
סוראייה את מגרש השאה — 1958

השאה1 של הדנחנזת נאלמה הגשת
 נגד ניצב כשהוא ,1953 בשנת השאה של ידיו את שחיזק האיש

 היה הראשונה, בפעם לגלות אותו שגירש מוסאדק, ראש־ממשלתו
 דן ואף מכיסאו, סופית שהדיחו קנאי אותו חומייני, האיית־אללה

באיראן. ההפיכה מועצת כראש למוות, אותו
 הקיצוניים המהפכים את מבטאות כאן המתפרסמות התמונות

 במוצאו, תורכי חאן, ריד׳זז של בנו פהלווי, ריד׳ה מוחמד של בחייו
.1926ב־ איראן קיסר עצמו שהכתיר

 (עומד בשאה תומן חומייני האיית-אללה _ 1953
מוסאדק העויין ממשלתו ראש נגד מימין)

 ציאולס: הנסיו
 שגת והולדה1יו

ברוגז לסבתא
אותתו עם הגוץ

 המל- של השמונים יום־הולדתה
 ימים כמה נחוג אליזבט, כה־האם,

 של יום־ההולדת שנחוג ■לאחר בלבד
ב אליזבט. בריטניה, מלכת בתה,
 לה הסביר צ׳ארלם, שנכדה, עוד

 מאז קרובים השניים שכן פנים,
 בתנזו־ (הנראה צ׳ארלס ישב נולד,

 ליד סבתו) את מוביל כשהוא נה
 מבלי הסבתא) (מאחורי אן אחותו

 אחת. מילה אפילו עימה שהחליף
 האחונה בשנה הסתכסכו השניים

 אינה היא אישיות. בעיות רקע על
 אינו והוא ידידותיו את מאשרת

 במילא שעלו נישואיה, את מאשר
 במיזגה הדומה אן, שירטון. על

 מדחיקתה סובלת מארגרט, לדודתה
 שה- צ׳ארלם, על־ידי לקרן־זווית

ב תמיד עומדת שלו פופולאריות
עליה. סימן

 חוס״ן: הגלו
 הואשונה וסיעתו

הנס־ו של
 והמלכה גאה, חוסיין המלך

ה כשבזדועותיה צוהלת, נור
 בנמל- המזה, הטרי, נסיך

 היה בלונדון. היתרו, התעופה
 הנסיך של הראשון מטעו זה

חוד ארבעה בן שהוא המזה,
 ממלכת לגבולות מחוץ שים,
ש רצה חוסיין המלך ירדן.

ה הזרה הארץ תהיה. אנגליה
 רגליו תדרוכנה שבה ראשונה

 שאינו אפילו הנולד, הרך של
 בכוחות להלך עדיין מסוגל
עצמו.

 ;ש־ואק דא?
לקחגב״ גסע

 שיחסי־הציבור לומר אי־אפשר
 השני פאולום יוחנן האפיפיור של
ה על אפילו חותמם הטביעו לא

 יום- שהוא ביוני, 18ב־ צרפתים.
 של להכרזתו הארבעים השנה
 החופשית, צרפת על דה־גול שארל

 המיפלגה מנהיג שיראק, דאק עלו
 דה־מירוויל, וקוב הרפובליקאית

 ל־ לשעבר, צרפת ממשלת ראש
 אבל שנה. מדי כדרכם קולומביי,

 ילדה, בזרועותיו שיראק נטל השנה
 לאורך אותם שליוו ההמונים מבין

 מיטב לפי אתה יחד וצעד הדרך,
הפאפא. של המסורת


