
 יחסי־ציבור כאשת באחרונה חיל עושה ר
 כיועץ. לה משמש ברכה, סם בעלה, ה.

מלאה. במישרה ועקרת־בית אם היא

 למישפחת ובן שחקן־הכדורגל יך1|
 הערב רוב מרותק היה איווניר, 1 11
זילברמן. עופדה אשתו כשלצידו *ד,

המפורסמת. הקוקאין לפרשת בטעות 5*
 נייר,רק, קאמיל ובעלה רון קלרה זנית

 שמתכונן לידסקי צבי ועורך־הדין :אחרונה,
 שרקדה, לבושה שימפנזה גנבה ההצגה את ילו.
 את להזהיר פסק לא שלה המאמן ביליארד. זקה

 נושכת. שהיא מפני אליה,
 העיר את שמשגעת צדוק, סמדר גמנית

 להרבה לכאבי־ראש שגרם קצר במיני :ה
 אנט גם הצעות־עבודה. להרבה וזכתה

 בחברת הגיעה היא הלבנה. בתילבושתה טח
קצר. זמן לאחר עזבו והשתיים מנט

ל1ןקן  של חבר־כנסת לשעבר ך1ך *
ן / / 11 ן1/  אנשי עם משוחח חרות, /

בחתונה. האורחים מרבית את שהיוו שמאל

ששרר, הרב החום חרף ובעניבה בג׳אקט גבה״הקומה, הנסיך 1X1 *1ךיךר|
| \ \ ו 1ן \ # | \ |  יורי מהנסיך האם של גירושיה אחרי אליזבט. אמו עם משוחח | 4 |

בירושלים. מתגוררים והם אלכסנדר, נוויל בשם לאנגלי״יהודי נישאה ניקולאי, אבי גאליצין,

 נישואין
פוליטיים

 מאות כמה לפני קורה היה זה אילו
 נישואין הם שאלה אומרים היו שנים

למיש־ נצר רוסי, נסיך — פוליטיים
 בת עם מתחתן מפוארת, אצולה פחת
 איש ישראלי, ועיתונאי סופר של

ידוע. שמאל
ב־ בבית־סוקולוב השבוע קרה זה

גאליצין, ניקולאי החתן תל־אביב.
 עם התחתן ומלידה, מבטן נסיך

העיתונאי־ של בתם קינן, שלומציון
 וחוקרת־הספרות קינן עמום הסופר

גרץ. נורית
 העיתונות של הירוקה בריאה כאן,

 אנשי התקבצו העשנה, הישראלית
 באלה אלה והתחככו וימין שמאל

 של אווירה היתה זאת באהבה. כמעט הי- נציגת
 לכך תרמו ואולי יחד״, גם אחים ״שבת בחב־ מין,

הבלתי־נסבלים. והחום הלחות יותר. הצעירה הבת קינן, אהרונה רת

מג: שלומציון צי אלי ג
קינן. עמוס אביה, מאחוריה: כובע. ולראשה תחרה

קשת סילב׳שמו נעמי
היא כיום אותה. מים

 בצמה והפרובוקטיבית, החריפה העיתונאית
 שמצל־ העובדה את אהבה כל־כך לא ארוכה,
.33ה־ בת שרון מבתה נכדות לשתי סבתא

 מ״ידיעות מוזס נוח של אלמנתומוזס טלה
 עובד שבו העיתון את ייצגה אחרונות״,

תמי. מבתה נוסף נכד להולדת מצפה מוזס אבי״הכלה.
חביבי אמיל

דסה אלי צילם: אנהליאב, זוהר כתב:

 רק״ח איש 1
בגפו, שבא

הכלה. אבי יעל־יד בשימחה התקבל
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