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בוחאן
 :בדגיה מרך

על העצב
הפרישה סף

 נראה בלגיה, מלך בודואן,
ה הולדתו ביום מתמיד עצוב

 על אהוד שהמלך אף חמישים.
ה הולדתו יום נחוג עמו, בני

 חגיגות עם בבד בד חמישים
 הפארלמנט של וחמישים המאה
מש : חמורים משברים בסימן

 ומעל כלכלי משבר פוליטי, בר
המלך. לשלום דאגה לכל,

 בו־ לקה הולדתו יום ערב
 למנוחה ופרש בהתקף־לב דואן

 הוא ספרד. שבדרום בחווילתו
 לעתיד חרדתו־ את מסתיר אינו

ה שפאביולה, מאחר המלוכה.
 ללדת, מסוגלת אינה מלכה,

ב ורעייתו בודואן מתלבטים
 הכתר. את יורישו למי החלטה
 אחיו הוא החוקי היורש אמנם,

 המלך אבל אלברט, הצעיר,
 כס־ את לו להוריש נוטה אינו
 שהוא ממושך זמן מזה או.

 את ומכין פרישתו, את דוחה
 אפשרות, לקראת הקהל דעת

 של בנם יהיה הבא שהמלך
 פאולה, והנסיכה אלברט אחיו

 הכל בסך היום שהוא פילים,
עשרים. בן

המש את שכחה לא בלגיה
 בשנת אותה שפקד הקשה בר

נא ליאופולד כשהמלך ,1940
 האשמות עקב לגלות לצאת לץ
 הנאצים, עם פעולה שיתוף על

באוס שהה עצמו ובודואן
 שוויץ. בגלות מכן ולאחר טריה
 מעשרים פחות בן היה הוא

 וזמן המלוכה, כס על כשעלה
 של אמון מחוסר סבל ממושך

 לכן הפארלמנט. ושל עמו בני
יכול ככל למנוע, בודואן רוצה

 אחיו, לבן דומים קשיים תו,
כבנו. עליו האהוב

 וגן: חנאדד
 התפלות האמונות

•011 של
 בתמונה נראה רגן רונאלד

אש את מרים כשהוא משמאל
 אברהם של אפו אל ננסי, תו,

 את לגרד מנסה היא לינקולן.
קב ליד הניצב הפסל, של אפו

 בספרינגפילד לינקולן של רו
 את לגרד דמינהג שבוושינגטון.

 למזל כסימן לינקולן של אפו
 בקרב ממסורת חלק הוא טוב

 ארצות־הב־ של הפוליטיקאים
 לעשות בא רגן רונאלד רית.
 של המכריע השלב ערב זאת

הס לא ננסי אבל הבחירות,
 לעשות ביקשה היא בכך. תפקה

 יעזור לא זה אם בעצמה. זאת
אמרה. יזיק, לא לפחות זה

טניסא׳ של השואה וילה: גילחנו
 אהבת את הכיר ארגנטינה, של המצטיין הטניסאי וילה, גילרמו

 הטניס, מיגרש על בצילום) איתו (הנראית בלונדו, גאבריאלה חייו,
 ונשאה כדורים, לו הגישה היא עשרים. בן היה והוא עשר בת כשהיתה

 להביט למד וגילרמו שנים שמונה עברו מאז שלו. המחבטים את
משורר. שהפך הטניסאי טוען שלי,״ המוזה ״היא אחרת. בה

נח״ הגוזל השינוי :פואיוו ויציאת
 בתמונה) מימין (נראית וולטרס ברברה לשדרנית מיוחד בראיון

 בלתי משימה הסידרה מן בישראל המוכר פראיור, ריצ׳ארד גילה
 ״מעולם חייו: את למעשה, הצילה, לו שקרתה התאונה כי אפשרית,

 הזדמנות נתן שהוא יודע אני היום אבל באלוהים, האמנתי לא
להחלים. והצליח מכוניתו בהתפוצץ קשות נכווה פראיור שנייה.״
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