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האי השבעת ליום (עד זמני מוסף שוטר
 שוקיירי אחמד ישראל), למשטרת שלו מונים
 שלפני הכיכר באזור השבוע הוצב דעס,
שכם. שער

 קו־ ניסה הראשונה הידיים לחיצת אחר
 ניסה ודעם בעברית דעס את לדובב גמן

 ה־ עלו משלא בערבית. קוגמן את לדובב
 הם אחרון. נסיון השניים ניסו יפה נסיונות

 שניהם למדו אותה בשפה לרעהו איש פנו
 ב* כשוטרים שנים, 19 לפני שימשו, עת

אנגלית. (א״י): פלשתינה משטרת

עתזנות
כדאי

לדפדף
ל הראשון החודש את דף הגג השבוע

 בצורה התבגר הרך גילו למרות קיומו.
 ומלחמת־החורמה הוכפלה תפוצתו מפליאה.
ודעכה. הלכה בהפצתו

 הי־. היו דף של האמיתית הצלחתו אבל
̂ סקופים, רדפו סקופים העיתונאיים. שגיו
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2.7.67 ״דף״ שער
סקופים רדפו סקופים

 נכונות על אכסקלוסיבית מידיעה החל
ל ועד מסויימים, בתנאים לשלום נאצר

 (בעניין לדיין בן־גוריון של כניעתו סיפור
 התפטרות ואפשרות המערך) עם רפ״י איחוד

גלילי. שר־ההסברה
 ב־ הסתפק לא דף אל־עריש. מלכת

 צי־ בסקופים גם הירבה כתובים, סקופים
ה הצילומים היו אלה אם בין לומיים,

 הבאניאס ליד פיקניק־השבת על בלעדיים
 תמונתה זאת היתד, אם ובין הסורית ברמה

 שהיא צפרירה, סגן אל־עריש, מלכת של
לפסיכולוגיה. סטודנטית האזרחיים בחייה
 ב־ המערכה התעלה, ליד הקרבות עם יחד

 בירושלים בקריית־הממשלה והמהלכים או״ם
ה מסוג נושאים לכסות גם דף הקפיד
 ל־ כבירי) (בחיה חיילת בחירת על נבואה

 כוכבת־ כי העובדה וכגילוי מלכת־היופי,
ה מזכירתו שימשה עדן אילנה הקולנוע

 בעת ספיר, פנחס שר־האוצר, של פרטית
בארצות־הברית. מגבית־החירום עריכת
 ״כדאי ידוע: יומון עורך זאת שניסח כפי
בדף!״ לדפדף

זכרונזת
ר הי א ק מ
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 ישראליים טייסים בין הראשון המיפגש
 לא גם ביוני. בחמישי נערך לא ומצריים

ה במלחמת לא ואפילו סיני מיבצע בעת
עצמאות.
ה כבד־גוף תל־אביבי טוען זה לכבוד

 בהיפנוזה כיום והעוסק נצחית מקטרת מעשן
 רק לא שהוא דרורי, אבישלום זהו חינוכית:

את קיבל גם אלא הראשון, העברי הטייס
)17 בעמוד (המשן

1 557 חזה העולם12


