
מכחבים
בטריפולי המצור

למחנה־ תסלח לא ההיסטוריה
 לא הוא אם הישראלי, השלום
אש״ף. השמדת נגד יתגייס

 את מוחץ הסורי המכבש כאשר אלה, בימים
 מצד ברורה עמדה נקיטת נדרשת אש״ף, שרידי

הישראלי. מחנה־השלום
 הוא ערפאת יאסר בראשות אש׳ף לדעתי,

 יכולה עימו ורק הפלסטיני העם את המייצג
 אם סוריה, סוכני אפקטיבי. להסכם להגיע ישראל

 בקו לנקוט עתידים באירגון, לשילטון יגיעו
 להידברות איתם להגיע יהיה ניתן אם וגם נוקשה,

משמעותיות. יהיו לא תוצאותיה —
 את יזעיק הישראלי שמחנה־השלום חשוב

אש״ה. השמדת נגד בעולם דעת־הקהל
לנו. תסלח לא ההיסטוריה זאת, נעשה לא אם י

 תל־אביב יבלונובסקי, תרצה
מי ה בנובמבר. 4 ב־ נכתב כתב •

עצמי״ ועל - עדיו .ריחמתי
 שערי על להיחקק הראויה אימרה
האו׳ם.

 הנהג- על שירה המילואים חייל אילוז, דויד
 המיפקדה בניין את פוצץ אשר המתאבד

 היה הוא אותו. .ראיתי אמר: בצור, הישראלית
 אני — אותו והרגתי עליו יריתי .20 כבן בחור

 9 הזה, (העולם עצמי' ועל עליו מרחם
בנובמבר).

 בבית־ במיטתו בשוכבו זאת אמר הפצוע דויד
החולים.

 האומות כל בין שתופץ ראוי הזאת האימרה
 על אותה שיחקקו וצריך ברחבי־תבל, והעמים

האדם. בניין שערי
קריית־אתא כהן, מיכאל

בצור מחדל
צה״ל. של השירות

 להיות צריך שהיה שצה״ל, מהעובדה נדהמתי
 היחיד שהאמצעי ידע לא כזה, למיקרה ערוך

 כבר בשימוש היה זה מסוג התקפות נגד המועיל
 בעל כל אצל שנים, אלפי לא אם מאות, לפני

 גשר עם הגישה, בכביש תעלה או בור טירה:
מתרומם!
כך? על חשב לא אחד אף האם

תל־אביב הלינגר, רלף ,

קרמדין נזלת
 על אגדרופוב יורי התייצב לא מדוע

 ביום במוסקבה, המוזוליאום גג
ן̂ למהפכה 66ה־ השנה

 קודמו של הלקח את היטב למד הוא כי
 לפני בדיוק המנוח. ברז׳נייב ליאוניד המיסכן,

 לפי באוקטובר 29(ה־ 1982 בנובמבר 7ב־ שנה,
 גג על הקשיש ברז׳נייב טיפס היוליאני), הלוח

 שעה במשך העז בקור שם עמד המוזוליאום,
 ימים שלושה אחרי הצבאי. במיצעד וצפה שלמה

מת.
 יום מבעוד לרפואה: מחלה הקדים אנדרופוב

בנזלת. לקה כי הודיע הוא
חיפה גרוסמן, שרה

בשד״ג אבסורד
 מבני נפלו הגליל־ ״שלום פרוץ מאז

אי־פעם. מאשר יותר הגליל
 כי מוסכם בוודאי הזה העולם קוראי על

 של מטרותיה וכי יסודה, בשקר מילחמת־הלבנון
 ופרי זוועתי חלום הן הגדולה' .התוכנית

 ושל לשעבר שר״הביטחון של שיגעון־הגדלות
 המתמשכת שהותנו האם אך לשעבר. הרמטכ׳ל

עצמה? מהמילחמה פחות אבסורדית זו במדינה
 השהייה את מצדיק הנוכחי שר־הביטחון

 שלום שמירת והחבוטה: הישנה בטענה בלבנון
 מאות ונפצעו נהרגו הקרבות תום מאז הגליל.

 שומרים אנו כך הגליל. תושבי שחלקם מחיילנו,
חייהם? על

 לגליל, מרפא תביא בדרום־לבנון השהייה לא
 כך מלבנון, לצאת שנזדרז ככל הסכמים. אלא

 חלקי ושאר הגליל בני — קורבנותינו יפחתו
הארץ.

תל־אביב יהב, דן

 השני הבית חורבן
הראשונה החווירה ופריחת
 במילים: הקורא הכתיר מיכתבו את

מסוכנת." וגם - שפה קשה .עברית
)4 בעמוד (המשך

ת תב הקדם*: השער כ

בגץ
חולה!

 ומקורביו, חשוד, בחדר מסתגר בגין מנחם
 מונעים גם ציבורית, חשיפה מפני עליו המגוננים

 עונה פסיכיאטרים בעזרת רפואית. עזרה ממנו
 את המעסיקה השאלה על הזה העולם !■ו

ן  לשעבר ראש-הממשלה האם בולם: £ ן ■
היא? במחלתרנסש-ומה לוקה הוא #

ה חב האחורי: השער ב

צ 1ב
האסלה על

 ״אפשר דיין, אודי טוען חוש־הומור,״ בעזרת ״רק
 הכרוכים הקפקאיים האבסורדים על להתגבר

 זו תורתו את מיישם הוא בהליכי־גירושין.״
 המשמשת בית־השימוש, אסלת על ביושבו

 הספר לתוכן מתאימה השראה
1£ <  חוויותיו את המתאר כותב, שהוא י

בית-המישפט. של הכתלים מבין

ונשלח המדמה
 ״סופו את חוגגים החלו בבר בישראל

אסר של  התקדמות אולם ערפאוד, י
 לא טריפולי לעבר הסוריים הכוחות
 הסורים תבוסת את אלא בישרה

 של הניצחון העיר. בתוך וסוכניהם
 בשדה-הקרב, דווקא היה לא אש״ף
 וחצי ארבעה הפוליטי: בשדה אלא

 סביב התלכדו פלסטינים מיליון
הפ הפזורה רחבי ובבל מנהיגם,

 מוצקה תמיכה הובעה לסטינית
 ה- המזימה בערפאת.

נכ סורית״ישראלית
 לא כלל ואש״ף שלה,

סחוזק. אם כי נשבר,
ערכאת!׳ בעד .כולנו

 לדבר בשקט יכול ערפאת ״יאסר
 כולנו הגדה. תושבי של בשמם

 קראעין, איבראהים קובע מאחוריו!״
 המיזרחית, מירושלים עיתונאי
 ״אפילו הזה״. ל״העולם בראיון

אבו־ של בני־מישפחתו
סיל־ בני־הכפר מוסא,

בערפאתד תומכים וואן,

ת מ׳ שימעון? את ה
ת הרגה ״המישטרה  טוענת שימעון,״ א

 המישטרה, אסלן. שימעון של מישפחתו
ה זאת, לעומת  אסלן, יחזקאל כי טענ

א הנרצח, של אחיו  אשר הו
ת רצח  שהיה שימעון א

המישטרה. בשירות מודיע

רצח ת1עד

ברתי־חוק׳ באונן נעצרה הזה״ ■■השלם כתבת
• זו: נתנה ניוסום למנוע נו■ •
 שני לזכר השבוע השני ביום שנערכה בטולכרם, שקטה תהלוכת-אבל

ת. פוזרה בשבת, בהפגנה הרוגים  הותזו ציבעוניים ומים מדמיע גאז באלימו
מישמר-הגבול. באנשי כלל התגרו שלא מבית״הקברות, החוזרים לעבר

 סיפורו האס
 כהן, משה של

 ב- עד־המדינה
 הרצח מישפט

 ניצן רוני של
ית (בתמונה),

 על-ידי קבל
 או ,השופטים

 פליטת-הפה תקבע שמא
 עדותו מתן בעת שלו,

כסל,-מדין/ את במישפט,

הקטינות •אוהבי
שה זוכה פעמיים  של אונס מאישומי מדר מ

 חשדות בשני הודה השבוע אשה. ושל ילדה
 מתאר הזה העולם חדשים.

הילדות. תוקפי־ של דיוקן

ץ צ ק בבית־המישפט •
 כהן, יצחק של כהונתו מסתיימת החודש

 בבית- ישלוט הבאות השנים 12וב־
 מאיר העליון המישפט

ה הנשיא מיהו שמגר.
בית־המישפט? של מיועד

ף ר חו גברי •
 האופנאי סיסמת זו — בלבד לנשים לא

 מציעים הם מה .83 בחורף
שרו הגנדרן הישראלי לגבר

האירופיים? את לחקות צה

ת תונ ח הראווה •
 להידוק והטפה קיצוצים על נאום בין

 לקפוץ זמן פוליטיקאים כמה מצאו החגורה,
 רחל זימנד. הגרי של לחתונת־הפאר

 האירוע על מדווחת המרחלת
ה של הבזבזני-והראוותני

שבוע.

סרגוסטי, וענת הכבושים, לשטחים חזרה הקשה" ״היד מדיניות

מני של השעה
 ל״שעה מחוץ לו קר שאכן מודה פאר מני

 של העצום הקהל את מרגיע אך טובה;
.מה בהבטחה: מעריציו

 רק היה בטלוויזיה שראיתם
לסרטי חכו כעת - בקרוב

ת טו ש תפ ה
 קולנוע של הגדול האולם מתמלא שבוע מדי

 הבאים ואשה, איש 2000ב־ תל־אביב
ועירום. הימורים של מבדר בערב להשתתף

 מנחה רמז, מאיר מצליח כיצר
 כסף מקהלו לגבות גם המוסע,

בקלות: אותו להפשיט וגס

המיליונים מירמת
 זימ־ דולאריס שהבריח לבן, רודזי אזרח

 בדו- להמירם וביקש לאירופה באבוויים
ליש קורבן נפל ארצות־הברית, של לאדים

 מססיל לקח מנגל מוטי - לשעבר ראלי
 דולארים ורבע מיליון הולמס

 תמורתם הבטיח שחורים,
נעלם. אן ירוקים, אלף 670

אונס שר הגבול
בהחל נחוש ארנס, משה שר־הביטחון,

על דראקוניים עונשים להטיל טתו
—־־* ־ ........
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