
 נא כך: אותה להציג נהגו פעם
נו. קרטים, לי ג׳יימי להכיר,

קד טוני של בתם שהיא זאת
מצי כבר היום לי. ונ׳נט טים
(שבתמו זאת אחרת: אותה גים
 — לי ג׳יימי היא העליונה) נה

האווז. עור מלכת
ש האווז״, עור הכינוי'״מלכת

ש צווחות־האימים עקב לה בא
 ליל כמו בלהיטי־אימים השמיעה

 נשף־ של הלילה הערפל, המסיבות,
אי ,2 נזם׳ המסיבות וליל הסיום

ל נהנית היא אותה. מפחיד נו
 נוקשות ששיניהם אלה כל מראה
 צורחת אותה רואים כשהם מפחד

הבד. על באימה
כי משנה היא ,22 בגיל היום,

 ושמו חדש, טלוויזיה בסרט וון.
סיפו — נערת־החודש של מותה

 בסרט סטראטן. דורותי של רה
 הפלייבוי נערת את מגלמת היא

ה (בתמונה סטראטן, דורותי
ב השנה נערת שהיתה מי קטנה)
 בידי ונרצחה המפורסם ירחון
בעלה.

להפ לא ג׳יימי על מוטל הפעם
 וזוהרת, יפה להיות אם כי חיד׳

 להתפשט. גם הראשונה ובפעם
 היא אותי,״ מביך אינו ״העירום
מס הייתי אילו ״להיפך, מצהירה,

 חזיה או בגד-ים מאחרי תתרת
כו היו צילומי־העירום, בשעת גם
 את לה מילאו בטח אומרים: לם

כו רואים כך בצמר־גפן. החזיה
להתבייש.״ במה לי שאיו לם

ם 0*111111 ו ש ב

בתו עם וחץ שאהב האיש אל־סאדאת: אנווו
 אנוור המנוח, הנשיא של יוצא־דופן צילום זהו

 ביותר הפרטיים הרגעים באחד אל־סאדאת,
נוהא. בתו עם בוקר ריצת שלו:

 ג׳יהאן, הם (האחרים בילדיו הבכירה היא נוהא
תמירה היא וגמאל). לובנה בישראל, שביקרה

 וג׳יהאן שריף :לשניים ואם נשואה ומטופחת,
 חותנה בישראל). סאדאת של ביקורו בעת (שנולדה

 הפרלמנט יו״ר בעבר היה מרעי; סייד נוהא של
שבו ולפני בנשיא, בהתנקשות נפצע הוא המצרי.

התפטרותו. את מסר עיים

 תאן: אגא

לסין שרום
בי חאן אנא בארים הנסיך

 בשיחות השתתף שם בסין, קר
אפרי אסיה, בנושאי בינלאומיות

 הנסיך, הלאטינית. ואמריקה קה
האנ בחברת זוהרים חיים המנהל

 מ- יצא אירופה, של היפים שים
 סגן-ראש־הממ- את בהכירו גידרו
 לפי בתמונה). (איתו מו גו שלה,
 הרתפקה זו היתד, פניו, מראה
 היאכטות,׳ משייט פחות לא מהנה
לפני־כן. שבוע השתתף שבו
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