
מכתבים
שכנים מיליון 50

 תוארה שבו הבדיוני, הסיפור על
 בשטחים הפלסטינים התארגנות
 פאסיבית התנגדות לשם הכבושים
).5.3.86 הזה (העולם מאסיבית

 שהעולם הצבעים, ציידי המצויין, בסיפור
התע לחלוטין, בדיוני הוא כי לציין הקפיד הזה

אחת. חשובה מעובדה המחבר לם
 שבהן, החשובה ואולי העיקריות, הסיבות אחת
 חוסר־ היא ישראל, מדינת עדיין קיימת בגללה
 כגוף לפעול הערבים של הכמעט־מוחלט היכולת
ברורה. מטרה להשגת ולהתאחד מלוכד
 להתקיים היתה יכולה ישראל כי שמאמין מי

 גם ולוא אמיתי, איחוד הערבים התאחדו לוא
 — מכך גרוע ואולי תמים, אלא אינו אחד, לשבוע
 כנגד לעמוד אמצעי שום אין ושחצן. גבה־לב

 אלה על לדבר (שלא שכנים מיליון 50מ־ יותר
 כרבע כמעט והמהווים מיידיים, שכנים שאינם

 ופינאנסי פוליטי כוח בידיהם והמרכזים האנושות
אדיר).
 ונמשיך הזה, חוסר־היכולת בזכות חיים אנו

הצב ציידי הסיפור יישאר לכן בעטיו. להתקיים
(לשימחתי). בלבד בדיוני סיפור בגדר עים

 צילה סנטיאגו. קורטז, גבריאל ד״ר
• # •

ולרזות לחז
שפירא אברהם לח״ב דיאטה עוד

).26.3.86 הזה (העולם
 עוד הנה עצות, לעוד זקוק שפירא ח״כ אם
 אמריקאי רפואי ירחון פירסם לאחרונה אחת:
 הנשרפות הקלוריות כמות את פירטה אשר טבלה

 דקות עשר במשך שונות פעילויות של כתוצאה
— אחת כל

 145 שורפות במדרגות טיפוס דקות 10 •
קאלוריות.

 110 שורפות שחיית־חזה דקות 10 •
קאלוריות.

 84 שורפות מהירה הליכה דקות 10 •
קאלוריות.

קאלוריות. 70 שורפות ריקוד דקות 10 •
בעשר קאלוריות 27( בפסנתר נגינה ואפילו

 תורמים קאלוריות) 22( חולצות גיהוץ או דקות)
לדיאטה.

 זה, לעשות צריך שפירא שח"כ מה כל אז
קצת. לזוז בעצם,

רמת-גן גולדווסר, זאב ד״ר

צופייה 1992ל־ עץ
האולימפיאדות כינוס מקום על

).2.4.86 הזה (העולם
 על סיפר שבו בן־נר, הקורא של המיכתב

באו שהצטיינו הקטנות הארצות ספורטאי
 כמה הזכיר כך כדי ותוך שונות לימפיאדות

 אולימפיאדות(לונדון, בעבר, נערכו, בהן מקומות
סקרנותי. את עורר מינכן), מכסיקו, הלסינקי,

 הבאה ,1992 אולימפיאדת את לארח אמור מי
 בסי־ שתתקיים ,1988 אולימפיאדת אחרי בתור
אול?

תל־אביב פלג, אילן
 לברצלונה הס הסיכויים פרגע״מרב •

 ובמיוחד במירוץ, פאריס גס אך הספרדית,
 שיראק, זיאק שלה, העיריה ראש הפך מאז

לראשיממשלתיצרפת.

ההם הפרשים הם איפה
 כוכב״הקולנוע שירת שבו הגדוד על

).26.3.86 הזה (העולםמילאנד המנוח
 קיים 'עוד20ה־ במאה בדיחה. כמו לי נשמע זה

 לא האם חצר־המלךי פרשי גדוד בלונדון
טעיתם?

 תל־אביב צורף!, עליזה
 המישמר ביחידות המדובר טעינו. לא •

 השונים. המלכה בארמונות המשרתות
 גדודים, מתישעה מורכבים אלה גייסות
 גם אלא המלוכה בית כשומרי רק לא שנודעו

 כמו מילחמה, בעיתות הקרבית ביכולתם
למשל. הוולשייס, המישמרות

ישראלי לורד שד
 הזה (העולם הארץ יליד הלורד על

19.3.86.(
 הכימאי סמואל, דויד שהפרופסור נכון זה

 הארץ, יליד הראשון הלורד הוא וייצמן, ממכון
הארץ. איש הראשון הלורד הוא אין אבל

)4 בעמוד (המשך

 שום ובלי הגזימו, ממש הדתיים הפעם
 לפגוע החליטו ממש של דתית סיבה

אז־ בל של באיכות־החיים
 הזמינו כך ככה! למה! רח.

 ההולך המרד את לעצמם
שלהם. השעון נגד וגדל

 חצי עד
ת1המדכ

 והנסתר הגלוי את מנתח אבנרי אורי
 והיו״רהמלךחוסייןשביןבסיכסיד

ה־עלבהסתמכוערפאת,
■1  ו־הרישמייםמיסמכים■1

האישית.התרשמותועל

ג אהבת
כרעטינה

ה טינ ס רי ־ כ סי ר א  מ
אך ה (בתצלום), לי

ה י רי פ ת ס ק ח ש מ  ה
ט ר ס צעי ״אהבה ב

שה לנצח״, רה  כב
ת  הבי־ של ליבו א

אי שה מ רחי מ  מיז
לה חי ת ה  להתעניין ו

הלאדינו. בשפת גם

ף ש ד ד ח
 איך קצהו: אפס של המופלאות הרפתקותיו

 יצא איך קוץ־קיימת, קופסת בתוך נולד
 עולם את רגליו במו לגלות בדרכים, לשוטט

 לו קרה וכיצד הסיפרות,
לחדר־ כשנקלע נורא. מעשה

 וחזה האקדמיה של הניתוח
יצירה. של בגוויה עיניו במו

חייבים

שדים
מ!

ה חצ הר
 בין הקט־רגל תחרות

משע היתד! הטלווזיה לנבחרת הכנסת נבחרת
 משעשע יותר הרבה אך שעת.

 ליד במיקלחת, אחר־כך, היה
(בתצלום). שליטא בני הח"כ

1)4111 1)

€ >

הקדמי: השער בתבת

מפוברקמשבר
 יותר גרועה עילה למצוא היה יכול לא פרס שימעון
 של הגדול פיו הלאומית. האחדות ממשלת לפירוק

 האליםמפיויותרהרבהמנומסהואמודעייצחק
 במערךואפילושרון,אריאלשל

 אבלמטורףשר־אוצרעדיףאומרים:
9■  איךוטיפש.שפוישרמאשרמוכשר,!

טיפס?שעליומהעץפרםכעתיירד

האחורי: השער כתבת

 הטוגדה
בו יוסי של
 ובחותנו באשתו שירה בר, יוסי העיתונאי
 רפירסום עב־כרס תיק השאיר והתאבד.
 מיסמכים בתיק מותו. לאחר הזה ב,,העולם

 ארור מזעזע מיכתב רבים,
הבת־ חגיגת על וסיפור ומפורט
לבתו. שערך העגומה מיצווה

הקבועים: המדורים

3 יודע מי שישה - מיבתבים
 הזה העולם גלחן - איגדודהעורד

4 שנה 25 לפני
5 בני־ברק את שימח חמור - תשקיף
6 פרס של האצבע - במדינה

7 העברי המרי תנועת - הנדון
 הדולר 69 שימלת - אנשים

12 נבון אופירה של
 מקים איזק. משה הד״ר עם - ראיון

14 האונס לקורבנות הסיוע מרכז
 וודקה של שפע - אישי יומן

17 וקאוויאר
 מנהלות ,.נשים - אומרים הם מה

 לפצות צריכות שהן חשות
18 כולם!״ את

מין! לא זה אונס
לאלי אלא למין. קשור אינו ״האונס

פסי איזק. משה הד״ר מסביר מות.״
 הראשון המרכז את שהקים כיאטר
 אונס. לקורבנות לסיוע
 חתיכות רק ״לא ועוד:

©קורבן.״ נופלות וצעירות
קולב

מישפטי
 המפורסמת הפרקליטה

 צעדה לידסקי נירה
 בית־המיש־ במיסדרונות

כשב בבאר־שבע פט
 ביגדי־ ועליו קולב ידיה
 העצירה, הלקוחה משי.
 הבגדים, נועדו שלה

מפורסמת
 פחות לא
 עדיה —

מאירצ׳ק.

הולך! הכל
 שמע הלילה, באמצע התעורר ג5ה־ בן הנער

 מחדר בוקעים מוזרים קולות
■# 7  וראה - לשם ניגש הוריו, 1

 קופים כמו לו נראו הם הכל.
לו! להגיד אפשר מה זקנים.

 עונת סוף - זה רגם זה גם
21 הסיכסוכים

 22 סעודה ללא מיסעדר - ייטראל לילות
25 מיזרחי של הסרט - קולנוע

 כבודה מלך אשת תשבץ-
26 אותיות) 3(

27 סודות מגלה אגודל - הורוסקופ
28 העגולה הגיזרה ״־ חלון־ראווה

30 מארוקאית זהות בעיית - היש דף
 מצא הוא - המרחלתרהל

א אלוהים; את 32 בסף מצאה הי
40 יודע ילד אפילו - הולך הכל

41 עין כמו זה זין - שידור
 פריגיידיות לנשים - הבא העולס

42 מוקפאים עוברים ללדת יותר קל

 מישפח
צבאי

מה חלק בפועל. למאסר נדון חייל־המילואים
 חוקיים בלתי היו הליכים
 החייל, של למזלו בעליל.
סעורך־דין. הוא ברדוגו, אברהם

מדווחת: המוחלת רחל
 טמיר אנבל פרידת רוזנבלום, פנינה חדשות
 הלף, לא שולמן ויהושפט לניצה מסורי, מאיתן

 מבלה הלוי יעקב עורך־הדין
 ויבין משה בקאלאבוש, יופי

 וכרמלה במכוניתו מתגורר
החדש. לבעלה הרה זילברמן

פ1 ת1הה ת1י
 לביגדי מיוחדות לחנויות לרוץ צורך אין כבר

 העכשווית האופנה הריון.
המתאי גדולים, בגדים היא
0עגולה. גיזרה לבעלות גם מים

רחת
1ישרא

 (בתצלום), חזז אתי
 'שבאה בהו״ל ישראלית

 רקדה לחופשת־מולדת,
 ריטה, תייס. רחלי יחפה.
 שביט ציפי ארזי. ירדנה
 נעולים. היו כהן ויזהר
 הספר למסיבת באו כולם

חן. מואיש

0

 שנות־ לאחר הצליחו, ישראלים מדענים
 הטיי־זקס נגיפי את לבודד ארוכות, מחקר

 מארו־ ולהדביק האשכנזיים,
 במיסגרת זו, במחלה קאים

העדות. בין הפערים צימצום

ט \!\״ 1 ע׳ ן׳ /\

■■ 3 2537 הזה העולם


