
 שבשחקני היפה זולדן(מימין), מנינוסכת קאוייה
 את לנהל באחרונה החל הכדורסל,

וחברתו. בוצר עופר הדוגמן לצידו: קרוקר. חברת של בית״האופנה
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 הקאריירה להתחדשות כעת זוכה והיא הזה, בדיסקוטק בני־בית
 זאנה, ויוסי עליזה גם נכחו במסיבה זמני. קיפאון לאחר שלה

ישראל. נבחרת שוער גינזבורג, בוני הטוב, וחברו הכדורגל, שחקן

ת1ר1םורק
במירפסת

בדיס לפגוש ניתן כלל בדרך
 הפרברים בלייני את סק״ קוטק

 בסופי־השבוע המקום את המציפים
 פרטית, מסיבה יש כשבמקום אך

 היפים כל את בסק״ לפגוש ניתן
אלה את ובעיקר העיר של והיפות

כדורגל הספורט: בעולם הקשורים
למיניהם. ושייטים כדורסלנים נים,

 בתל־ היחיד הדיסקוטק הסק״.
 הקיץ לימי ענק בגג המצוייר אביב

 ער את פותח שהוא החליט החמים,
 היה שבה במסיבת־ענק, נת־הקיץ

 לפלס ביקשו שרבים דחוס כך כל
 כמה לשאוף כדי למירפסת דרכם

 שם היו אבל חמצן, של מולקולות
 הנושמים צעירים גברים הרבה גם

 היה לא כנראה ולהם חתיכות,
מהדוחק. איכפת

אטלנטית שיחה
בשיחה החברה, בחוגי פופולרית מאוד אמריקאי,

 מימין: למטה בישראל. גרמניה שגריר עם ע^נית
 משמאל: למשה גוטסדינר. הלגה אשת־העסקים

אליזבט. הלבנה ואשתו בישראל זאיר שגריר

שגרירים,
7771701

0*1710777
 נשף־ נערך בתל־אביב הילטון במלון

 אגודת עם בשיתוף הפעם ■;דיפלומטים,
 המדינה של והסלתה השמנה כל אקי׳׳ם.

ביותר. אלגנטי שהיה באירוע, דתה
 גם והיו בנוכחותם כיבדו שגרירים 13

 (ולמעשה ופאריס מניו״יורק אורחים
 של הניריורקי הסניף על־ידי הנשף אורגן

 מישל היתה המארגנות ובץ אקי״ם),
 ה־ פאריסאית אשת־חברה בוקובזה,

בניו־יורק. בתגוררת
 האירוע של הבינלאומית האווירה

ש השחקים תיזמורת על-ידי :ורגשה
 ארצות־הברית, של ההימנונים את ניגנה
 בכל רגליו על קם כשהקל וישראל צרפת
 את אך ההימנונים. אחד שהושמע פעם

 בפיקוח הנמצאים ילדים, זוג גנבו :הצגה
 לכך וגרמו ריקוד קטע שנתנו :אגודה,
דמעה. מחו מהנוכחים שרבים

 כולם עסקו הדמעות שיבשח לאחר
 כלל האלה, האירועים שכמסורת :אוכל,

ומגוונות. רבות בנות

 הדוגמנית (במרכז), זילברמן עופרההבונדס בלי
איוו־ מוטי הכדורגל שחקן של ואשתו

הם ובעלה עופרה חברות. עם אך הבעל ללא למסיבה באה ניר,


