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שמי דניאלה סאתבלתים

 הגליל פיתוח על גדיון ■
 ח״ב קרא הכנסת במליאת

 לאחד טובי תופיק רק״ח
 מ- מתעלם .אתה הנואמים:

 ענה !״הערבית האובלוסיה
 אמיר: ז׳אק המערד ח״כ

 אותם.״ גם ישמשו ״הכבישים
 כדי ״כן, :טובי מיד הגיב
אותם.״ לגרש

 המדינה נשיא בלישכת ■
ב בתימהון. עיניים שיפשפו
הרא בעמוד בולטת כותרות

 נבון צוטט המישמר בעל שון
 הצרפתי: פיגרו ללה שרואיין
 בקסם- הסכים גגץ ״מנחם

 לא מעולם שאני למה דייוויד
בירור אחרי מסכים.״ הייתי

—הפרלמנטרית העוזרת ■
 מי־ דורית מגן של לשעבר

 היא עבודה. מקום החליפה זהב
 ל־ בחוג לימודיה את סיימה

 תל- באוניברסיטת מישפטים
 את עושה היא ועתה אביב

 דיל!" השופטת אצל התמחותה
אויסטרוכסקי־כהן. טוריה

אי־ד,אי הצבעת לפני ■1
ע המערך שהגיש בהצעה מון
 לגייס מאמץ הליכוד ראשי שו
ה מצליפת חבריהם. כל את

 ניסתה מדר ירדנה ליכוד
 לצאת, המבקשים את לשכנע

̂  מהם אחד להצבעה. שימתינו
 יהודה שר־החוץ. סגן היה
־ ח״ב חיפש הוא מאיר. בן

ה במטח התנועה מחלקת ראשבן־יהושע איתן
 בתאונת-דרכיס קל נפצע ארצי,

 המיבצע בשבוע דווקא למעלה). (בתמונה ריכבו מעורב היה שבה
 ניצב- של בריכבו מיניבוס פגע בדרכים, לבטיחות הבלל״ארצי

בירושלים. ואוטישקין רמב״ן הרחובות בצומת בן־יהושע, מישנה

 בסקור, היא שהטעות הסתבר
 העיתון כתב הצרפתי. בעיתץ

די רנה ה את שראיץ ק,בז
 נבון, דיברי את הבין לא נשיא,

 בקמם־ הסכים ״בגין שאמר:
 לא מעולם שאני למה דייוויד

 שהוא דעתי על מעלה הייתי
יסכים.״

 ועדת־חוץ־ של לישיבה ■׳1
 שרון אריק בא והביטחון

 במפת־לבנון. מצוייר כשהוא
 המפה על סימן כחול בצבע פס
הישר שוהים שבו השטח את

 את ירוק ופס בלבנון, אלים
 קילומטר 45 המרוחק השטח

 חיים הוועדה חבר מהגבול.
נכ המפד״ל, מניצי דרוקמן,

ל וביקש הישיבה באמצע נם
 העיר הקווים. פירוש מה דעת

ן דויד חרות ח״כ לו ג ״ה ז ס
נמצ שאנו הקו הוא הכחול קו

 של הקו הוא הירוק הקו אים.
המערך.״

 וכשלא איתו, שיתקזז מערך
 תקזזי ״את למלר: אמר מצא

 הסבירה מלר הולך.״ אני אותי,
 ואז להישאר חייב שהוא לו,

ביני חילופי־צעקות התפתחו
 והזכיר בן־מאיר חזר בהם הם,

 מלר היא. ומי הוא מי למלר
 הקואליציה ליושב־ראש מיהרה

 לו וסיפרה שפירא אברהם
 בן־ אל התקרב שפירא בך. על

 אתה ״אדוני, לו: ואמר מאיר
נכנע. בן־מאיר נשאר!״

■  טסו מניו־יורק במטוס !
 וח״ב רוזנכירדם פנינה ביחד
הש שיטרית. מאיר חרות
ה המיפלגה על שוחחו ניים

 שהיא סיפרה ופנינה ליברלית
 שרה בהירת למען פועלת
 המי- של השישי לשר דורון
פלגה.

 אמנון מטריב עיתונאי ■
ה- במיזנון פגש אכרמוכיץ׳

**\ יי■
ה פרקליטים מ אבו-חצירא אהרון במיטפט כספי ורם תוסיה־כחן סל

2361 הזה העולם


