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 בתיה הספריות האחיות את זוכרים
ם! ועליזה חו  זוכרים, בטח זוכרים? נ

ה ■שתי אצל ובכן ■לשכוח. אפשר איך
ב המתגוררות האלה, המשגעות יפות
 ומנהלות אנג׳לס בלום האחרונות שנים

ומפור למפורסמים מספרה בהצלחה שם
 שינויים, האחרונה בשנה התחוללו סמות,

או מגדירה הייתי אחד במקרה שלפחות
אדמה. כרעידת תם

שהת הקלה, האדמה מרעידת נתחיל
 התוססת. הג׳ינג׳ית בתיה אצל חוללה
 אלקיים, אורי הלב לרופא נשואה בתיה
 דור ■מכובדת, ספרדית למשפחה בן שהוא
ה את קיבל אורי ובכן בארץ. שמיני

 של אשתו כעת היא ובתיה פרופסורה
 ולא פחות לא אלקיים, אורי פרופסור

 מחלקת־הלב את מנהל אורי כעת יותר.
ידוע. אנג׳לסי לום בית־חולים של

 השניים ואורי, בתיה אצל חל נוסף שינוי
ל תוספת מאוד, בקרוב ■לתינוק, מצפים
הארבע. בן יונתן

 ורבותי, גבירותי האמיתי, הסיפור אבל
 פצצה שהיא עליזה, אצל דווקא התחולל
 באושר נשואה היתד, עליזה ובכן רצינית.
 בתל-אביב שאנחנו זלצר, לסמי ובעושר

 תושבי ואילו כספר-צמרת אותו הכרנו
 של מבעליה כאחד אותו הכירו הוליווד
הילס. שבבברלי פרוצ׳י המטורפת החנות
 של בבעלותם גם שהיתר, פרוצ׳י, ובכן
 ושל רינת רונית לשעבר היופי מלכת
 הרגל. את פשטה רכטמן, אורי אחיה

 בגדים אוהבים לא בהוליווד לעשות מה
קול בית בתוך הנמצאת וחנות מטורפים

מס מעדיפים בהוליווד שם ענקי, נוע
וסטוצי. ושטוצ׳י ג׳וצ׳י תבר
 ושוד נסגרה החנות בקיצור, טוב, נו

ה נישואיהם על גם הקץ הקיץ ושבר,
 הורים שהם ועליזה, סמי של מאושרים

 לא עליזה ואוריאל. לין ילדים לשני
 מצאה היא לבד, זמן מדי יותר ,נשארה

 המישפחה, ידיד של בזרועותיו ניחומים
האמ הטלוויזיה של הנודע הבידור במאי

קלנר. מרטי ריקאית
מפורס כמו כשבא, הכירה קלנר את

 היא במספרה, אצלה ■להסתפר אחרים, מים
שב בבריכה בשבת לבלות אותו הזמינה

 בא הוא והילדים. סמי עם ביחד ביתה
 לזמרת מנישואיו ילדיו שני את והביא

עצמו. בכוחות מגדל שהוא רוק׳נרול,
ה הפכה מסמי שנפרדה אחרי בקיצור,

השניים בוערת. לאהבה מרטי עם ידידות

ה, לי מדווחת כך כעת, ר של אמן ש
 היא באדם. המאושרת היא עליזה האחיות,

 לה יש משגעת, ספורט במכונית נוהגת
 ■ושניים שלה שניים בבית, ילדים ארבעה

ו גנן עוזרות־בית, שתי לה יש שלו,

טו היא חשוב, שהכי ומה פיליפיני, טבח
 שביים החדש, בעלה קלנר, שמרטי ענת

 פול רוס, דיאנה עם בידור תוכניות
ו וולש רחל פרסלי אלכיס פיימון,

בעולם. משגע הכי הגבר הוא לא, מי

נחום ועליזה בתיה
לארץ לחזור מתות

הקודמים מהנשואין וילדיה עליזה
חדש בעל ״ש לאמא

 ומוצלחת. טובה ובשעה סוער רומן ניהלו
ניש כחוק, אושרו מסמי שהגירושין אחרי

הענ בביתם שהתקיים בטכס לזה זה או
בבל־אייר. והמפואר קי

ר הרצל פי ש  את רונית עזבה ליולי נישואיה עם
 ויש בקבע, בקצינה שירתה שבו הצבא

 יולי אבל קודמים, מנישואין ילד גם לה
 עויד־הדין מזונות. לילד לשלם חייב לא

 לה אמר להתייעץ, רונית פנתה שאליו
 לה משאיר לא עליו שחתמה שהטופס

סיכויים. הרבה
 גדול עשיר עם כשמתחתנים זה, ככה

גדול. ברכוש גם מזה יוצאים תמיד לא

תן ח ת מ

קלנר ומארטי עליזה
מכולם הגדול הבידור בימאי

 המיליונר ריקלים משולם רק לא
 גם יפהפיה. צעירה ימיו בערוב לו נשא

 מעדיפים הם משום־מה קורה, זה אצלנו
(״ישה״) יעקב בלונדיניות. אותן

 עלית, בית־החרושת מבעלי פרומצ׳נקד,
 שוודית השבוע נשא ,64 בן כבר שהוא

. לשם העונה יפהפייה כי כי
 שנה 30ב־ מפרומנצ׳קו שצעירה ביבי,
 אופנאי- של דוגמנית בעבר היתה לפחות,
חב היא דיור, כריסטיאן הצרפתי הצמרת

הח השניים שנים. 13 כבר ישה של רתו
 והם חוקית, גושפנקא ליחסים לתת ליטו

אז בנישואין בקפריסין, השבוע נישאו
 גדולה מסיבה ערכו הם אחר-כך רחיים.
גב הפכה והיפה הצעירה וביבי בביתם,

פרומצ׳נקו. רת

שפיר והרצל פריאל סיגלית
בקרוב מתחתנים

 הרצל טובות. בשורות גם לי יש היום
 מישטרת־יש־ של המנכ״ל שהיה שפיר,

 וסיגלית אפרסק, מתיק לנו וזכור ראל
 עומדים רב, זמן מזה חברתו פריאל,
להינשא. אדטו-טו
 כמנכ״ל היום ומשמש אלמן, הוא הרצל

 לק■ התחילו כבר שהשניים לי מספרים היא וסיגלית גדולה, חברת־ביטוח של
החדשה. לדירתם רהיטים נות של דוברת־לשעבר עיתונאית־לשעבר,

כ יחסי־ציבור ואשת בונה, סולל חברת
יום.


