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 הכוכבת של בביקורה ■
 גם התגלתה בארץ הון גולדי
 המאבטח האיש ישראלית. עובדה
 בחור הוא בארצות־הברית אותה

שה־ אלון, משה בשם ישראלי

 במישרד־ כיום העובד מישטרה,
 היה הוא בעבר פרטי. חקירות

סיל של הפרטי שומר־הראש
 ביקורו בעת סטלונה בסטר

בישראל.

 בהם ביותר הבולט הדבר רים.
מתבד כעת החלונות. ריבוי הוא
 המישר־ את ומכנים הח״כים חים
 החלונות״, ״רחוב עמיקם של דים

את בצורתם מזכירים שהם מפני

 כתורם והמוכר בסוכר, בינלאומי
 מימרן, הראשונה. מהשורה ונדבן
 מלווה היה הפרטי, במטוסו שבא

 של בן סיטוסי, דידיה בחתנו,
שנשא בפאריס, ידוע מנתח־לב

לבו רבות, דוגמניות המסלול
 הקטע את הדוקים. מכנסיים שות
 אך לקבל, הנשים יכלו עוד הזה

 הדוגמנית עלתה סיום לקראת
צמודים במכנסיים ואן דפנה

 למסיבה שהוזמנו המיוחסים מ־ססג אחת היתה רובץ, ראובן הצייר אלמנתהבין אסתו
 הנעה הזאת, הקבועה החבורה הילטון. מלון מנכ״ל ואן־דר-פליט, פיטר שערך

 (בעלת טוקטלי עדנה השאר בין נמנים החבורה אנשי עם לאכול. מפסיקה אינה למסיבה, ממסיבה
 עורכת זמר, חנה ובסלט־ירקות; באספרגוס שהסתפקה עצמה, רובין אסתר לרובין); מימין המישקפיים,

 לצידה בצלפים. מעוטר מעושן, וסלמון קלוי לחם כשבצלחתה לצלם, לשון החורצת מימין) (למטה ״דבר"
 מימין), ברובין(בצילום שרה אשת־העסקים בר. לולה האופנאית של בעלה אבנר, דולפי איש״העסקים

 ״ידיעות של הראשונה הגברת מוזס, פולה ביין. ולשון־עגל סיני בנוסח אורז עמוסה בצלחת אוחזת
משתנות. השמלות רק - נשים של חבורה אותה תמיד שזאת המסיבה סיום עם אמרה אחרונות",

 של ולאבטחה לשמירה חברה קים
 ביותר הטובה הלקוחה אח״מים.

 טיילור. אליזבט היא שלו
 יוסי בשם בארץ, נציג לאלון

ב בכיר קצין לשעבר גואטה,

 בשם חדש עובד יש בכנסת ■
ה על הממונה עמיקם, יאיר

 הובא הוא וקישרי־החוץ. הסברה
 דב היושב־ראש, על־ידי לכנסת

חד־ שלושה וקיבל שילנסקי,

באמסטרדאם. רחוב־החלונות
ש העשירים, היהודים בין ■
 במיוחד בלט בארץ, השבוע נחתו

 ז׳אן־ הבינלאומי איל־ההון
במיסחר העוסק מימרן, קליד
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 דולר. אלף 40ב־ נאמד הדוגמנית שלבשה שימלת-הכלה של מחירה הכושית. לדוגמנית מצלצלת
בממוצע. דולר, אלף 25 הוא ברקע המצחקקות הדוגמניות לובשות שאותן השמלות של מחירן

ב בחתונת־ענק, לאשה בתו את
וה והסלתא, השמנא כל נוכחות

 מיטראן. פראנסואה נשיא
 מימרן של לבתו נישואיו לפני
 וחצי שנה בן רומאן דידיה ניהל

ממונקו. סטפני הנסיכה עם
 הדתיות הנשים אירגון ■

 מבתי־ באחד מסיבה ערך אמונה
 את והזמין בתל־אביב, המלון

 כדי רביץ קובי מעצב־העילית
 הסתיו־ קולקציית את שיציג
 ידע לא האופנאי שלו. חורף

על והעלה דתי, באירגון שמדובר

 שקופה לבנה ובחולצה לגופה,
 שדיה. את שחשפה לחלוטין,
 דוגמנית ,לפידות ליאורה

 כיום, ומנחת־תצוגות לשעבר
 היא שנים כמה שלפני סיפרה
 אמונה אירגון על־ידי הוזמנה

 ומפני עבורו, תצוגה להנחות
 סירבו הן במכנסיים באה שהיא
 דין־ודברים לאחר רק לה. לשלם

התרצו. הן
איכי־ בית־החולים עובדי ■

 המומים היו בתל״אביב לוב
הדוגמניות, עשרות את לראות
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