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 תוכניות ככוכבת מוכרת עדי נירה
 . לצידו כיכבד. היא שבהן לילדים, טלוויזיה

גוריץ. ישראל של
 של גרושתו היא יודע, שלא למי נירה,

 יש ולשניים סמדר, דודיגן אחר, שחקן
 גרושה נירה .18 בן משותף ילד אפילו

שנים.
בתשובה. נירה חזרה משנה יותר לפני

המו בלבוש ברחוב אותה ראיתי היא. גם
חזרה. אין כבר שמשם והבנתי כר,

החי העיתונאית אלה, שסימה מאז
 למעגל הצטרפה אחרונות מידיעות ננית

 שהיא נראה בעיר, והגרושות הגרושים
 בשנות הספיקה שלא מה את למצות מנסה

 בקבע קצין היה לשעבר בעלה נישואיה.
 מבתי־ אחד את וניהל רבות שנים במשך
 סולידית דמית והוא בארץ, הידועים הדפוס

 היא גירושיה שעם לי נראה ומיושבת.
 שינתה היא נוספת. מטאמורפוזה עברה

מתרועעת. היא שעימם הגברים סוג את גם
 למיק־ עמית עם התיידדה היא בתחילה

 כטיפוס הידוע נשוי, עיתונאי. צוע
 בכל יחד אותם כשראיתי דופן. יוצא פוס

 הסברתי אחר־כך אבל הופתעתי, די מקום
נמשכים״. ״ניגודים שקרא מה שזה לעצמי

 בניו־יורק ביקרה היא האחרון בקיץ
שה־ כמה עד סוער, די רומן ניהלה ושם

לעיתונאי
 עם לדווח, יודעים בניו-יורק שלי מקורות

 סגן־־בהן. מיכאל גרוש, ישראלי צייר
 :•׳' אחד הוא מיכאל שאינו.יודע, מכם למי

הישרא בגולה הידיעה בהא מהטיפוסים
 סטו־.׳ בדירת גר הוא ניו־יורק. של לית
 י הזר־ מרכז שהוא וילג׳. באיסט קטנה דיו

 יפה־ שהוא מזה חוץ העולם. מכל קורים
 מוכשר צייר גם הוא וגרוש, 37 בן תואר
הדוק עבודת על כרגע עובד וגם מאוד
 ;• עליו נדלקה סימה באמנות. ־ שלו טורט
 ■י חוזר הוא מתי אצלו לגשש והתחילה מאוד
 יגמור שכשהוא הבטיח מיכאל לארץ. כבר

 אולי. ואז אלינו, ישוב הוא הדוקטורט את
 אל וגם לארץ חזרה סימה אז אליד.. גם

שלה. העיתונאי
 כדי גם. םגן־כהן לכאן הגיע בינתיים

 תל־אבי- בגלריה ציורים תערוכת לארגן
שלנו הגיבורה נקלעה כאן ידועה. בית

אלה סימה
דופן יוצא

סגן־כהן מיכאל
בחו׳ל דוקטורט

 העיתונאי ■מקסים, :מיכאל לסדן. הפטיש בין
ש מה עשתה . ? עושים מה מקסים. גם.

עם. וקצת זה עם קצת סולם: עושים .
 כשהוא לניו־יורק מיכאל- חזר השבוע ■זה. .

 את מסיים הוא שהשנה חגיגית מבטיח
 אם ■ותדעו לכו אז ׳שלו. הנצחי הדוקטורט

 כרגע מיקרה, בכל בדבר. יד יש לסיעה
 שסגן- ועד שלה, העיתונאי עם שוב היא
 איך נדע לא יחזור, לא או יחזור כהן

הזה. הסיפור יסתיים

ן ל א ו ש  מ

ת ד ן כ י ד כ ו
 (העולם זמן־מה לפני הרחתי כבר אני

 וה־ מילר שרה בין שהרומן )2352 הזה
 לחופה מתחת יסתיים .כרמן זמי הקבלן
 בית־ של לשעבר אופנה קניינית שרה,

ומ שירים, מחברת אופנאית, ידוע, אופנה
 עורך־ עם ממושך רומן ניהלה יפה. הכל על

שהוא הבינה היא כאשר לידסקי. צבי הדין

לידסקי צבי
ארוך רומן

 זמי את נפרדו. הם לנצח שלה יהיה לא
 על לה דרך מישהו במיקרה. הכירה היא

ממראהו. התרשמה היא התנצל, הוא רגלה. ן
 קצר רומן ונפגשו. טלפונים החליפו הם ן
 מתכוונים יעוד להתחתן עומדים הם והנה ן
וכדין. כדת חופה להעמיד ן

4 6
נפרדים לא

אס סיגל
מיקצועית הצלחה

 בעלי למישפחת בת היא 19ה־ בת סיגל
 1 אילנה, אמה, הידועה. הנקניקים חברת

 ־״י אמיתית ויפה לאמנות גלריה בעלת היא
עצמה. בזכות

 הצעירה..- הדוגמנית עומדת מאוד בקרוב
 , אהרון ליבה, לבחיר להינשא אס, סיגל

 שלוש., מזה חברה קאופמן, (.אהדל׳ה״)
שנים.

עו והיא דתי־דתי, שידוך, לנירה סידרו
 לברר ניסיתי להינשא. מאוד בקרוב מדת
 וגם באשת־חיל גם שיזכה המאושר מיהו

 בשלב חיפושי אך מוכשרת, כשחקנית
שהשידוך הוא, שוודאי מה חרס. עלו זה

לנקניק•
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