ טפרסון, גדי הקבלן ידידם, בבית סאבו, צביקה

שיפודים. 150ו־ טריים פירות הררי בין שנה, 33 חגגה חני שמריהו.

כדורסל
 הזמר השבוע עירבב שמחות שתי

שמ ומה ,35ה־ יום־הולדתו חן. רובי
 חדש: תקליט — יותר אותו שמח

 התקליט זהו שמו. בידיים בוזוקי
 שהוא השביעית והקלטת שלו, הרביעי
 לעשר רע לא מיקבץ — לשוק מוציא

בשטח. שנותיו
 משירתו, שהתלהב קריבושה, דויד
 הזמינו רובי, של הנקי וקולו נגינתו
 ישא שלא תקליט במשותף להפיק

 לתפנית גרם ובכך מיזרחי, אופי
שלו. בקריירה

המ נערכה שם אנרגיי, במועדון
 מישחק השפעת ניכרה לא סיבה,

בטל הזמן באותו ששודר הכדורסל,
 מקייטן וגקי גיאת משה וויזיה.

 לעשות באו המדוברת) האהובה (בלי
 גם באו הקולגה. עם ולשמוח כבוד
 של ונציגים חברים מהמישפחה, רבים

 לא האחרון שבזמן מצריים, שגרירות
 בתל־ טובה חאפלה שום מפסידים

אביב.
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השנה. הראשונה בפעם שהוצגו גוטקס, חברת של ביגדי״ים הנתנייתי
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 מבסוטים! נראו כשנה, מזה נשואים

5 בעבר שהיתה אורנה, מההגרלה.
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