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שר־החוץ על ליבוביץ הפרופסור של דעתו ומהי

ה האחרונה הבדיחה 8
ש ״אחרי בירושלים: מהלכת
 תתכנס קאהיר שוועידת הוחלט
 גם הוחלט האח, מינה במלון
 נשיאי מישכן שם את לשנות
 ייקרא הוא בירושלים. ישראל
האח.״ נינה מעתה

 ראש־הממ־ של רעייתו 81
 משה לא בגין, יזה עד שלה,

 כאשר בעלה של חוליו ממיטת
׳שהו בעת סהרעלת־קיסה לקה
 יחד בלונדון. הנגעים של תם
נכדו את ׳שכחה לא זיאת עם

 מקציני אחד את !ושלחה תיה,
 ספנסר, אנד לנואובס הביטחון

לילדות. סוודרים שיקנה כדי

 ללונדון הנסיעה לפני 8
או להיות בגין עליזה הספיקה

מ בתצוגת־,אופנה כבוד רחת
 במלון שהתקיימה הדסה, טעם

האור אחת בירושלים. הילטון
 אזל־ סימי בתצוגההיתה חות
 של לשעבר הנשיא רעיית שן,

 יצחק העליון, בית־המשפט
ה הדסה. וממנהיגות אולשן,

 סנה את שכילה אולשן גברת
 יום־הכיפורים במילחמת יורם
מאי רגליה מדירה היא !ומאז

 שהפעם, אלא חברתיים. רועים
 בגין, לגברת מייוחדת כמחווה
 עימד, !והביאה לבוא הסכימה

ש צילי, השש, סת נכדתה את
 ראש־ לרעיית פרחים הגישה

 בגין עליזה כשראתה הממשלה.
 כמה ״או, פלטה: הילדה :את

ש יודעת הייתי איליו — חפל
 מביאה הייתי ילדים פה יהיו
שלי.״ הנכדות את

ללישכת שהתקשר מי 8׳

נכ את — ג׳יהאן רעייתו לצד — בגאווה מציג מצריים, נשיאאדסאואת אשאך
 של ביקורו בעת שנולדה הנכדה, סבתה• שם את הנושאת דתו

 של בתו ברור." זה השלום... תינוקת היא הזאת ״התינוקת :כן על־ידו הוגדרה בירושלים, סאדאת
באל״אקצה. באביה כשצפתה אותה שתקפה ההתרגשות אחרי קצר זמן ג׳יהאן את ילדה נואה, סאדאת,
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 האלוף אלברשטיין. חווה הזמרת גם השתתפו שבה חנוכה משיבת
 מקום חושר בגלל אולם בנותיו, ושתי רעייתו עם למשיבה הגיע
במחי ליוותה והמישפחה הוריהן, ברכי על הצעירות הבנות ישבו
אלברשטיין. חווה הזמרת של שירתה את משותפות כפיים אות

 של שיחותיו בזמן ראש־הממשלה
 וביקש בלונדון בגין מ;חם
 יונה מזכירתו עם לשוחח

 אינה כי נענה קלימוכיצקי,
 שבניגוד אלא ׳במשרד. נמצאת

 עם יונה שהתה לא למצופה
 פשוט היא בלונדון. שלה הבוס

 היעדרותו, עובדת ■את ׳ניצלה
 שהגיעה חופשה לעצמה נטלה

 יד הבחירות, ׳תקופת מאז לה
 שוסו עם מייד למשרד חזירה

מבריטניה. בגין של
ב שהתקיים דיון בעת 8!

הבחי שיטת שייינוי על כנסת
 ראש־הממשלה פשסגן רות,

 דוכן ליד ניצב ידין ייגאל
 יוסי ח״ב ינופף הנואמים,

 שהביל עב־כריס ׳בתיק שריד
וקטעי-נאומים קטעי־עתונות

 מפעם ציטט אף הוא ידין. של
 כי הסתבר התיק. מתוך לפעם

 בכך לו עזר לדיון. מוכן בא
ש שחל, משה ח״כ עמיתו,

 המתאימים הקטעים את אסף
 ערב לידיו ומסרם ידין מדברי
הדיון.

ב המדיניים הכתבים 8!
 ידין ייגאל את מכנים ירושלים
 הממשלה מזכיר ׳ואת ״׳פופאי״
פנשזד. ״סנשו נאור אריח

 לי־ ישעיהו פרופסור 8!
 התוכנית אורח היה כוכיץ׳

 ה־ באוניברסיטה ד/ יום בצהרי
 דיבר הוא בירושלים. עיברית

 ישראל, של מדיניות־החוץ על
שר־החוץ את לתקוף הירבה

 ״נוו־ אותו ׳וכינה דיין משח
הסטודנ ו״פסיכופאת״. רוטי״

 בדממה, האזינו-לפרופסור טים
״ה דיין את כינה כאשר יורק

 ליבו־ בצחוק. פרצו הזה״ יצור
 חשיב דבריו, את הפסיק ביץ'

 דיין אפילו ״כן, ואמר: לרגע
אנושי.״ יצור הוא

 בימים המסעירה ידיעה 8!
 בירושלים הסטודנטים את אלה

האוניברסי רקטור כי אומרת,
דעון פרופסור טה,  שבסקי, ג
 של לקאמפוס כניסתם את מנע

ש מצריים, עיתונאים שלושה

 של ביקוריו בעת בארץ שהו
 אל־סא־ אנוואר הנשיא
 הסטודנטים התאחדות דאת.
ב לבקר העתונאים את הזמינה

 עם להפגישם כדי אוניברסיטה,
 אישור ישראליים. סטודנטים

 מטעם זה לביקור ניתן מיוחד
 ראש־הממש׳לה, משירד מנכ״ל

 ומטעם בן־אלישר, אליהו
 ראש־הממ־ של ליישכתו מנהל
 קדי־ (״חיליק״) יחיאל שלה,

ב התנגד, הרקטור אך שאי.
 שמאלניים סטודנטים כי טענה

 והם- לביקור להפריע עלולים
ישראל. למדינת תזיק רעיתם
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פס של הקלעים מאחרי אל איתה השנה בן ושם השנתיים בן בן
 הילדים בין משתלב בן בעוד הופיעה. שבו לילדים, הזמר טיבל

בעגלה. ונרדם הקטן שם התעייף במופע, המשתתפים

2102 הזה העולם


