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התשיעית בנעם אבא להיות תוס״ן: הגלו
 מצריים, ילידת דינה, הראשונות, נשותיו שתי את פעמים. ארבע נשוי חוסייו המלך היה היום עד
 ליזה את טרגית. מסוק בתאונת נספתה אליה, השלישית, אשתו גירש. הוא אנגליה, ילידת ומונה,
 פנים את לתכנן על־מנת לדבת־עמון הוזמנה כאשר שנתיים, לפני הכיר הוא האמריקאית חלבי

 לרעייתו והיתה לנור, שמה את החליפה מכן לאחר ושגה בירדן, נשארה היא שם. החדש שדדדהתעופה
 לתרום עומדת היא ועכשיו וחיה), עלי עם (בתמונה ילדיו על התחבבה מהרה עד המלך. של הרביעית

 הילד את לחוסיין, כבר שיש הילדים לשמונת תוסיף כאשר המישפחה, להגדלת הישירה תרומתה את
התשיעי.

 גורו: אנה
 מסובת הטוגדיה
להיגגו

 בתה עם (בתמונה מורו אנה
 בארבעת השנייה היא אסטריד)

 המדינאי מורו, אלדו של ילדיו
הברי על־ידי שנרצח האיטלקי

ה בשבועות האדומות. גדות
 המשא- ולתנהל שבהם ארוכים

 היתה היא החוטפים, עם ומתן
הש בטלפון, איתם שדיברה זו

 ומילאה מיכתבים להם אירה
מו היוודע עם הוראותיהם. את
שה היה נדמה מורו של־ תו

 לקיצה. הגיעה הנוראה טרגדיה
 ניסו מאז ברור. לא כבר היום

פע כמה באנה לפגוע אלמונים
 משתי בנם ניצלה והיא מים׳

חו ובאיטליה תאוגות־דרכים.
 לרבוץ ממשיכה שהקללה ששים

המישפחה. על

ובדים ביגות אלוף :בשביסזיוגו יצחק
 שנים טוב. עסק זה מזה, יותר ועוד גדול כבוד זה נובל פרס לקבל

 לאנגלית, אותם ותרגם ביידיש סיפוריו את בשבים־זינגר כתב ארוכות
 בהתמדה. מתפרסמים כתביו את וראה ספרותיים בחוגים בהכרה זכה
 והקולנוע שהבד מוצר־צריכה, ספריו מהווים הפרס, את קיבל מאז אבל

 בברודווי עתה מעלים מלובלין, לקוסם נוסף אחריהם. בצמא רודפים
 להפיק, עומדת סטרייסנד ברברה שלה. והשד טייבלה מחזהו את

 שעליה ההצגה ואילו יינטל, של מוסרטת בגירסה ולשחק לשיר לביים,
 מיסטיקה, של תערובת בישראל. אלה בימים מועלית הסרט, מבוסם

יפה. עולה נובל ופרס מיסתורין מין, מתאפיזיקה,

פסו וגם במאי צלם, המילטון: דיויו
 וצלם אופנה כצלם בפאריס היפים האנשים בין מוכר המילטון דויד
 עתה שזה מאד, צעירות נערות של דיוקנים שמומחיותו אמנותי,

 וכאשר גבוהים, במחירים נמכרים הפאסטליים צילומיו לפרקן. הגיעו
 להאיר ההצלחה המשיכה סרטים, לבימוי דוממות דמויות מסתם עבר

 סיבי עשוים פסלים סידרת והציג פסל גם הפך לאחרונה פנים. לו
 עם המילטון בתמונה: צעירות. נערות של עירום הנושא: זכוכית.

דוגמנית.
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