
מכחבים
המיותר את מחק

 מלך לפניית פרס שימעון תגובת על
).4.12 הזה (העולםמארוקו

 כותרת־המישנה את כשקראתי הראשון, ברגע
 חשבתי ודם), בשר (מלך האחרון הנדון של

 לזלזל כדאי ״לא במקום טעות־דפוס. שנפלה
 היה איתר, להתחכם כדאי ולא מארוקו, במלו
 ולא ירדן, במלו לזלזל כדאי ״לא להיות צריך
איתר. להתחכם כדאי

 הבנתי הנדון, את לקרוא שגמרתי אחר אבל
 לכותרת־ האופציה את גם נותן אבנרי שאורי

 המיותר״ את למחוק ״נא כעין החילופית, המישנה
 של אפשרות יש אם פשוטה, יותר בלשון או,

 או הירדני חוסיין זה יהיה ערבי, מלך עם הידברות
להתחכם. ולא להידבר כדאי המארוקאי, חסן

גבעתיים גרונר, אורי
• • •

ישראליר דא יהודי, ,,אני
 (העולםמסיס אלכס של דיעותיו על

).4.12 הזה
 הנבונות, דיעותיו רוב עם מסכים שאני למרות
 די אני מסיס, אלכס של והמפוכחות הענייניות

יהודי!״ לא ישראלי, ״אני מקביעתו מסתייג
 ומתוך אחד, מצד בארץ, שהולך מה לנוכח

 לבין ביני מעלה אני שני, מצד במורשתי, אמונה
 להצהיר כדאי שאולי הרעיון את לפעמים, עצמי,
ישראלי!" לא יהודי, ״אני להיפך: בדיוק

 לי נשמע זה ולב כליות בחינת של בשעות
,תל־אביבפולני עמיקם לעניין• יותר הרבה

עלבונות של קיתמזת
פאר. דניאל ועל בורג יוסף ד״ר על

 אדם של החשוכים לימים חזרנו לדבר. מה אין
כאסח. לאדם אדם ימינו, בלשון או, זאב לאדם

 הד״ר של הציבורית הצליבה את מבין אינני
 יגיע כאילו בעורפו, נושפים שיורשיו בורג, יוסף
 חודשים, כמה עוד כיסאו על יישב אם הימים, קץ
 פאר לדניאל ההיטפלות את מבין אינני וגם

בטלוויזיה. למסיבה סיבה כמנחה
ל האידיאלי המנחה בדיוק לא שפאר נכון
קי לשפיכת זאת קביעה בין אבל זאת, תוכנית
 אפשרות עדיין יש האיש על עלבונות של תונות

תרבותיות. יותר התבטאויות של
 נקלעת שאתה לעצמך תאר צעיר, אתה אם
 לעצמך תאר קשיש, אתה אם פאר; של למצבו

 שיתייחסו רוצה היית בורג; של למצבו שנקלעת
תל־אביב הדר, רן כך? אליך

הבאות בבחירות להתראות
לגימלאים. מסובסד שכר־דירה על
 נדודי־ לו נגרמים כיצד סיפר פרס שימעון

 (חברת־השיכון עמיגור שדיירי מכך שינה
 ״שכר־דירה משלמים המסובסדת) הציבורית

 את יעלה הוא יקיים; והוא אמר, הוא מגוחך״.
 אלף 80ל־ אלף 50 בין כיום שכר־הדירה(שהוא

עשר. פי לחודש) לירות
 יהיה(אחר זה ממשלה. תודה, פרס. מר תודה,
 הלאומי הביטוח מקיצבת רבע בדיוק ההעלאה)

מקבל. שאני
 הגימלאים רשימת הבאות. בבחירות להתראות

אוהד. עוד רכשה ומתארגנת, ההולכת
אתא קריית כהן, מוריין

• • •
הפלונטר מן המוצא
 הלאומית הנבחרת של הרכבה על

לכדורגל.
 על קירט, שלמה של והתנצלותו דבריו אחרי
 בנבחרת ערביים כדורגלנים של שיתופם

 לצאת כדי אחד מוצא רק לדעתי, יש, הלאומית,
אי־הבנות. ולמנוע הפלונטר מן

 כמה לי ויש הנבחרת. שם שינוי הוא המוצא
הצעות:

 מדינת תושבי של הכדורגל נבחרת •
ישראל.

 היהודית האומה של הכדורגל נבחרת •
 הירוק הקו בגבולות החיה הפלסטינית והאומה

סתם או,
ישראל. נבחרת •
 צדק קירט הרי השם, ישונה לא עוד כל אך

 על להתנצל יכול והוא הראשונים בדבריו
 לאומית, בנבחרת מדובר עוד כל כי התנצלותו.
אחר. לאוס בני זאת, בכל הם, הערביים השחקנים

חיפה אור־סיני, צביה • • •
בדנזוה צמר־גפז

בט הקלוקלים התרגומים על עוד
ואילך). 27.11 הזה (העולם לוויזיה

)4 בעמוד (המשך 2519 הזה העולם

הקידנד: השער כתבת

* הכסף איפה
 האם מי: את יקדים מי היתה השאלה
 יעניק כסגן־שר, דקל מיכאל יתמנה

 צור, אגי הוותיק לעוזרו ממשלתי מינוי
 המישטרה חקירת את בכך ויחניק
 החוקרים יצליחו שמא או - באיבה

 התרגיל! את ולסכל בחקירה להתקדם
 הכל מתמקדים זה, עניין שהוכרע אחרי

ב־ ידו שלח עוד מי בשאלה
משוד־־הקרק־ שנצבר כסף,
המתנחלים. ומהונאת עות

במתיחת למות
 ״מסיתים״ ״מסוכנים״, תמיד הם בחייהם
 המימסד מגלה מותם אחרי ישראל״. ו״אויבי
קורה .זה ״מתונים״. בעצם היו הם כי לפתע

ח הלחיזייייח לחדדיויח © ייי
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מס־ה־ לתשומת־לב
 משה לחיים הכנסה:

 רק אבל נשים. שתי יש
 אהרון • מכאן! אחת

אמנון״) של (,.אבא
 מעדיף רוביגשטיין

או • בשכר אחות
 אילנה • הסוער בהמון בודדה נבון פירה

 נותנת רק (בתמונה) שושן
י >1^ שרה • לטייסים טרמפים <

מיצוות. שומרת רק וייספיש

ו״׳ז 1

 בכלא, להיות
בבית להרגיש

 תחושת את להרגיש אפשר הסוהר בבית גם
 ל״העו־ כתב בבריטניה ישראלי אסיר הבית.

 על לוותר מוכן שהוא הזה״ לס
 שם הטובים התנאים כל

בג — בארץ לכלא ולעבור
למישפחתו. הגעגועים לל

 שנישא לזוג נולד פיקטיבי ילד
 הנאשם + פיקטיביים בנישואין

 המיני השוחד בפרשת הראשי
̂י איידס־מדינה יהיה  מת־ חרדים •

 להבדיל קשה לוננים:
 כולם - השוטרים בין

הדבר. אותו לובשים

כובע וגה
 והתלמידים ההסתדרות ראשי בין הקשר מה

 תמיד — טועים הבנקים גם • קשי־התפיסה
 של ראשו על • לטובתם

הכו בוער קופמן חיים הח״ב
בתוכו? מסתתר מה — בע

בשכם מצוי
 כראש־ להתמנות העומד אל־מצרי, ט׳אפר
 הדרך על מיוחד בראיון מספר שכס, עיריית

 אל־ בסאם עם יחסיו על הפשרה, הושגה שבה
 שלו הילדות זיכרונות על עירו, בני ועם שבעה
 ״בלי ומכריז: מילחמות, משתי

 לעבוד, אוכל לא ירדן הסכמת
אש״ף״ הסכמת בלי לא וגם

שימושית הצבעה
 חשובה, הצבעה שיש פעם בבל

 השימוש בבית המערך ח״בי מסתתרים
 האם רוב. להשיג לליכוד ומאפשרים

 החוק על בדיון הפעם,
מיפגשי-שלוס, למניעת

להתאפק! יצליחו הם

בלונדון שריפה
 לשעבר המפורסם האסיר של גרושתו תמר,

 בשריפה בעלה עם נספתה קירר, מוטלה
̂  נקלעה היא האם בלונדון.
? עבר־ בין לסיכסור במיקרה ^1§ ; 

כלל? לה נגע שלא יינים,

 אותו, הובילה פוליקר יהודה של דרכו
 חיפה של מהקריות יוונית, בסערה
 לנשים, יחסו התרבות. היכל לכיבוש

 של זיכרונות החתולה, של גורלה
 חור השואה, אימי בנזין,
 אלה כל - באוזן לעגיל

0היום. אותו מעסיקים

קיבוץ של כוכבת
 בלבד. שנתיים מזה קיבוצניקית דינה.

הקיבוצ כל של הפרטי לחדרם נכנסת
נבח היא כבת־בית: שם ומתנהלת ניקים

הטל תוכנית את להגיש רה
 ובן־ הבין־קיבוצית, וויזיה
0ככוכבת. התגלתה לילה

הקבועים: המדורים
 בורג יוסף דיר על - מיכתבים

3 פאר דניאל ועל
 מדהימה: חוויה - איגרת״העורך

4 לדוגמה נציב
 הנוסעים אלוף הוא מי - תשקיף

5 היהודית בסוכנות
6 תיו־שין־מם־זין - במדינה

 11 ירושלים רמאללה, לוזאן, - הנדון
 המלצר חילץ איך - אנשים

12 מהבוץ רבין יצחק את
 אל־מצרי, טיאפר עם - ראיון

14 המיועד שכם עיריית ראש
 געגועים - מהכלא מיכתבים

17 למישפהה
 מעדיף תייר ״מדוע - אומרים הם מה

18 מדגסקר!־ על קפריסין את

 האיתנים בכור - תמרורים
21 התעשיינים וזקן
21 מרוסיה מוסיקת־פופ - שידור

22 האמיתיים הגיבורים - אישי יומן
 כמעט בחורות - זה וגם זה גם

27 שוקו בצבע עירומות,
31 אחד מאחוז מיליארד - והשקל אתה

32 באופנה השלייקעס - חלון־ראווה
35 סינית מדבר ראמבו - קולנוע

 לשכב ואחר־כך לרכב - תשבצופן
36 אותיות) 4(

 המיסתורית השפעתה - הורוסקופ
37 לילית של
 קמא־סוטרא ציורי - המרחלת רחל

38 החווילה קיר על
44 הירח תקציב - הווי

 פוחדים השרים - הבא העולם
46 בחיות רפואיים מניסיונות

האחורי: השער כתבת

האהבה נוי
 מתחת עמדה פרי חני המאושרת הכלה
 העומדת לבתה. הפה. מלוא וחייכה לחופה

 הורים יהיו ספורים. ימים בתוך להיוולד
 ה־ בדיקזת אחרי וכדין. כדת נשואים

המאו האבילעתיד קבע אולטרא־סאונד,
הזה״. ״העולם רבו לחפש צריך עכשיו שר;

 ליווה .16 בגיל אותה שגילה
 התחתנה כאשר השבוע. אזהה
ליבה. בחיר עם שלישית בפעם

צהוב

זו בארצות־הברית
ה תעלוליו על עמים

 ציי־ מייקל של יקרים
 ״שנת בסירטו מינו,

 כי וטוענים הדרקון׳,
 בגיזענות לוקה הוא

 זאת, לעומת באירופה, אנטי־סינית.
 התפאורה את משבחים

הרוג־ של היפות פניה ואת
(בתמונה). אריאנה מנית

 יהודה
קריות איש

הציידים שנת
 שתי נתגלו בדרום מושב ליד הציד בשדות
 ליד הכבושים. מהשטחים סוחרים של גוויות

 גופה 'נתגלתה לפתח־תיקווה, סמוך הכביש,
 הזה העולם חייל. של בוערת
4• החוקרים, עבורת אחרי עוקב 4 7 7 

לרוצחים. פח לטמון המנסים


