
ם1א שי
 נסנח־העתונות שר התיק
 לקאהיד בדון במטוס ננתח

ם קנוא׳ עונות של וערמה
ממנו [שננה

וסיפ הכפר י נכבדי שטרוזמן
 בין סולחה כבר נעשתה כי רו

 ביקשו הם המישפחות. שתי
 השופט כפרם. בן את לשחרר

ה השתמש מדוע אותם שאל
 ״אם שווארמה. של בסכין צעיר
 זאת שיעשה לריב, רוצה הוא

 ״ומילבד השופט. אמר בידיים,״
 — אתכם מטריד גם הוא זה

 המועצה בענייני לעסוק תחת
 זמנכם מבזבזים אתם טירה, של

בבית־המישפט.״
ה בית־המישפט נשיא 8!

בני השופט בתל־אביב, מחוזי
 את להוציא ביקש כהן, מין

 המישפטים אולם מתוך הילדים
 מלכה של מישפטה בעת

 שכאשר בכך נאשמת היא חגג•
הט בעלה, את לרצוח ביקשה

 וכרכה אחרת מאשר, בתו את פה
 הנאשמת צווארה. סביב חוט

ו עשר כבן ילד על הצביעה
 אבל בני,״ ״זהו :לשופט אמרה

 אותו. גם להוציא ביקש הנשיא
 מסובך להיות צריך לא ״הוא

למלכה. אמר שלך,״ בצרות
 התלהטה האווירה כאשר 81

 והתובעת המישפט, במהלך
 ארוכות חקרה שפייזי ריקי

 הנשיא אליה פנה הנאשמת, את
 תיק לא זה ״גבירתי, ואמר:

 ואני רגש של תיק זה מקצועי,
נשים.״ כאן שיש שמח

 הוזמן המישפטים באחד 9;
 הגיע. לא אך מבית־הסוהר, עד

הממו למזכיר קרא כהן הנשיא
דני דניאל ההזמנות, על נה

בבקשה ״תברר :ואמר אל,
 למישפט. האיש הגיע לא מדוע

 בתי־ נציבות אשמת זו אם
 זו ואם עליהם, תצעק הסוהר,

 ותצעק בפינה תעמוד אשמתנו,
עצמך.״ על

אבינרי עידו הבלשן 8!
 לשעבר, שר־הביטחון כי טוען
הממ מן פרש וייצמן, עזר
 לו לתת ריצו שלא מפני שלה

תיק־הבידחון. את גם

 כאשר כי מספרים, עוד 91
 עצור היה שבו מהכלא יצא
חש שמעיה עשה ממושך, זמן
 עזרו שלא הידידים כל עם בון
 (״שמו־ שרה היפה, לאשתו די

במעצר. שהיה בזמן אליק״),
 על הוא האחרון הסיפור 81
ש דרוזיה, עובדיה חברו
 דמי- בסחיטת איתו יחד נאשם
 מ־ דרוזיה ברח כזכור, חסות.

 על אולם ללונדון. בית־הסוהר
 לשלוח מיהר הוא השמועה פי

 כדי לבית־הכלא, שליחים משם
אנג׳ל. בפני מעשיו את להצדיק

 מישראל במטוס הנוסעים 8!
ה על כאשר התפלאו לקאהיר

ב נספח־העיתונות עלה מטוס
אה בקאהיר, ישראל שגרירות

 גדול תיק כשבידו ברנע, רון
 באמצע קפואים. בעופות מלא

 העופות וכל התיק נקרע הטיסה
 נשאל כאשר במטוס. התפזרו

 הרבה כל־כך לוקח הוא מדוע
 מיועד זה כי הסביר עופות,
האמ בשגרירות השני למזכיר
 קורצר, דני בקאהיר, ריקאית

ה כשרות, שומר יהודי שהוא
 כשרים עופות להשיג מתקשה

 טס שאני פעם ״בכל בקאהיר.
 קורצר ממני מבקש לארץ,
 עופות של חדש מלאי לו להביא

קפואים.״
 היא ברנע של אשתו 9

 אדגמן, עמדיה העיתונאית
להר החמישי בחודש הנמצאת

 בקאהיר זרים כתבים יונה.
גדו כסף סכומי לעמליה הציעו

 על בלעדי סיפור 'יעבור לים
 בקא־ הראשון הישראלי לידת
 אר־ שגריר של מזכירתו יהיר.

 אלפרד בקאהיר, צות־הברית
לק לעמליה הציעה אתרטון,

 שלה הספר על זכויות נות
סיר העיתונאית הלידה. בדבר

 ההצעות לכל עתה עד בה
המפתות.

 בקאהיר הביורוקרטיה 81
ב מאשר מסורבלת יותר עוד

ו עמליה נוכחו בזאת ישראל.
 מכונית שקנו ברנע, אהרון
 כאשר בקאהיר. ריתמו פיאט

 המכונית את לשחרר ברנע בא
 אינו כי לו התברר המכס, מן

 הדיפלומטים. ברשימת נמצא
 ימים, כמה שארך בירור אחרי

 נעשתה הרשימה כי הסתבר
 היתד, שלא בתקופה ׳,79 בשנת

במצ ישראלית שגרירות כלל
 ריצות של שבוע אחרי ריים.

מכוניתו. את ברנע שיחרר
 דירה שחיפש בעת גם 8!

 ב־ ברנע הזוג נתקל בקאהיר
 מלבד הביורוקרטיה. סירבולי

 שם יש רשמיים, מתווכי־דירות
 היושבים מתווכי־דירות גם

 בני ברחובות. לעצים מתחת
 דירה למצוא הצליחו שלא הזוג,

 השונים, המתווכים על־ידי
ולש לבית מבית ללכת נאלצו

 המכונה הפתח, שומר את אול
 פנויה דירה יש אם ״באוואב״,

ב דירה מצאו לבסוף בבניין.
 כאשר אך הבאוואב, אמצעות

 פנו כך, על השמועה פשטה
ל שמתחת המתווכים אליהם
 חלקם את לקבל וביקשו עצים

 כסף ״שילמנו הדירה. במציאת
 עד כאלה, מתווכים לחמישה

 לדירה להיכנס הצלחנו אשר
עמליה. סיפרה שלנו,״ החדשה

 סגלסון אריה השופט 8!
 השבוע, שנתן בפסק־דין ציין

 וכלל עיסקו את מכר הנאשם כי
 מיתקן שלו המוניטין בתוך

בחז הדלק למיכליות שהזרים
 שסיפקו הכמות רוב את רה

 התברר הדבר משותפים. לבתים
 העסק של רואי־חשבון כאשר

 יותר הרבה מוכר האיש כי גילו
 מחברת קונה הוא מאשר דלק
פז.
של במעצרו דיון בעת 9'

לבריכת־ לזנק רצה אירית, וגרושתו לוי אושיק הזמר של הארבע בן בנומי אריאל
 בא להתפשט, לו עזר (במרכז כשאביו בנתניה. מבתי־המלון באחד השחייה

לבועז. אריאל אמר אבא,״ את רק רוצה ״אני פרס. שימעון ח״כ של עוזרו אפלבאום, בועז לעזרתו

 הרב הירושלמי, הסופר 8'
 מעשה על שמע בילו, אברהם

ה ממנהיגי אחד שעשה רע
 :והגיב שנים יובל לפני מזרחי,

ש מה מהדת עשו ״הדתיים
מהסוציאליזם.״ עשתה רוסיה

נסכי רונית
נשים,

טק מעולה ריקוד כושר הפגינה הדוגמנית  לבושה כשהיא בנתניה, בדיסקו
 כמה אלי פנו ״כבר לירות. אלף עשרים ששוויה בצרפת, שקנתה שימלה

ת שהציעו כסף.״ די עבורה שילמתי ממנה. להיפרד מוכנה לא אני אך הזו, השימלה את לקנו

 שכמשו- טירה הכפר בן צעיר
 בעיר־ נאשם טען כאשר 8)אורי השופט בפני הופיעו לש,

 מתוכן כלום הבין שלא עור,
 כיוון שלו, מישפט־התעבורה

 אמר מפרס, חדש עולה שהוא
 :כהן בנימין השופט הנשיא,

 עולי כל את מעליב ממש ״זה
 כזה. דבר אומרים כאשר פרם

 עולה הייתי אני אם זאת, מלבד
פר לומד הייתי בפרס, חדש

סית.״

223617 הזה העולם


