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ג׳׳לין נשוי

 מי לדעת השבוע השתגעה הארץ כל
 שמאל- המיסתורית, זקס לידיה זאת

 לתוך בבת־אחת זינקה ברוכה מוניות
 השלישית, החדשה, כאשתו הכותרות

הצר הסרטים כוכב של — הישראלית
ז׳לין. דניאל המפורסם פתי

 כמו בעיתונים/ קוראת בעודי אני. גם
 והנו- הצנוע הטקס על ישראל, עם כל

 בוז׳וני, הקטנה הצרפתית בעיירה גע־ללב
 24ה- בת לידיה בברית״הנישואין באו בה

בנו מינוס, פלוס החמישים בן ודניאל
הקוד מנשותיו החתן של ילדיו כחות
 מי : הראש את לעצמי שברתי — מות
ן ז׳לין כלומר, 1 לוין גברת את,

 תיאור היה במיוחד, אותי ששיגע מה
 — הזיינים שני של הרומנטית פגישתם

 התקפת- לאחר בדיוק — וז׳לין זקס
 בישראל ביקורו בעת ז׳לין שקיבל הלב

 באשקלון. בכפר״הנופש נפש עת ,1971ב-
 נוספות, באו הראשונה, הפגישה לאחר

 שלבסוף עד צרפתה, חזר שז׳לין למרות
 ועשה 2 מיספר מאשתו דניאל התגרש

.3 למיספר לידיה את
 העיתוי, אותי שיגע כל-כך ולמה
ן תשאלו
 למעשה חיזר ימים, שבאותם מפני

 בעלת — אחרת ישראלית אחרי ז׳לין
 למעשה, סגל. פרדריקה ז״ל הפאב
 להתקפת״הלב לו שגרמה היא זו היתה
בכלל.

 ושלושה ימים שלושה לאחר זה היה
 עם נת־סטופ אהבה של רצופים לילות

 לו, עמד לא ז׳לין של שליבו פרדריקה,
נפ עוד כל הוחש והוא לשאר, בניגוד

העו לב, (מיקרה לבית־החולים. בו שו
).1766 היה, לם

ש ״אחרי :פרדי השבוע לי גילתה
 שלחתי מהתקפת״הלב, החלים דניאל
 אלי צילצל הוא לאשקלון. לנופש אותו
 השיחה את המשיך פעמים, כמה משם

 — התקפת־הלב לפני עוד בה שהתחיל
נישואים. על

 התקפת-לב, אחרי היה הוא ״בסדר,
 בסוף אבל לשם. שאבוא לו והבטחתי

 בלי מהארץ ונסע כעס, הוא באתי. לא
אפילו. שלום להגיד

 לי ושלח נרגע, הוא אחר-כך ״אבל
 שאבוא ביקש מפריס, מכתבים שני עוד

 המכתבים על גם בסאן־טרופז. לביתו
עניתי.״ לא

 לטלפון, טלפון שבין מתגלה, ועכשיו
 את גם השובב גילה לפרדי, פרדי בין

סו ונופש החלמה ימי באותם לידיה,
ערים.
נופש. נקרא זה

ועמית אשל נשואים

כשדכן המיסעדן
קי , ג׳ ן נ השבוע, בחייו. הרבה דברים כבר עשה התל־אביבית, קי׳ג מסעדת בעל רו

השידוכים. לעסקי גם רשמית נכנס הוא
 והטלוויזיה, אחרונות ידיעות כתב עמית, איתן של בטקס־נישואיהס זה היה
ר האחים סרטי חברת של מנהל־המכירות אשל, חיים של בתו אשל, ורונית ת  ו

באירופה.
ומאו גאים אורחים הרבה הסתובבו בתליאביב, דולפין באולמי שנערכה בחתונה,

השימחה? לכל כאחראי עצמו את שראה מג׳קי, יותר ומאושר גאה לנו היה מי אבל שרים,
 רונית על אישית שהמליץ ג׳קי זה והיה בג׳קי, לראשונה הכירו ורונית איתן שכן

 שהוא מאוד, והחלטית מאוד, חגיגית הבטחה איתן פירסם בזמנו אמנם, איתן. בפני
אחר. משהו כבר זה ג׳קי, של המלצה אחרי אבל הבאות, השנים בעשר יינשא לא

עיתונאי. של מילה על תסמוך לך זה, ככה

די הרבה, שם חסר היה לא  שלו
 עצמם את ימצאו עירית ואשתו לותן

 כמו צרפתי, בכלא חייהם כל נמקים
 ויקטור של הטובים מגיבוריו כמה
 הפעלת באשמת אלא סתם, ולא הוגו.

מיתקני־חבלה.
 במלון כרגע המתגוררים ועירית, דודו
 כל לרדת להם שנמאס החליטו בפריס,

 לעצמם קנו והם למטה, למסעדה פעם
לוק שאנשים כאלה ניידות, גז כיריים

לעצ לחמם כדי לפיקניק, איתם חים
ל ארוחה בין קל משהו בחדר מם

ארוחה.
 אתם דודו, את מכירים אתם ואם
לשי נכנסו שהכיריים הסתם מן מבינים

הזמ שזוג אלא ושוטף. מיידי, מוש
 בפיקניק נמצאים לא שהם שכחו רים

 וכך סגור. בחדר אלא ירושלים, ביער
מהמכ דליפת־גז פתאום החלה כאשר

אינ השליכו בהלה, השניים תפשו שיר,
להת המאיים הבלון את סטינקטיבית

החלון. דרך פוצץ
 הוזעקה, המישטרה תשאלו. אל נו,
 מכו־ את ממושכות שבדק חבלו עם יחד

 חקירה לאחר רק המוזרה. נת־התופת
השוט השתכנעו טובות, שעות כמה של

 ובלון־גז וזמרת זמר רק שלפניהם רים
ישרא ש.ב. אנשי חוליית ולא מיסכן,

 מיס־ פצצת־תופת בהרכבת שעסקה לית
תורית.

בת נישוא■1 כת ר ה ו ט ק ו ד ה ו
 יפה עוררה בישראל, האחרון בביקורה

 כמה של ככתבת בכנסת. מהומות לדר
 חברי־כנסת יפה ראיינה בחו״ל, עיתונים
 המיש־ יסודות כל לניפוץ גרמה שונים,

 אופוזיציה כאשר הקואליציונית, מעת
הת ובמקומן נמוגו, מסורתיות וקואליציה

 יפה מצדדי — חרשים מחנות שני גבשו
ומתנגדיה.
 האקסטרא־ מהופעתה נחת רוו מצדדיה
 גבו־ היפהפייה של והמסעירה ווגאנטית

 על קצפו שמתנגדיה בעוד הת־הקומה,
 לקבוע תבעו הנדיבה, המחשופים כמות
 שינויים לגרום שיאסרו הופעה כללי

הח״כים. של בדופק־ליבם כאלה דרסטיים
מ לשימחה לגרום יפה עומדת השבוע,

 ארוכות נדודים שנות לאחר אחר: סוג
 לחיקה עתה נוחתת היא העולם, ברחבי

 נישאת בבריטניה, הגבוהה החברה של
 עיריית ראש של בנו מאשר אחר לא עם

לשעבר. בירמינגהאם
 רגילה, מזכירה היתד, 29ה־ בת יפה

 לצאת החליטה כאשר אחרות, רבות כמו
מיש השמש בעיקבות לנסוע מד,שיגרה

סי לאחר אותה, הובילה השמש ראל.
הש היא שם לאוסטרליה. מיסטר, בובים
 גם הגשימה טלוויזיה, בלימודי תלמה
עי מיספר של לכתבת הפכה ישן, חלום

הזה. העולם ביניהם תונים,
 לביד־ עברה היא חודשים כמה לפני

 שם שקיבלה לאחר אנגליה. מינגהאם,
המקו בטלוויזיה מושכת עבודה הצעת
.כנתבת־תמונה. מית,

 רופא יפה את פגש לניתוב, ניתוב ובין
גלם. מרטין בשם נחמד מקומי נשים

 הפגישות ומכל שם, פגשה פה, פגשה
חתונה. יצאה

ד״ו  מילדיו אחד הוא מתברר, גלם, ו
 של משמנא־וסלתא גלם, לואים ד״ר של

 ביר־ עיריית ראש בזמנו שהיה המקום,
 :טובה מישפחה זאת ובכלל, מינגהאם.

 רופא. בן עוד רופא, הבן רופא, האבא
לדאוג. צריכים אינכם בקיצור,

 אתכם, מעניין דווקא זה אם והחתונה,
המקומי. בבית־הכנסת תיערך
גלס. גברת טוב, מזל

לדר נשואה

הריח ואין הדיון הריון
בעולס. צודקת חלוקה אין זה, ככה

 וחמישי שני כל נכנסת רוצה, שלא מי
 לא נכנסת לא רוצה, שכן מי להריון.

בשבת. לא ואפילו בחמישי. ולא בשני
 הידוע השחקן בין שפרחה האהבה

 מפתיעה היתה הצעידה, והשחקנית
 מסויימות. סיבות בגלל לכשעצמה, דייה
 — הצעירה השחקנית של בקשתה אבל

יותר. עוד ׳מפתיעה היתה
 אהבתה כי החדש, לאהובה בישרה היא

 ממנו רוצה שהיא עד — גדולה כה אליו
ילד.

 אפילו לחלום סירבה — זה עם ויחד
 את להרוס מוכנה לא היא נישואין. על

הסבירה. מגעילים, בנישואין היפה הרומן
 בין קשר כל ראתה לא שהיא וכמובן

 האחד מה הנישואין. לבין בילד רצונה
שני? שייך ל

ל כבר התופעה הפכה הגדול, בעולם
 ולפי־ מרצונן יולדות, שצעירות מקובלת,
רש בעלים ללא ילדים החופשית, בחירתן

 השחקנית הדיילות, אחרי בישראל, מיים.
 זה בשטח החלוצות מראשוני היא שלנו

 שטחי־ בכל אולי, ביותר, העקרוני —
האשה. לשיחרור החזית של המאבק
הנא על שימחה קפצה חודשיים, לפני

 חשבה השחקנית כאשר והנעימים, הבים
 ימים, באותם בדיוק להריון. נכנסה שהיא

 — לאירופה לנסוע צריכה היתה היא
תחי עם לארץ לחזור לידידה והבטיחה

בטן. של לתה
חז היא השבוע, אכזבה. אהוי, אבל

 שהיתה הסתבר פלטה. כמו שטוחה רה
להריון. כלל נכנסה לא והיא טעות, זו

חז הם לתל־אביב, הגיעה עם מייד אז
הקודמים. למאמציהם רו
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