
ילדי 22 שקטל הפרינציפ
הספורטאים. 11 ואת בית־הספר

 מוצלח, באופן הסתיים השבויים ששת פידיון
 שהבנים העיקר המחיר, חשוב לא טוב. :מזל
נבית.

 חיי־אדם כי בישראל גם למדו סוף־סוף
פרינציפ. מכל יותר חשובים

 את המקבלות המישפחות למראה השימחה על
 22 זכר עצב: של אחת עננה רק מעיבה ■קיריהן

 רק לוא במינכן. הספורטאים 11 זכר מעלות, ילדי
 אכן אדם שחיי דיין־מאיר ממשלת זחליטה
מהפרינציפ... יותר זשובים
רק״. לוא

חיפה רובינשטיין, ענת

למטרה קליעה
 סגורה הקוראה - שאג נייר של נמר

שצדק.
 הסכמתי לא רבות פעמים — האמת על אודה

 כפי וספרים, סופרים על עומר דן של דיעותיו .עם
 אבל נייר. של נמר במדורו ביטוי לידי שבאו

 הזה (העולם זנדבנק שימעון על בביקורתו
 למטרה. שקלע חושבת אני באוקטובר) 20,2407!

 — ובתרגום במקור — זנדבנק של ספריו
הספרותי. המינימום את משיגים ואינם חלשים

חולון אש, הדסה

 - לוחצים
להיפר אבל

 בנובמבר) 16 .2411(הזה" ב״העולם
 ידיעה תשקיף" ״דף במדור פורסמה

 צעדים ״תובעים הכותרת: תחת
אורגד". מכהן

 לוחצים בליכוד גורמים כי כתבתם, השאר בין
 גזירות לבצע כהן־אורגד, יגאל שר־האוצר, על

 תוספות־ את לעקר ובעיקר נוספות, כלכליות
היוקר.

 גורמים, אותם של בשמם נקבתם לא לצערי,
 שחושב מי גם בליכוד יש כי ציינתם לא ואף

מהם. אחרת
 להבהיר היה חשוב הנדון בנושא דווקא

 כגורם בהסתדרות הליכוד סיעת של עמדתה
 אך — שר־האוצר על שלוחץ בליכוד מרכזי
 לגורמים על־ידכם שיוחס לזה הפוך בכיוון

אחרים.
 התנגדותה הבהירה בהסתדרות הליכוד סיעת
 לידיעת שהובאה עמדה תוספת־היוקר, לעיקור

הסיעה. ראשי עימו שקיימו בשיחה שר־האוצר
 תבעה בהסתדרות הליכוד סיעת מכך. יותר
 חשבון על לעובדים מיקדמה תשלום

 בהפעלת תמיכה הביעה ואף תוספת־היוקר,
 למיעוטי־יכולת קבועים הצמדה מנגנוני

קיצבאות. ולמקבלי
 הליכוד סיעת ,דוברשילה מוטי

תל־אביב בהסתדרות,

וסוריה אש״ף רק״ח,
 מיכתבים נייר על הגיע הבא המיכתב

 הקומוניסטית ״המיפלגה של רישמי
 לישכת המרכזי, הוועד הישראלית,

הדובר.'
 להשקפה המציאות את להתאים הכלל

 גם חל וזה מעמד, מחזיק לא הסובייקטיבית
 רק״ח עמדת בפירסום מדייק לא הזה נשהעול□

באש״ף. המתחולל הדמים לסיכסוך בקשר
 הצהרנו הסיכסוך פרוץ עם שמייד היא עובדה

 בראשות אש״ף בהנהגת מכירים שאנחנו ברורות,
 אש״ף, של הלגיטימית כנציגות ערפאת יאסר

 רואים אנחנו באלג׳יר. האחרון בכינוס שנבחרה
 רואים אנחנו אלג׳יר. כינוס החלטות בחיוב

 למען אש׳׳ף הנהגת עמדת את ונכונה כצודקת
 נוספת: עובדה אש״ף. של ואי־תלותו עצמאותו

 האנטי־אימפריאליסטי הכה הם והנהגתה אש״ף
 בשליטי רואים הם הערבי. בעולם ביותר העיקבי

 ואילו העיקריים אוייביהם את וישראל וושינגטון
ביותר. והנאמן הטוב ידידם את בברית־המועצות

 בעלי זו בחזית נמצאים ובוודאי חזית, זו אש״ף
 אולם מצריות. או ופרו־אמריקאיות ימניות נטיות

 חן יותר מוצאים שאלה יתכן, קובעים. אלה לא
 אותם לראות רוצה היה והוא אבנרי, אורי בעיני

 וגם עובדות. הן העובדות אבל באש׳׳ף. כקובעים
)4 בעמוד (המשך

 אן - זאת למנוע מאוד השתדלה ישראל ממשלת
 את חיובי באור האירה השבויים שיחדור פרשת
 השבויים ששת ישראל. את שלילי ובאור אש״ף

 משוביהם, טוב יחס שקיבלו העידו הישראליים
 - שמה על החמור הכתם את שפירקה ישראל, אן

 השבויים שיחדור את ביצעה - אל־אנצאר מחנה
 למרות משפיל. באופן הפלסטיניים והאסירים
 זכו לא שבויים, חילופי במיסגרת ששוחררו

 פי על מילחמח שבויי של למעמד הפלסטינים
 בשיח־ והן מאסרם בתקופת הן - נבה ז אמנת
 ישראל שילטונות הקפידו האחרון הרגע עד דורם.
 וח־ הלוחמים בקרב שינאה לטעת ___

 מעשה (למטה), הפלסטיניים אסירים
בישראל(למעלה). השימחה על שהעיב

בטריפולי נצחון
 המאוכזבים וה.מומחיס' התיקשורת כלי

 על הקרב תוצאות את לתאר ימשיכו
ה אך ערפאת. ליאסר כמפלה טריפולי
 ו־ מנהיגותו עצמן: בעד מדברות עובדות

ה־ מעמדו התחזקו, יוקרתו
 בדיוק - התערער לא מדיני ^

ביירות. על הקרב אחרי כמו

! ט ר ח ת מ ן י ג ב
 שנתן בתקופה גם מצבו היה זה ״אם
 הלבנון טילחמת לפתיחת האות את

 גרפולוג אומר מאוד,״ חמוד זה -
 כתב־ את שניתח ידוע, _!

0 $$  בגין של וחתימתו ידו ^
הסתגרותו. מתקופת

 מסוכנים כמה
בסוריה המילים

 חידוש 21 ס׳ס טילי בהצבת יש האומנם
 הצבת עלולה והאם אסטרטגית מבחינה

 מאזן על להשפיע הטילים
וסוריה? ישראל בין הכוחות

מנתח. הזה העולם פרשן

הקדמי: השער כתבת

ת ג י ג ר ח י ב ג ה
 להדק מנהיגיו על־ידי מצווה ישראל שעם בשעה

 הקשה למיתון בחרדה ונעוץ• ההגדרה את
 הנהגה אותה התביישה לא המשק, על המאיים

 והמפואר, הראוותני באירוע חלק לקחת עצמה
 לא האירוע משלם־המיבים. במסי גם בו שבוזבזו

 ודב שפירא, אברהם ר׳ של בתו חתונת אלא היה
 לגד שפירא של מאמציו אך על אגודת־ישראל.

 ומידע צילומים של פירסומב נוע
ל־ הזה העולם הצליח מהחתונה,

מהאירוע. וצילומים פרטים הביא

האחורי: השער כתבת

דוראוים חונן נעבוד
 מוכנה מארש שרונה היתה דולאר מיליון עבור

 בירחון־זזערווה במלואם מערומיה את לחשוך
 השעשועים ״חיית התואר את ולשאת פנטהאוז

 הלא־מחמיא התואר על התחרות הבינלאומית״.
 ביום נערכה הנבבך הסכום ועל

באטלנטיק־ביטי. שעבר חמישי דנית ונערה הפסידה, שרונה 1
ערוותה. את בפומבי תחשוך

הבן מות •
 ולמישפחתו לו חיפש השואה ניצול היהודי

עצמו את מצא אך בגרמניה, טובים חיים
אנטי־ בירוקרטיה עם מתמשך מאבק מנהל

—

הדמים מחיר
 יצאו ארנס ומשה שמיר יצחק

 - התשלום את לדרוש לוושינגטון
 - מדיניים ובוויתורים בדולארים

והפצועים ההרוגים מחיר תמורת
©ו
1

תת שד גירושה
 למאסר־עולם שנדונה האלטה, תרז

 לא ״סבנה״, מטוס את שחטפה אחרי
 היא אולם הארץ. את לעזוב רצתה

 מיסמך על לחתום נאלצה
 אזרחותה על ויתרה שבו

 הפכו וכך - הישראלית
לגירוש. והשיחרור החופש

ולא־ג׳נטלנץ קצץ •
 בתל־אביב, המחוזי בבית־המישפט

 בבית־ קצין רוימי, רפי הואשם
ב השאר, בין באבו־כביר, המעצר
 ובמעשים מפרוצות מיני שוחד קבלת

 של מעשיו על מגונים.
חבר ועם עימה רוימי

הפרוצה. מעידה תה

נמרץ אימוץ •
 כדי ניידות־המישטרה באו הלילה בחצות
 אמה מזרועות 4ה־ בת הילדה את לקחת

המחו בבית־המישפט לאימוץ. אותה ולמסור
 יק־ שבו המישפט מתנהל זי

 ■ אם סורר, חיים השופט בע
לאימוץ. הילדה תימסר אכן

הקמעים: הנח־ורים
3 מיפתביס

5 יקר קורא
ז במדינה
11 תשקיף

12 הנדון
21 אגשים
23 בלונים

 נסעתי לא מדוע - אישי יומן
27 לטריפוליז

32 שידור
33 הטלוויזיה שידורי תמליץ
34 גריי לעדה - בעולם אנשים

39 ראווה חלון
42 דח־בובואר סימון - נייר של נמר

46 אלמגור גילה - ישראל לילות

48 כרמן - קולנוע
50 זה וגם זה

52 קטן עולם
55 והשקל אתה
55 הווי
 לאו, ישראל - אומרים הם מה

 שאול מחץ, ברוך ניר, עמירם
56 גרבורג דוד עופר, אורי ביבר,

60 תשבצוסן
62 העולם כל על מדחלת רהל

66 ספורט
67 הורוסקופ
68 תמרורים

70 שהיה הזה העולם היה זה
3 11


