
 שניהם בירושלים. סאן־סימון בשכונת החדש, לביתם עוברים וגלוריה אדיבבית
הת להם. מציקה הגיור בעיית כבדי־לב: ושניהם — חתיכים שניהם צעירים,

שלם. בלב לכן מוכנה גלוריה כי אם לשניהם, סבל גורמת לגיור גלוריה של הוריה נגדות

 אדי. עונה ראשון,״ מרגע אותי כבשה
ב חודשים, תשעה לפני אותה ״היכרתי

א בירושלים. הטלוויזיה אולפן מסדרונות
 שלושה אחרי לצאת. התחלנו שבוע חרי

 חתונה. בדבר מה אותה שאלתי חודשים
 המאושר האדם הייתי ואני כן, אמרה היא

בעולם. ביותר
בע להיות פירוש מה לתאר אפשר ״אי

 היא יפה, היא האידיאלית. האשה היא לה.
 היא מבריקה. אישיות בעלת היא עדינה,
 בארצות־הברית, הנשים כמו לא — נשיית

 את לעצמי לתאר יכול אינני השולטות.
בלעדיה.״ חיי

 לאב: להיות להמתין יכול אינו הוא
 פסיכולוגיה לומד אני ילד. רוצה מאוד ״אני

 אותו. לחנך משלי תוכנית לי ויש חברתית,
 שגלוריה לפני זה על לדבר מה אין אבל

תתגייר.״

- מצריים נבחרת
לארץ

להתראיין. אדי מהסס טבעי, אופן ף■
 הכוכבת של בעלה תפקיד הכל, אחרי

קו בהזדמנות למדי. נוח אינו המפורסמת
להתראיין: כשסירב בגילוי־לב, הודה דמת

 חומר מספיק מעודדים לא דעתי ״לפי לה:
 בעלות יפות, בחורות לקרייניות. פוטנציאלי

מ אינן מועמדותן, את שמגישות סיכויים,
 לקחת אסור המתאים. הטיפול את קבלות

 צ:;ך למיבחן. אותן ולזרוק סתם אותן
להת איך להן להראות להן, לעזור קודם
 המיבחן. כך אחר ורק — המצלמה מול נהג

 צריך ממושך. תהליך זה קריינית גילוי
לכך,״ סבלנות

 לאחרונה עושה הגדולה, הכוכבת
ה חדשים. בתחומים ראשונים צעדים
לסכם יכולה היא ,27 לה במלאות שבוע,

עושה מה______
מוצלחת: קריינית

ב ביקור בעת ואדי גלוריהבסופרמרקט
מתוצ נחנח אדי סופרמרקט.

 הוא, קובע נפלאה״ טבחית ״גלוריה אלו: ביקורים אות
 פעיל להיות לו מאפשרת שאינה על רק מתלונן

 לפחות לו מרשה גלוריה — נחמה חצי : מימין במיטבח. גס
בסאן־סימון. לדירה מהסופרמרקט המיצרכים את לסחוב

 סומכת גלוריח לאשתו. סופר אלי בוחר ןלגברת: שמלה
 ככוכבת בעלה. של טעמו על [לחלוטין

 שימלה לה שמכר חנות בעל למרוח לאחרונה היססה לא אמיתית,
 אחרת. ירושלמית על שבוע כעבור גילתה אותו — בלעדי מדגם

 המוכר. ש? הפילוסופית תגובתו היתה קנדי,״ לג׳קלין גס קורה ״זה
כמובן. הגרדרובה, בתחום חדשות. בעיות יצרה במשקלה שירדה העובדה

 נעים לא ומפורסמת. יפה לבחורה נשוי ״אני
 בעלה.״ בתפקיד רק כזה, בראיון להופיע לי

 של בעלה רק איננו שאדי היא האמת
 שהוכיח גלוי־לב, נאה, גבר הוא מישהי.

ה למדור האחראי הוא בעבודתו. עצמו
 ביוזמתו הערבית. התוכנית של ספורט
 סרטים סידרת לראשונה, הטלוויזיה הזמינה

 מצריים נבחרות בין כדורגל משחקי על
 נוספות. ערביות כדורגל וקבוצות וסוריה
 במשחק מתעניינים אינם בשטחים ״צופים

 כפר־סבא,״ ומכבי נס־ציונה הפועל בין
 לשכנע, הצליח הוא הממונים. בפני טען

סר לראות השטחים תושבי יוכלו ובקרוב
אלו. טים
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מדאיגם. אינו הדבר אן — בעתי-ד לשלם יצטרכו זה מסכום נכבד חלק ל״י. אלף

מסו־ הספורט מדור עורך של שתו
 היא היותר לכל בתגובותיה. יותר גרת

 שלה. תחומה על דעתה להביע מוכנה
 את מבטיחים גורמים ״שלושה לדבריה,
 היופי, בטלוויזיה: קריינית של הצלחתה
והשלי המצלמה, נוכח העצמי הביטחון

 בשפה.״ המושלמת טה
מה גלוריה אין הטבעי, איפוקה כל עם
שחורה אחד מחדל על ביקורת להביע ססת

אלו. בתחומים הישגיה את
כ בעברית, לראשונה הופיעה, עתה זה
 סירבה — בהיכל־התרבות בהופעה מנחה

 שרמתן בגלל נוספות, בתוכניות להופיע
 לראיון קיבלה — בעיניה חן מצאה לא
 גיורה שפרשת וצלמי־חוץ, כתבי של זרם

 — קלאסי פיקנטי סיפור עבורם מהווה
ה הטלוויזיה עבור בסרט להשתתף סירבה

מס מעייפת בטלוויזיה (״העבודה גרמנית
ב לככב המשיכה — הבעל) פסק פיק,״

הערבית. בתוכנית הישראלית, טלוויזיה
 לתפקיד להתרגל המשיכה מכל: והחשוב

סופר. הגברת
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