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 ייציאודס קיח ■+ דשמידט הוללת יום
 לסוס 1311 קלאוס הנסיך -4ץ מתחתו

■̂ ויאנה של באעח חושק זו ־
שמידט, הלמוט גרמניה, מערב של לשעבר ראש־הממשלה •
 עומס תחת לכרוע מבלי התהילה מן ליהנות היום, לעצמו, להרשות יכול
 הולדתו יום את האמבורג שבעיר בביתו חגג הוא לאחרונה, אחריות. של
 של ביותר המפורסמים השמות מן כמה כללה האורחים ורשימת .65ה־

טן, זייסקאר ואלרי ביניהם: בעולם. היום בדימוס מדינאים ס א רי ד  הנ
ר קיסינגיר, תו ס אר  בגרמניה) ארצות־הברית שגריר (לשעבר פרנ

אן ואנדרס הולנד). ממשלת ראש אגט(לשעבר ו
 ביאטריכם, הולנד מלכת של הגרמני בעלה קלאום, הנסיך •

 התקפות נגד טיפול לקבל כדי פעמים כמה האחרונות בשנים שאושפז
 בבית־ספר לטוס לומר הוא חדש. עיסוק לעצמו מצא חמורות, דיכאון

מארטינאר. הולנד, של הגדולה הצ׳ארטרים חברת על־ידי המופעל
 האמריקאי היומון של המוכרים העיתונאים אחר רויקו, מייק •
 ואינו לחופשת לצאת עומד שהוא הודיע סאן־טיימס שיקאגו הגדול

 משום זאת עשה פוליצר, בפרס בעבר שזכה רויקו. ישוב. מתי יודע
 לאיל־העיתונות נמכר ארוכות, שנים כבר כותב הוא שבו שהעיתון

 יבשות. חמש פני על פרושה שממלכתו מורדוך, רוסרט האוסטרלי
 וסיפורים רעשניות כותרות שלו העיתונים מן שדורש כמי ידוע מורדוך

 הדברים את שראיתי כמה ״ער רויקו: העיר כך ועל סנסציוניים,
 היה לא עצמי כבוד בעל דג ששום לי נדמה שלו, בעיתונים המתפרסמים

מהם." באחד להיארז מסכים
 של מישפחתה בית על להגן כדי ננקטו מיוחדים אמצעי־ביטחון •

 לתוך לחדור אלמוני של נסיונות כמה בעיקבות זאת. דיאנה. הנסיכה
 בתוך אנשי־הביטחון על־ידי נלכד הנסיונות מן באחד כאשר הבית,

 המרוחקת הנסיכה, גדלה שבה הטירה אלתורפ, בטירת חדר־אמבטיה
 ,21 בן צעיר שהאיש, טוען מייל דיילי היומון מלונדון. קילומטר 100כ־

 נשבה לפירסום, שמו את למסור מסרבת אבל כבר חקרה שהמישטרה
 ססנסר. דיינה הרוזנת היא הלא הנסיכה, של החורגת אמה במיקסמי

 בתה היא הרוזנת כי טבעי, די זה למשרתות, רומן כמו נשמע זה כל ואם
 סיפורים הרבה בעבר כבר רקחה אשר קורטלאנד, ברברה הסופרת של
הדמיון. את הדביקה שהמציאות ללמדכם הזה. הסוג מן

 גיאגר מיק של צעד כל אחר עוקבים כולו בעולם הרכילאים •
 בת־לווייתו, את לאשה לשאת עומד אמנם שהוא לבשורה וממתינים
 הזרקורים שכל שעה והנה. ילד. לו ללדת שעומדת הול, גירי הדוגמנית

 קית המתגלגלות. האבנים ללהקת שותפו הלך לג׳אגר, מופנים
 שהיה מיק, אפילו כאשר מוקדמת. הודעה שום בלי ונישא, ריצ׳ארדם

 של הטריה רעייתו האחרון. הרגע עד כך על ידע לא בחתונה, שושבין
 האנסן, פאטרישיה בשם יפהפיה ושחקנית דוגמנית היא ריצ׳ארדס
כולם. על צחקו הם בסרט השאר בין שהופיעה

 גבות נאנאנוראו: מאוגרט
והביט אדסו במסת ואשנה

 היוונית, בפוליטיקה ביותר הפופולארית כאשה מרקורי, מלינה של מעמדה
 ראש־הממשלה, רעיית של בנוכחותה מבחינים העיתונים החלו מאז בסכנה עומד

 הטוענת ארצות־הברית, ילידת ,58ה־ בת הגברת פאסאנדריאו. מארגרט
 32 לפני התגרשה צועדת, היא שבעיקבותיה הדמות היא רוזבלט שאלינור

 לכלכלה, שלה המרצה אז שהיה מי את במקומו לשאת כדי הראשון, מבעלה שנים
 הסטודנטית למען הראשונה, אשתו את נטש הוא גם פאפאנדריאו. אנדריאם

הצעירה.
 הקולונלים שילטון תקופת את יחד עברו הם ילדים. ארבעה לזוג נולדו מאז

 מן הבעל שוחרר בארצות־הברית, מארגרט של לקשריה הודות רק כאשר ביוון,
 הפכה במולדת, לראשות־הממשלה שובו מאז לגלות. לצאת והורשה הכלא

 להגברת בפעולות משתתפת כולה, יוון פני על במרץ דוהרת כנגדו, עזר מארגרט
 אחרי רבות בשנים המפגרת במדינה האשה, זכויות ולהעמקת הנשית התודעה
ארצות־הברית. על לדבר שלא האירופיות, אחיותיה

 על שחלמה גאה, אילינוי בת בעיני נראה זה איך מארגרט את שואלים כאשר
 חלמתי צעירה, הייתי ״כאשר מאכזב: קצת שזה עונה היא עיתונאית, קאריירה

בעצמי." ראש־הממשלה אלא ראש־ממשלה, רעיית אהיה לא הזה שבגיל

א״נר מגדל של מחודשת בחנוכה עגמומיות סודאיה: הנסיכה
 מיני בכל מאוד מבוקשת אישיות היא סוראיד! הנסיכה

 נדמה כס־המלכות, ממנה ניטל מאז אבל חברתיים, אירועים
 נראית היא למעלה בתמונה אותה. שינחם מה שאין

 המפוארת, המיסעדה של המחודשת החנוכה במסיבת
מחדש שנפתחה מיסעדה אייפל, מגדל של השניה בקומה

 אתר־התיירות של הצביעה עבודות שהסתיימו אחרי
 ובין ורן, ז׳ול חדש, בשם אף זכתה המיסעדה המפורסם.
 עיר של הקבועים הנוצצים מלבד זו, בהזדמנות המסובים
 ודל, ז׳ול של ונינתו עצמו. אייפל של נכדתו גם האורות,

עיתונאית. בעצמה, היא, המפורסם. העתידני הסופר

 בוסון: מויה
ביוושה עונות התהילה

 המדווח, המצולם, שהזוג ספק אין
 עולם של ביותר והמושמץ המדובר
 היה האחרונות, השנים 20ב־ הבידור

 — טיילור אליזבת הזוג
 זמן פעם היה אס ברטון. ריצ׳ארד

 הם עכשיו הרי העניין, מן נהנו שהם
 בם, נפשם עוד כל בורחים פשוט

 להופיע שסירבו אפילו נודע ולאחרונה
ה הפופולארית הראיונות בתוכנית

 לעשות, העיתונות יכולה מה אז לילה.
 צילמה וכך לצאצאים, מבטה מפנה היא

 מריה, השניים, של בתם את לאחרונה
 ביום קארסון, סטיב בעלה, עם

 שמה? מה בתם. של הראשון ההולדת
• כמובן. אליזבת,

ה העולם32 2418 הז


