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חנלים ישנים אי
העולם. לעמי ברכות

 להעיף כדאי החדשה, האזרחית השנה לרגל
ולאחל: גלובאלי מבט

 הכובש מעול שישתחרר — האפגאני לעם
הסובייטי;
 מנוכחותו שישתחרר — הלבן לבית

רגן: רונלד של הנשיאותית
 — והמערבית המיזרחית אירופה לעמי

;20 וה־ס״ס הפרשינג טילי מאימת שישתחררו
 העם עם שייתפייסו — המרחב לעמי

הישראלי־ הדמים ממעגל וישתחררו הפלסטיני
נתניה הרצס־־ג, חווה •ערבי

• • •
ט א ל ב די סנ ר כו ה

 מישפחת של שמה מקור מה
ג׳ונבלאט!

 הזה למערכת(העולם במיכתביי הערתי כבר
 מישפחת של שמה מקור על )16.11.83,9.1.1.83

 הם השוף בהרי הדרוזים מנהיגי ג׳ונבלאט.
 איבן ״אמיר גם בולאר(המכונה ג׳אן של צאצאיו
 שמת חאלב, מאיזור כורדי פיאודל ערבי״),

 ,1630ב־ — ללבנון עברו מישפחתו בני .1572ב־
 השני אל־דין פח׳ר השליט של הזמנתו על־פי

 והפכו דתם את המירו הם בלבנון ו״אלמעני").
 השושלת מייסד של זיכרו על שמרו אך דרוזים,

 בשימוש לשם־מישפחתם, שמו את שהפכו בכך
אומנם. קל,

 )21.12.83( הזה בהעולם שגיליתי מוזר מה
 ג׳ונבלאט מישפחת ״שם שחר: לה שאין גירסה

 אחד החורני, סנבלאט של שמו המשך הוא
נחמיה." מאוייבי
 ניחושים להם ולמכור בקוראים לשטות מדוע

* ״ ״ ״ ״ ״ ״  חולון חליפא, יאיר :

• • •

ט ץ־מיקל אר
שעי־העולם? לפז

 נתנה ישראל כי החשש, מתעורר
 ארגנטיניים, לקצינים מיקלט
האנושות. נגד שפשעו

 מטוס על בעיתונות שהתפרסמה הידיעה
 שחמק הארגנטיני, חיל־האוויר של מיסתורי

 היא לישראל, והמריא בארצו מביקורת־הגבולות
נעימה. לא מאוד־מאוד

קצינים מייד: המתעוררות ההשערות
 הממשלה של מוראה עליהם שנפל פשיסטיים,

 להימלט החליטו בארגנטינה, החדשה האזרחית
אצלנו. כאן, מיקלט ולמצוא מעונש

 מזלם את לנסות יכולים הם הפושעים. מילא
 ישראל ששילטונות העובדה אך מקום. בכל

 פירוש האם מדאיגה. ממש מים, פיהם ממלאים
פעולה? איתם משתפת שישראל הדבר

תל־אביב שמואלי, סרגייו

ע מי ש ל לה קו
ומיל־ גזענות במקום - לשלום גשר

חמה.
 לשלום. גשר היהודי־ערבי החוג חברי אנו,

 כפי וגזענות, אפליה של הגילויים מן מזועזעים
 נצרת־ מתושבי חלק בדברי ביטוי לידי שבאו

 והתנגדותנו שאט־נפשנו את מביעים אנו עילית.
זה. קטלני לרעל

 היא כי ארצנו, עמי בשני פוגעת הגזענות
בחיינו. ומוסרי אנושי יסוד כל הורסת
 נגד הארצי הוועד הקמת על מברכים אנו
 שחיים וערבי, יהודי לכל וקוראים גזענות
 את להשמיע לו, יקרים במדינתנו בשלום תקינים

ברמה. קולו
לשלום: גשר בשם
פנום מיכאיל קידש, מיכאל דביר, דורית

61240 תל־אביב 24104 ת״ד

סימטריה אין
שונות. בקטגוריות ילדים

 במדינה. חמלה״ ללא ״ארץ הקטע מתוך
 להסיק מתבקשת אני )21.12.83 הזה העולם

 והריגת בירושלים באוטובוס הפיצוץ שפרשת
 המדובר קטגוריה. באותה מצויים בשכם הנערה
 בני־אדם על־ידי שנרצחו חסרי־ישע, בילדים

)4 בעמוד (המשך

פהנא טרורב
-1—1—..... 1־

 בבחינות נכשל האף־בי־איי, סוכן היה הוא
 רב, של מישרה ובקבלת למישפטים
 עם זהים דבריו התאבדה, שלו המאהבת

 פרופיל — קאמפף במיין היטלר אדולף דברי
 המציע כהנא, מאיר של רוחני

 חוקי את בארץ להנהיג
חדשה. במהדורה נירנברג

קופל מילחמת
 שיסעו מישסחתיות ומריבות מוות מחלות,

 שהוקמה קופל־טורס, התיירות אימפריית את
 בימים שכיס. 48 לפני רוזנברג קופל על־ידי

ממניות מחצית יעברו אלה

שוטו של סינורו
 היו הורים מוצדקת. אינה בציבור ״הפאניקה

 היו תמיד מזמן, בפאניקה להיות צריכים
 עצמו ועל שוטרים על סוטים, על סוטים."

 עמית, אדיה סגן־ניצב מספר
 מרחב של קצין־המיבצעים

הזה. להעולם בראיון הירקון,

הקידנזי: השער כתבת

ל רגי ת  ה
ל ג ש ר ס

 עסקני על אימים מהלך עדיין 75ה־ בן בורג יוסף
 להתארגן ניסו למיפנה בסיעת שחבריו בעוד המפד״ל.

 תמ״י. אנשי עם שיחות ניהל הוא חובבני באופן נגדו
 המר זבולון של מעמדם את עירער והתחיה, מצייד

 הרב המיועד: יורשו את בעצמו וקבע בן־מאיר ויהודה
 של הסודית תוכניתו על־פי סלומון. משה

§ | 1  וניצית, קנאית ימנית, מיפלגה תקום בורג, £ 1
הפוליטית. המפה את לשנות העלולה

האחורי: השער כתבת

 הישראלי הילד
דאלאס של

 — ביותר המבוקש בתפקיד זכה ,7 בן כין, עומרי
 בנו את יגלם הוא אמריקאיות: אמהות על־ידי בעיקר

 ״אני דאלאס. היוקרתית בסידרה יואינג ג׳יי־אר של
 מכונית לאמא כרי'לקנות כסף הרבה שאאסוף חולם

 יותר הרבה הילד חיי עומרי. אומר ובית,״
בטלווי־ מהמתרחש ודרמאתיים מרתקים

לפת־לחם. הגיעה ואמו נאסר אביו זיה:

לירושלים מקאהיו
 במכה אולם ״גמור״. שהוא אמרו כולם ״מחוסל״, שהוא ניבאו כולם
 פיה, על הקערה את להפוך ערסאת יאמר הצליח אחת נועזת

 את להציג מכליה, ישראל ממשלת את להוציא העולם, את להדהים
 מובארכ חוסני עם שלו ההיסטורי במיפגש ריק. ככלי ה״פרשנים״

 ירדן ואת סוריה את דחק הערבי, לעולם מצריים את החזיר הוא
 אפשרויות האמריקאים לפני פתח מישני, למקום
 מסרבת שמיר ממשלת אם לישראל: והבהיר הדשות

בלעדיה. גם להסתדר אפשר — אש״ף עם מו״מ לנהל

סודות
מבית

המעצר

!׳גסטאפו ״אמא
 יחסים יעל ילדותי, על אותי שאל ״החוקר

 ועל ההורים של הגירושין על שלי, אינטימיים
 שלי שאמא אפילו אמרתי עליי, כשלחץ אמי.
 שני־שגיא רונן בבכי העיד אפו,״גסט היא

 יעקב הברוקר ברצח הנאשם
 זו עדות בעזרת האם אלטרוביץ.

אותו? לזכות הסניגור יצליח

 מנוחה איו
לתרזה

 את בטלפון המטרידה חוזרת־בתשובה על
 על נרקומנית, פרוצה על מאהבה־לשעבר,

 עם פגישה ועל הרווחה בלישכת מתפרעת
 הנאשמת אלקיים, מיכל
 בתחנה חזן בת־שבע ברצח

אדווה נעמי המרכזית:
בית־ מתוך חוויות מספרת
עצורה. היתה שבו המעצר

וגונבים בונים
 החברה של באתרי־הבניה הפורצים שלל

 בשנה הסתכם במדינה ביותר הגדולה הקבלנית
 חברות־השמירה שקל. מיליון 50ב־ שעברה

 לא כי גילו, הגנבים את לתפוס שמצליחות
 לידי אותם למסור משתלם

^ — אותם שולחות הן החוק.
השכן. אצל גניבות לבצע

 על המציבה שהונחה אחרי בלבד אחד יום
 אנגלוביץ תרזה המנוחה של קיברה

 ממקומה. נעקרה היא בראשון־לציון,
 את לעבור שהצליחה האשה

 מותה אחרי נרדפת השואה,
 החליטו שברבנות משום
יהודיה. אינה שהיא

הקבנעים: המדורים
3 מיכתכים

5 יקר קורא
8 תשקי!?
9 במדינד

12 תמרורים
 דינשטיין, יורם - אומרים הם מה

 בן יריב הורוביץ, אלי אורנן, עוזי
16 פלג דליה רכטר. יעקב אליעזר,

18 והשקל אתה
החשיבה קשיי - אנשים
19 כהן גאולה של
21 גלונים
29 במרחב
30 שידור

 31 ובירדן בישראל - שידורים תמליץ
 32 גאבור זא־זא - בעולם אנשים
 34 הראדיופוני המשורר ישראל- לילות

37 זה וגם זה
 40 היהודית המיסטיקה נייר- של נמר

קנדה צרפת, - קטן עולם
47 וברית־המועצות

48 חלודראווה
 54 בבית־הסוהר נשיא - אישי יומן
 56 העולם כל על מרחלת רחל

 59 ותוכניותיו קולר שיש - קולנוע
60 הווי

60 תשבצופן
62 גדי מזל - הורוסקופ

66 שהיה הזה״ ״העולם היה זה

זה: בגידיח ושד
לילד מאפשר החוק האם •

 הוריי מיהם לגלות מאומץ
1 הטיבעייסו 0

 הוותיקה, הדוגמנית ירון, רותי •
 מרצונה, המסלול מן פרשה
37 בגיל

 - הזה החורף של הסוודרים •
 גדולים, פראיים,
וזרוקים רחבים

 של בישראל נוסף קורבן •
 ההומו־סנסואלים תיסמונת

המיסתורית
 אסיר שיכנע תורגמן אברהם •

להתאבד שלא נמלט

44
48
55
63


