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 ססה הבלגית לחברת־התעופה
 אלה בימים למסיבה. סיבה היתה
 בישראל. לפעילותה שנה 40 מלאו
 היקירים לכל שלחו החברה יחצני

 שכללו מהודרות, הזמנות למיניהם
 שפירשו כרומו, מנייר דפים שני
 הוסיפו וכגימיק החברה, מעלל־ את

 שסיפקו ״כרטיסי־טיסה" להזמנה
המסיבה. על אינפורמציה
מסיבות: שתי נערכו למעשה,

ב אוחז רוזנפלד איזיהסנמת איל
 בעוד ויסקי כוס ידו

צ׳יפס. בשקית מחזיקה (משמאל) אילצה אשתו

 החשובות. במסיבות אורחי״קבע הם בגי״הזוג
 מורנו, מוין בידידו פגש הוא הנוצצת במסיבה

המשותף. השוק ארצות כשגריר כעת המכהן

ך ח ה  יסד שסבו (משמאל), רומבוטס עימנואל ר
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בירה. והעדיף קפה שתה לא אך האירוע, של הכבוד מאורחי היה |
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 מטוס קברניט שהיה מי לוי, רגיינלדהפיגוע גיבור
 כוח על־ידי ושחולץ החטוף, ״סבנה"

 עם בידידות משוחח הרמטכ״ל, סגן כיום ברק, אהוד של בפיקודו
שורוק. מיקה ״סבנה" ודיילת (במרכז) רביד יגאל איש־הרדיו

עדיין
ציירבות

לש יופי מלכת גם נוי, ימית
 חגגה מצליחה, דוגמנית וגם עבר
 לד במסעדת 22ה־ הולדתה יום את

 טריי־ קובי לחברה השייכת טוס,
ב האירוע נחגג למעשה, ביטש.

שהו למיסעדה, הצמוד קטן אולם
 וכמובן הזאת. למטרה במיוחד סב

 דוגמניות של כמויות שם שהיו
 למיניהם, שונים תארים ונושאות

 כשהם להקיא שרוצים אלה ואפילו
 היו ״דוגמנית" המילה את שומעים

 של הזה האדיר מהריכוז מתפעלים
יפהפיות.

 שני היו המומים, דווקא שהיו מי
 איש־ של אורחים אנגליים, קניינים
 שבאו ספקטור, איציק העסקים

 בטוחים הם והיום ימים לכמה ארצה
 מלכות־ הן בארץ הבחורות שכל
וחטובות־גוף. יופי

 של לבואו כולם חיכו הערב כל
 הקודם החבר שהיה מאנה, רוני

 שלה הצ׳ילבה גם ושהיה ימית של
 לילה בשעת ואכן, שנה, במשך

 מ־ מאנה רוני פנימה פסע מאוחרת,
ה תלויה זרועו כשעל הסינרמה

 ניקול לעתיד, ואשתו בהווה מלכה
 המבטים שכל וכמובן הלפרין

 קרה. לא דבר שום אך לכיוון הופנו
 שחוסר־ההתייחסות לציין מיותר

 וההתעלמות המלכה־לשעבר של
 ומהחברה- שלו מהמחווה ממנו,
מאנה. את הרגיז מאוד שלו מלכה

 ל- והשניה לסוכני־נסיעות האחת
 שגרירים היו שביניהם סלבריטיס,

ה שתי וכספים. תיקשורת ואנשי
 באולם־הנשפים נערכו מסיבות

בהרצליה־פיתוח. דניאל במלון
 מיני בכל קושט הגדול האולם

 עתי־ בלגיות חברות של שלטים
 זה לכאורה המזון. בתחום רות־שם

 היה כולו הערב אך מבטיח, נראה
השכי לא האירוע קברניטי אכזבה.

הדרי את הזמן, רוח את להעריך לו
 המפונק הישראלי הקהל של שה

 שהוגש האוכל שונים. לגימיקים
 קטן היה המיבחר מאכזב, היה

הוכי לא דברי־המתיקה ומשעמם,
 הבלגית, לתרבות יתרה קירבה חו

 שכל הרנדאים, צמד הובאו וכקינוח
 נשמע בלגיה לבין בינם קשר

לחלוטין. •מיקרי
 בחליפות גברים נראו בקהל

ה תואמת. בתילבושת ונשים ערב
סולי תרבותית, ברוח התנהל כל

 של המסר באמת זהו ואולי דית,
 אירוע היה זה לישראלים החברה.
 זה אולי שניה במחשבה אך מאכזב,

 הסולידיים האירופים שאוהבים מה
והאלגנטים.

ה־ פרידמן, גבי התשדיר
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של, אביה הוא בטלוויזיה, השרות
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כדוגמנית מצליחה שמחה, שהיא


