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 ועוג מועוהו
בלג׳ה בממלכת

!לבני או לי : אלברט הנסיך

 אינו אירופה של הכחול הדם
 הודיעה בדמעות מנוח: לו מוצא

ו פרישתה על יוליאנה המלכה
ו ביאטריקס, בתה של הכתרתה

 : שאלה בסימן עומד הבלגי הכתר
להע בודואן המלך חייב זו, בשנה

 ברא- לבית ״הרוזן התואר את ניק
 הכתר. את אחריו שישא למי באן״
 בין קשות מתלבט בודואן אולם

 הצעיר אלברט, אחיו הטבעי, יורשו
ה אלברט, של בנו לבין ממנו,
 מסתיר אינו בודואן פיליפ. נסיך

 על פילים את להעדיף נטייתו את
 הרוח את המעכיר דבר אביו, פני
מעו אם כי המלוכה בחצר רק לא
ה העם בקרב נוגים זכרונות רר

בלגי.
 על עלה לא בודואן גם למעשה

 :טבעיים בהליכים המלוכה כסא
 כשאביו זמנו, טרם הומלך הוא

 ה־ בין (שמלך השלישי ליאופולד
 הכס על ויתר )1934—1950 השנים

 להיכנע החליט ליאופולד לטובתו.
 הוקיעה וממשלתו בשעתו, לנאצים,

 כניעתו כי והחליטה כך בשל אותו
 עברה הממשלה חוקית. היתר. לא

 שעה בלונדון, גולה בממשלה לכהן
ל ליאופולד את שלחו שהגרמנים

בגרמניה. מאסר
ש מישאל-עם החליט 1950ב־
 כסאו, את לליאופולד להחזיר ראוי
ה לרגשות ער שהיה הוא, אבל
רח בחלקים נגדו שהתעוררו עזים
ל מיד, התפטר, באוכלוסיה בים

 שהיה הבכור, בנו בודואן, טובת
בלבד. עשרים בן אז

טי ומתמיד מאז שהיה בודואן
 שקטות, הליכות ובעל מסוגר פוס

 דתית, קאתולית פאביולה, ורעייתו
 לעולם. ילדים להביא הצליחו לא
 בודואן של הצעיר באחיו נהגו הם

 כביל־ היפהפיה, רעייתו ובפאולה,
 כי נראה אבל המאומצים, דיהם

שעשו ילדי בשניים רואה בודואן
 לעומת הצורך. די רציניים לא עים
 שחונך פילים אל נוטה הוא זאת

 למד הוא דבר. לכל כיורש־עצר
 והיום ישועי בבית־ספר שנים תשע
 גילו הצבאי. שירותו את עושה

 בודואן קיבל שבו לגיל בדיוק זהה
שנה. עשרים המלוכה: את

בבלגיה הקאתולית הכנסייה ראש עם פאביולה המלכה

המלך אחי אלברט, של רעייתו פאולה, הנסיכה

ה שערורייה ש  עד מא״מת חד
ר ת כ ■3ה ה מי :ד< ■וריש ד  
אן דו המלכותי כסאו אח ס

י מלך או חייל :ופאולה אלברט של בנם פיליפ, הנסיך
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