
 האחרונה מהקולקציה בחרו הם
 לה הכינו כהפתעה החברה. של

 קטעי־עי־ עשרות המכיל אלבום
 ציר המציינים וצילומים, תונות

 האופנה לצמרת בדרכה ני־דרו
תמו יש הצילומים בין העולמית.

 דיים■ מנדי נראית שבה נה
 בגד־יס מדגמנת כשהיא דיווים

 חב־ מבעלי הוויביץ, אלי שלה.
 נשיא שהיה טבע, רת־התרופות

 ושנשאר התעשיינים התאחדות
 עם הדוקים בקשרי״ידידות מאז
 מיברק- לה שלח גוטליב, לאה

 סרס־הפיר־ את לה והזכיר ברכה
בזכות שעשתה הראשון סומת

2664 הזה העולם

שקיב ל׳׳י, אלף 70 בסך הלוואה
ממישרד־המיסחר־והתעשייה. לה

 החג את בילה הורביץ אלי ■
ח1כי גלי במלון  הוא בטבריה. ו

 חדרים, 10 שכרו ובני־מישפחתו
 בשיזוף ימי־החג את והעבירו
בכינרת. ובטבילה

 מי־ הישראלית הדוגמנית ■
 שלא- דבר עשתה בדקו כאלה
הדוג היא האופנה. בתחום ייאמן
שהו הראשונה הישראלית מנית
 הצרפתי. 111 של השער על פיעה

 הסתפקה לא 18ה־ בת ברקו אך
 גם זה בחודש והצטלמה בכד,
111 והצרפתי, האנגלי אל עבור

האמרי ווזרפרסמאר האיטלקי
 נזקפת אחרת גדולה הצלחה קאי.

הישרא הדוגמנית של לזכותה
 של חברתו סטיניה, דנה לית

שנבח פוליפ, גי איש־האופנה
הבו את שתפרסם כדוגמנית רה
 הדוגמן גם טטיאנה. היוקרתי שם

 הוא בהצלחה. זוכה ריין? מוטי
 בבגדי־ המופיע הראשון הגבר

 בשלטי־חוצות מטקס, של הים
איטליה. ברחבי
ה־ בת כריסקין רותי ■

 במיג־ שני לתואר סטודנטית ,24
 את לייצג שנבחרה הל־עסקים,

קנושס מיס בתחרות ישראל

 ושם לסיאול באה העולמית,
 אחרי אך מפואר. במלון שוכנה
 קיבלה היא ימים, כמה של שהות
 לה. לסרב יכלה שלא הצעה

 הזמינה בסיאול יהודית מישפחה
המפו בטירתם להתארח אותה
 בריס־ התחרות. לסיום עד ארת,
במ להזמנה עד שהתגוררה קין,
בתח לבשה בסיאול, רמדה לון
ב שקיבלה מערכת־בגדים רות

 הירושלמית מהאופנאית השאלה
 התחרות, סיום אחרי תורן. לאה
 ידיחו/, מיס בתואר זכתה שבו

והצי הצופות אחת אליה ניגשה
הבגד. עבור דולר 1000 לה עה

 גילרמן, דני עול אשתו גילרמן, ג׳ניס למטה: אליזבטנית. בהשראה מודפס, מטפט חלקים
 האחיות שחורה. וחצאית אסימטרי לבן מיקטורן לבשה בישראל, לשכות״המיסחר נשיא

 פרחים. מודפסות ממשי מיכנסיים במערכות הופיעו אופנאיות״לשעבר, מתיאס(במרכז),
לבנה. בשימלת־סטרפלס בפשטותה בלטה גרא עודד מעצב־האופנה של גיסתו ואילו

 חליפת- ברנשטיין לכבוד הנוצץ לאירוע לבשה העיתונאיתטלמוו ורדה
להד וצעיף כובע חבשה ולראשה שחור״לבן, בצבעי מיכנסיים

 בצבעים חושפת־זרועות שימלה העדיפה (במרכז) אחרת אורחת הספרדי. המראה גשת
שני חליפת לבשה (משמאל) עזריאלנט ריבה והחברה העסקים אשת ואילו מנוגדים.

 לאופג־ סלקס הריצה בריסקץ
 לה להודיע ממנה וביקשה אית,

הבגד. את למכור מוכנה היא אם
 התאבלה שנתיים במשך ■
 על פטרופרליאדיס דליה

 פיטר איש-הספנות בעלה, מות
ממ שנפטר פטרופוליאדיס,

 ואם 35ה־ בת דליה ממארת. חלה
 התאוששה קטנים ילדים לשני

 ואף שרויה, היתה שבו מהמשבר
 כשלקחה מכריה כל את הפתיעה

 חברת־האו־ ניהול את עצמה על
 לפני ניהל שבעלה חלפין, ניות

 בדר״זזדר רסנה פטירתו•
₪ רזן מעטי אוהליאב


