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ד המין מי ת ו
 מלך חוסיין השבוע פתח מפואר בטכס

 סוף־סוף נשא הוא :בחייו חדש דף הירדן
 המבוגרת המצרית, דינה האמירה את לאשר,
בבריטניה הכיר אותה שנים, בארבע ממנו

).910 הזה (העולם

 הגיעה שאמנם סברו הירדן בממלכת רבים
 לא הקודם הדף כי חדש, בדף לפתוח הזמן
ירו של בשווקים ההמונים בעיני חן ימצא

 ביותר מוזרות שמועות ועמאן. העתיקה שלים
 לא הצעיר. המלך של חיי־האהבה על נפוצו
 מתוך ראשו, את ירדני מכובד נידנד פעם

 לאח־י למדי דומה הצעיר האח כי כבד חשש
 מכס שהודח איבן־עבדאללה, טלאל הבכור,
מחלת־רוח. בגלל מלכותו

 הביאו כחודש לפני מדהימה. ידיעה
 מאורע על ידיעה לישראל זרים דיפלומטים

 המלך סר שבוע אותו ברבים. שנפוץ מדהים,
מלחי. סעיד בשם סוחר של לביתו בעמאן

הנכבד. של היפהפיה אשתו על נפל מבטו
 אחד שיגרתית: בקפדנות אורגן המיבצע

 שהמלך שעה הנכבד, את העסיק המלך מעוזרי
 פחאוב אך האשה. עם סמוך בחדר התבודד
 לחפשו, יצא המלך, בהעדר האיש הרגיש
 שידולים אחרי רק אשתו. בזרועות מצאו
הנכ שוכנע המלוכה, יציבות בשם רבים,

לשתוק. בד
ת כו ק ע מו. ה על  מקרה היה יותר חמור נ

 להכיר למלך נזדמן חדשים כמה לפני אחר.
 כתוצאה בלינדין. מיס ושמה צעירה באירופה
ללדת. הצעירה הרתה זו מהיכרות

לירדן. בלינדין העלמה הגיעה שבוע לפני
 בא־־, אם או ,לבוא, שודלה אם ברור לא

 רק ברור בשערוריה. לאיים כדי מרצונה
 על רגלה כף שדרכה הרגע מן :אחד דבר

 דיפלומטים עקבותיה. נעלמו הירדן, אדמת
 לממשלו־ ידיעות לספק שתפקידם סקרניים,

 לשמוע תשוקתם עם זה במקרה התקשר תיהם
 וחזרה הצעירה שוחדה אם לברר ניסו רכילות,
 עלה לא כה עד חוסלה. אם או לארצה,

המבוקש. הפרט את להשיג בידם
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משפחתי ענין

ם י ל פ ן נ י ס ו ר פ ״
 קוראיו ספרית את ולהעשיר להרחיב מאמציו כמסגרת
שמח והמתורגמת, העברית הספרוו? כמיטב

שד הספרי□ שרות
הזה דעופס

 עם מיוחד הסדר לאחר בי לקוראיו להודיע
הספר את מעתה לרכוש יכולים הם הוצאת.הדר׳׳

ת ו י מ י ט נ י א
סארטר פאול דאן ־אי!

 מן כמה שעורר המודרני הסופר של בלתי־מצונזרים סיפורים של קובץ כולל הספר
 וקלונו אכזריותו בכל נחשף אלה בסיפורים בימינו. ביותר הסוערים הוויכוחים

 ישמש סארטר, מכתבי עדיין קראת לא אם הגורל. ולתעתועי למלחמה שהופקד האדם
ב״אינטימיות״. תמצאו עטו, מפרי חדש במשהו רצונך אם ליצירותיו. מבוא הספר לך

־ל 2.200 הוא הספר של הרגיל שמחירו בעוד

י ל"
4 /

 או הדואר, באמצעות כאן המצורף התלוש גבי על למערכת הזמנתם את אם.ישלחו
 14.00—11.00 השעות בין תל־אביב, ,8 גליקסון ברחוב למערכת, בעצמם יביאוהו

 הדואר באמצעות הספר את לקבל המבקשים אלה ביומו. יום מדי 18.00—16.00 ובין
המשלוח. דמי לכיסוי פרוטה 300 של סך להוסיף מתבקשים

ש ו ל ת
 *אינטימיות״ הספר לרכישת

הזה״. ,העולם של הספרים משרות

םיתמחר
לד.  בן יצחק העבודה אחדות לח״כ נו

 שהיה חיים, גבעת קיבוץ חבר ),49( אהרן
במל הנאצים בשבי היחידי היהודי הקצין
 בנם מרים, ולאשתו השניה, העולם חמת

השני.

 ולבעלה )30( כהן־הנגבי לגאולה נולד.
 :בלח״י המחתרתי (כינויו ד,נגבי עמנואל
 תחנת קריינית גאולה, הבכור. כנם .אדם״),
 המאנדאט, בתקופת לח״י של החשאית השידור
 אותו שידור באמצע שנים תשע לפני נאסרה

ני ?״, קרה .מה :הפתעה בקריאת הפסיקה
הכי שלא בריטי, בית־דין־צבאי ידי על דונה

כע נמלטה מאסר, שנות 9ל־ בסמכותו, רה
בירו הממשלתי החולים מבית שנה בור

 בעזרתה מחלה, בגלל הועברה אליו שלים,
ל חזרה אבו־גוש, משפחת של הפעילה
 ירדה המדינה, הקמת עד המחתרת שידורי
 ראש רצח לאחר למחתרת מחדש זמנית
ברנאדוט. פולקה הרוזן האו״ם משקיפי מטה

 מושל לשעבר אלפלג, לצבי נולדה.
ה בבחירות שהואשם טייבה, באיזור צבאי

 נוחימובסקי הדין עורך ידי על קודמות
 לתעמולה חלוקת־מים הפך כי להלן) (ראה

 בגלל ממשרתו אחר־כך והורחק מפא״ית,
 בכורה, בת נעמי, ולאשתו למפ״ם׳ נטייתו
אורלי.

 בכדורגל הלאומית הנבחרת לשוער נולד.
 בנם דליה, ולאשתו ,27 חודורוב, יעקב

תל־אביב. אסותא, החולים בבית ד,לכור

 מוחמר פאקיסטאן ממשלת ראש נישאו.
 לבנון. בבירות, ),28( סעדי ועליה )52( עלי
ו בניו, שני אם לחאמידה, גם נשוי עלי

ו התמרמרות גל עוררו השניים נישואיו
 חוק למרות פאקיסטאן, נשי בקרב מחאות
 ארבע עד לשאת למוסלמי המתיר הקוראן

ו ,בצדק לכולן שיתייחס בתנאי נשים,
שוויון״.

 ה־ לבית עבדאללה א־בן חוסיין נישאו.
 ד״ר והנסיכה הירדן, מלך ),21( האשמים

 (ראה גל־שערוריות אחרי דינה, (לספרות)
בעמאן. מפואר, בטכס במרחב),

 משלחת ראש של 50ד,־ הולדתו יום נחוג.
 וראש במערב־גרמניה הישראלית השילומים

הישראלי, הדלק חברת של המנהלים מועצת

 שניבלג כפליכס שנולד שנער, אליעזר ד״ר
 שמו את קיבל בגרמניה, שטוטגארט בעיר

 ,1948 בשנת שרת משה המלצת לפי החדש
 שלו הממשלתית הקריירה את החל בה

 של בשיחתו נכח הדלק, על מפקח בתפקיד
 עם במוסקבה, ישראל ציר אז נמיר, מרדכי

 אנה רומניה, של שרת־החוץ מי־שהיתה
לישראל. דלק למכור שהסכימה פאוקר,

 כוכבת של 62,־ד הולדתה יום נחוג.
 לחוג שסירבה פיקפורד, מרי האילם הסרט

 אינו ,הזמן־- :הסבירה המאורע, את בפומבי
 כדי בזמן צורך יש שעון. של תיקתוקו אלא

 לי אין מדי. עסוקה אני ואילו להזדקן,
לכך.״ פנאי

ר ט פ הפי וגאון היחסות תורת ׳מגלה נ
 איינשטיין, אלברט היהודי והמטמטיקה סיקה
 בפרינסטון, 76ה־ הולדתו יום אחר חודש

 גרמניה את יצא מאז ישב בה ארצות־הברית,
*.1933ב־ היטלר עליית עם

 מבוחן שהפך גרמניה, ילד איינשטיין,
 פרס לחתן ברן, שוויצריה, בבירת פטנטים

המ בגילויו רק לא התפרסם ,42 בגיל נובל
 (תורת לאנרגיה המסה בין הקשר על הפכנים

 פחות לא המהפכני במכתבו גם אלא היחסות)
ב רוזבלט ד. פרנקלין ארצות־הברית לנשיא

הטמו הסגולות על הצביע בו ,1939 אוקטובר
 משחית כלי ליצירת האטומית באנרגיה נות

פצ לפיתוח בעקבותיו הביא זה מכתב צבאיים.
 הפציפיסם איינשטיין הסתייג ממנה המימן צת

 של..ה* אחרת זכורה הסתייגות ימיו. בסוף
 בן־גוריון, דויד מהצעת זאת :איינשטיין ציוני
 עצמו על לקבל וייצמן, חיים של מותו אחר
 א־נ- של נימוקו ישראל. מדינת נשיאות את

 האחרון הולדתו ביום רק שנתגלה שטיין
 ״כשקמת :ניו־יורקי עיתון עורכת עם בשיחה
 גדולות. תקוות בה תלינו ישראל מדינת

 אינה ישראל לבוא. בוששה לא האכזבה אבל
אחרות״. ממדינות טובה

 שעלה גבאי, יהודה ,108 בגיל נפטר.
 השאיר לירושלים, מבגדאד שנה 90 לפני

 ;ובני־נינים נינים נכדים, בנים, 39 אחריו
ירושלים. שערי״צדק, בבית־ד,חולים

 אוניברסינותת שאת לירושלים, במקום *
 לא אישיים דעות חילוקי בגלל אך טיפח,
בת. להרצות הוזטן

914 הזה העולם


