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מפעם. עבורכם לי עיתונאי סקופ ממש #
 דיסגאטור של ביו ג׳ויניור, קנדי כ*כי *
 בתחילת לישראל יגיע סיניור, קנדי כוכי /
לטובת עלינו :הבא תקיץ \
 וכותב בלונדון רב זמן מזה שיושב בובי /
 צעיר, אומנם ׳שהוא אומר הייו, על ספד 4
 לכתוב יכול כבר הוא מה רבים ׳ולדעת /
ותראו. הכו תתפלאו. אבל ? חייו על 1

 יהודיה בהודה עם בלונדון שגר הוא
 ׳אייתה לבקר מתכוון מלכי, כמל־ בשם
 לנסות וגם הקודש ארץ את לראות כדי כאן

 ישראלי, למו״ל החדש סיפרו את למכור
לעיברית. יתורגם למען
בסבלנות. התאזרו פשוט הקיץ, עד אז

 עם אילה, בומים ממש לדבר, לי יצא א
 כי שטוענת מזרחי, (״•שולי״) שולמית 1 זוהי הלב. לה שכואב אחת ועצובה יניד. /
 תכורי, שימי הזמר של האחרון שירו /
 בלבד. למענה ומזומר נכתב שולמית, \
 המא־ ״אשרי ■שנאמר או צודקת, שהיא או /
 בת לילדה אם שהיא זו, שולי אבל מין״ 1
 את ועשתה שינה, חצי מזה גרושה חמש, 1
ש טוענת ׳והיא בשבילה, טוב מיה להחליט ן למד* מבוגרת בחורה היא 26ד.־ בית שולי 1 ׳שימי. למען הזה הנועז הצעד 1 ה בשבילה. טוב הכי שהיד. מה זה שימי ן  נישואיה, בימי עוד החל ביניהם :תימן ן

 הישגיים עשו בלוד ממוקמת היותה ועקב
ישם. משוגעים חיים

 במקום שימי שזפה מאז לדבריה, עכישיו,
 לו עילה המיזרחי, הזמר ׳בפסטיבל ראשון
 לקר מחם השתנה ׳ויחסיו לראש העניין

עצומה. בקיצוניות
:ו ממורמרת בבית, עכשיו יושבת שולי
 ילא מעולם הוא שימי לדיברי אך זועמת,

 הוא התגרשה, היא אם דבר. ילד. הבטיח 1
!  היתגרשה לא היא שלה. הבעייה זו טוען, י
 יאת עושה היתה היא אומר, הוא בגללו, 1
ל ממנו רוצים מה אז בלעדיו. גם זה |

מנות דוג
מרובעת

 בית תימניה נגר, יהודית בישראל שמה
 ספרית, ׳שהיתר. הנערה, סינדרלה. ממש ,21

ה בין אחד יום פדנזשר ללאה נגלתה
■ל ונסעה דוגמנית למדד. :זהריולים, חפיפה

 אומנם בחו׳׳ל. עולמה יאת עצימה את גלות
 לנסיעה, הכסף את לגייס קשה קצת הה

 ברוך ילדים, מרובת ׳נגר שמישפחת כיוון
ת אבל השם, ח  מצאה רבים מאמצים א

בחו׳׳יל. עצמה את יהודית
ה- כיל התגלמות בשבילה, היתד. לונדון

 ושימחה, ששון בקול ראהדונה, בשבת
 אמדורסקי אכף של יום־הולדתו נהוג

בחצר נערכה החגיגה השבע. בן (סף־סף)

 ואנשי דאמינים ילדי ■וכל ביפו, האבא של
 קוסם. :בעזרת יעמו, לחיוג הוזמנו הבוהמה
ההילולה, כל על אחראי היה כני, האבא,

נגר יהודית
שמרני אבא

 של חודשים חמישה ואחרי שבעולם, טוב
 הנכיון. מקיימה את שם מצאה היא דוגמנות

ל בעירום להצטלם ממנה כשביקשו א׳בל
ח הגיזעית ׳התימנית סירבה ידוע, שבועון

 המישפחה. מתגובת הפחד מתוך פשוט זאית׳
מת לא תימנים ש ללונדונים הסבירה היא

׳נימוק. בישום בפומבי פשטים
 משהו על כמו האנגלים עליה הסתכלו

 יותיר לה ׳שאין החליטה ׳והיא זמנו, שעבר
 אפשר !וכיום ■וחזירה, קמה ־שם. לחפש מיה

 עבודת ■ומחפשת בארץ :מסתובבת לראותה
 מופרזות. דרישות בלי מרובעת, דוגמנות

מבסוט. יהיה •שלה השמרני •שהאבא העיקר
אמדורסקי וכני אסף מיקי,

משותפת חגיגה

לקריאון בת
 כבורה בת נולדה גילוח ולאשתו •שלו פרג, אלכם הבימה לשחקן מגיע טוב מזל

 במישטרח, החקירות אגף ראש שלוש, אהרון של ביתו שהיא גילה, כשבועיים. לפני
המלך. אדיפוס בהצגה קריא־ן !את ■שיחק שבעלה ברגעים ממש בתה את ילדה

״בת,״ באוזנו: מישה לו לחש אלכם לבין אשרוכ מישה בין סוערת סצנה בעת
הבכירה. בתו הולדת על הטרי לאב !נודע וכך

 שלו הצגית־היחיד של 300ה־ בחגיגות אלכם משלב הבית הולדת לכיבוד החגיגה את
כולם. עם חוגגת לה, קרה בדיוק מה עדיין יודעת שאינה מיה, והבת, לבן לעכבר פרחים

הוש בסלטים משופעת אריוהודפוקד ואחרי
 כל על ולרכל בשמש להתחמם ההורים בו

 מתעלולי מוקסמים שהיו הילדים, המי־ומי.
 זבצהריים כהוגן. ונהנו הפריעו לא הקוסם,

תמסורת. כמיטב ■טושלגט על בני פ־קח
 וחצי כשנה מזה בני של גרושתו מיקי,

 מסע־ד,גירושין למרות ד,שימחה, יאם היתד,
בני־׳הזוג. על שעבר העגום
חו ׳וההורים ומתבגיר, יגדל אסף־סף :וכך,

 הולדתו יום את יחדיו, ׳שבד״ מדי ליו גגים
לדעתי. מאד, יפה ועדה. עם ברוב
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אילו! של לסינדרלה כחר
 על לקבל שמחים שהיו רבים מכירה אני
 שכר תמורת מסויימת, עבודה לבצע עצמם
 בעצם *שהם העניין במהלך לגלוית נכבד,
 לעבוד, בעצם ׳שבאו ולשכוח מאד, נהנים

לבלות. לא
 לשחקנית -שעבר בשבוע שקרח מה זה

 •שהיא כתר, שנית האכסוטי היופי בעלת
 העובדה בגלל יריק כימעטתאלמיוניית עדיין

 שהתה רצופות, ישנים עשר ,15 שמגיל
 דיג־ ילמדה, היא שם ובניו-יורק. בלונדון

 הציליהיה ואפילו בהצגות השתתפה מנה,
סר בשלושה, פעוטים בתפקידים להידחק

 הייתה קדנרי. שון כיכב מהם שבאחד טים,
 על שנמשכה משותפת, סצנה אפילו להם
שתיים. או דקה הבד

אח חודשים לפני לארץ •שהגיעה שנית,
 כדי האריכה אותה קצרה, לחופשה דים

 כולם, עם כולם בקומדיה להשתתף שתוכל
 שבועון- עבור להצטלם להצעת נענתה

להי ׳הזדרזה היא האיטלקי. ווג האופנה
 ■והדרימה, מיותרים קילוגרמים !מ•:. פטר
 אל אילת בכיוון הצלמים, צווה עם יחד

ב ביום, שעות ארבע מועחז־הים־הח־פון.
 ביגידי־ ,ופישטה לבשה •כים, חמישה משך
 ׳נועיייבה נופי ירקע על זרי־, בסיגנון משי
 גמלים בדווים. כמד. עם האלמוגים ואי

אווירה. לתוספת ושיחי־מידבר
 יום־ בתום למועדון, חזרה כאשר *:ם

 הזדמנות ליה היית״ לא מפרך, לא עבודה
 היתה היא יאחד. לרגע אפילו להשתעמם

ה ששני פלא ואין בסביבה, ביותר היפה
ב הגברים מבין ביותר הרציניים חתיכים

 ריצא׳רד אחריה. חיזרו המועדון צוות
 רצה השייט, מדריך מאנגליה, דבל־נדי

ללב־ בסירה איתר. להתרחק רק הזמן כל

כתר שנית
זכה האנגלי

 מדריך־הטניס השחרחר, ג׳ינו ואילו ים.
 רזי את אותה ללמד השתוקק מאיטליה,
 לדבר, יש מה כמובן. ביחידות — המישחק

 ■כמו עצמה את הרגישה כתר ■לבית שנית
האגדות. מן נסיכה
 להחליט כדי בדיוק אחיד יום לד, לקח
ל יפה־התיויאר. בריצ׳יארד בוחרת שהיא

 לא־ מאופק, חיזור מעדיפה היא דבריה,
 רועש חיזור על־פני בלעז, ״צונן״ הפגנתי,

בחו״ל השנים עשר הכיל, אחרי ■ונלהב.

ני הבריטי החיזור סיגניון משהו. לה עשו
האיטלקי. הסיג׳נון את זה, במיקרה צח,

 בילוי, אהבה, התופי ימים חמישה אחרי
 הזרה משגע ונוף נהדר אוכל יין, ריקודים,

ב ולמלא להמשיך כדי לתל־אביב, הנסיכה
 התימניה. העוזרת שימחה, תפקיד את הצגה

זיכרו בתיק, דולרים 500 עם הגיעה היא
 מריצ׳ארד, פתוחה והזמינה ׳בלב ■נעימים נות

 בכל במועדון שלו הפרטית האורחת להיות
מלפניה. הרצון שיעלה עת

 בצורת סקופלאסף ומולדת

קנד<


