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מצ״וים הילדים יורים נשהתותהים :הוס״ן האלה
אינ ובנאומים מרתוניים בדיונים עסוק אביה

 במילחמה נתונה שארצו חודש 18 כבר — סופיים
 בא עיראק, נשיאי חוסיין סדאם והוא, איראן עם

 שעה האלה. הקטנה בתו את איתו והביא לפאריס
קודם וציירה. רב בניהוס הקטנה ישבה נאם שהוא

זקן. בעל קשיש של דיוקן הילדה ציירה
 לחשוב עשוי היד. בציור תחילה שהתבונן מי
 של דיוקן לצייר מתכוונת שהיא מיקרה זה שאין

 ופרחים, רחב חיוך לו משהוסיפה אבל פוליטי, מנהיג
תמימה. שכוונתה התברר

חצאית חבשת סן־סחנז של המישסוה דה־פינס:
בקשי סן־טרופז מישטרת את האשימו לא מעולם

 ויפה עליזה זו מישטרה היתד, לא מעולם אבל חות,
 של חדש המשך הבא: בסרט שתהיה כמו כל־כך

עזר דה־פינס. לואי האמיץ השוטר של עלילותיו

 האלידיי מאדאם באבט, תהיה בחצאית כנגדו
 משימתה לה זו ושחקנית. זמרת והיום לשעבר,

הראשונה. הקולנועית

 תנואת 0171111 די: ר״ו׳
ושוט, בריא הססזיזית מסר ער

!שלי נולו והוא זכו ממין
 מסורק צ׳ארלס הנסיך פרוע, ובשיער גלוי בראש די, ליידי

 העתידים נושאי־הכתר נראים כך — והדור ספורטיבי ובכובע למישעי
הבריטית. הממלכה של

 התיישבה שלה׳ והבלתי־מכופתרת המודרנית הרוח את להביע כדי
 לצפות יותר לה נוח משם לנדרובר, מכונית סיפון על הנסיך אשת

בליברפול. ימים כמה לפני שנערכה המסורתית, הציד בתחרות
 רובו שקוע כשהוא מומחה, כמבין התחרות אחרי עקב הנסיך

 של כדרכן הנסיכה, הצפויות. התוצאות של ובניתוחים בידידיו ככולו
 בשיחה. התערבה לא גננות־לשעבר, עוד ומה האצולה, מבנות נשים

 שייוולד, הילד :מכל יותר אותה המרגש בעניין היום מתעמקת היא
 הפתיעה דיאנה .21ה־ הולדתה יום — ביולי 1ב־ התחזיות, לפי

 ״זה הנולד״ של במינו ספק לה איו כי בהודיעה כולם, את לאחרונה
 מסך על שראיתי העובר של התמונה ״לפי הצהירה, זכר,״ בן יהיה

זכר.״ ומינו ושלם, בריא תינוק זה כי ברור הקטן
 ג׳ורג׳׳ ד״ר הגינקולוג החצר, רופא את אפילו הביכה זו הצהרה

 הרפואית הדיסקרטיות מן חלק על לפחות לשמור שהעדיף פינקר,
הכובש. ויליאם ימי מאז המלכות בחצר נהוגה שהיתה
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