
מיכחבים
באיש שלה הבית

 ממשלה הקמת אפשרות על עוד
 העולם (״מיכתבים", אלטרנטיבית

).13.4.87 הזה
 בארץ: השמאל מיפלגות ארבע מנהיגי אל

 את לשנות קלוש, אפילו סיכוי, אין כי הבינרנא
 לא אם השלום, אל יחסה ואת המדינה אופי

להת ותשכילו מחלוקות־עבר תשכחו תתאחדו,
נושנות. יריבויות מעל עלות

 להציל ואפשר באש עולה מדינתנו, הבית,
משותפים. בכוחות רק אותו

העמקים שער נאור, ישי

התדר ם! ברבה
הזה. העולם יובל על עוד

 הוא שנה, 50 הזה להעולם שמלאו עכשיו,
 בתנ״ך(בספר שכתוב כפי או כיתה, לעלות צריך

העבו מצבא ישוב ומעלה, 50 ״ומבן במידבר):
 מישמרת.״ לשמור אחיו... את ושרת דה...

מישמרת!" ״לשמור לב: שימו
חדרה טל, דן

• • •
ר מי בעברית אותו ציי

לעב קאמפף מיין של תרגומו על
הזה העולם אומרים", הם (״מה רית

8.4.87.(
 הרבה״, ספרים לך תעשה ״אל נאמר לחינם לא

 ירון, דן של מניעיו את להבין הרצון כל ועם
לעב היטלר אדולף של תורתו בתרגום העוסק

 ברוידא שעתל כמו בדיוק לומר יכול רק אני רית,
 דף (במדור אחר בהקשר גליון, באותו אומרת
 של קלאסי הכמעט רב־המכר תרגום על חדש),
בעב־ אותו צריך ״מי רבקה: דה־מורייה, דפנה
כפר־סבא גלם, מיכאל "רית?

לזי של פסוקז
 הטובות תימניות אימרות״כנף על

(״מיכת־ חירות ועידת לתוצאות
).8.4.87 הזה העולם בים",

 לנכון מצא מראשודלציון גארה החבר
 האימרה את בהביאו שלגו, לוי לדויד .להכניס"
 (דהיינו, אוזניים!" נטלו קרניים, ״ביקשו התימנית

במעט). להסתפק ונאלץ לנצורות ציפה לוי
 ואנחנו, שלו הפסוק את יש תימני לכל אבל

 יותר פסוק מצאנו מרמת־ישראל, חברה כמה
 יל־ וצדיק יכין ״רשע שלנו: לוי לדויד מתאים

אביב תל קוראים, שבעה בשי

נקמה לא זאת
בוועי אבנרי אורי של הופעתו על
 העולם העורך", (״איגרת חירות דת

)8.4.87 הזה
 בתצלומו נתקלו ועיניי העיתון את כשפתחתי

 חירות אנשי מוקף חייכני, אמרי אורי של
 המדובר: במה תיכף הבנתי בוועידתם, חייכניים

 אנשי־ שהרכיבו מעשה־מרכבה פוטומונטז׳,
 הזה שהעולם הפוטומונטז׳ על כנקמה חירות
הזה העולם ועפר", ריקבון (״מגוב להם עשה

 שמיר, של ראשיהם את הרכיב כאשר ),25.3.87
 המת־ המתאגרפות גופות על ולוי שרון ארנם,

בסינרמה. בבוץ בוססות
 הבנתי אבנרי, של איגרתו את כשקראתי רק

נקם. מעשה ולא עובדה הוא שהתצלום
תל-אביב מלמוד, משה

השני הצד עם םה1
ברשות־ה־ עובדת־רווחה מינוי על

הזה העולם (״שידור", שידור
8.4.87.(

 סוף־ רשות־השידור. בעובדי לקנא אפשר כבר
 עובדת־ הדש: מוסד להם הקימו להם. ירווח סוף

 לפחות). התצלום, עובדת(לפי איזו ועוד רווחה,
 השעה הגיעה כבר אולי השני? הצד עם מה אבל

 הצופים לרווחת קצת תדאג גם שרשות־השידור
באר־שבע גלבוע, אבי והמאזינים?

לחאן על האמת
 בלוזאן מכבי להפסד הסיבות על

הזה העולם האוהדים", בגלל (.הפסד
)4 בעמוד (המשך).8.4.87

2590 הזה העולם

הקידנזי: השער כתבת

מתווך חאשוג׳
וערכאת פוס בין

די במיסמך  עד* הסעודי המיליונר מגלה סו
ם ערפאת יאסר כי חאשוגי, נאן להצ הסבי

ם מיסמני־הכרה להפקיד עתו,  בין הדדיי
ש כפי שווייצי, בבנק והפלסטינים, ישראל

 ערפאת הבינלאומי. הביזנס בעולם נהוג
 ״שהיו חאשוגי, לדברי הודה,

 ישרא- אישים עם מגעים לו
ובגין". שמיר עם במיוחד לים,

והשקל אחה
בך מטנו מישהו

 הגדול: הכל-בו בית של הקלעים מאחורי
 וחצי מיליון של בשיעור הפסדים בעקבות

 עתיר אחיו מאיר, משה החליט בשנה דולר
 את לידיו לקחת מאיר, מרדכי של הנכסים

 וולפסון וחברת־הגג שלום ־בוכל הולני
הנוכחי, המנהל מאיר. קלור

מרדכי, של בנו מאיר, שי
מקומו. את עכשיו יפנה

חוג נגד חוג

שחורה, במכונית
בחוש

 ברית לכרות ברק לדפנה הציע חאשוגי
 לערבב נהגו פעם משקאות. ולערבב

 ביד אירוח במיסגרת נזכר. הוא דם,
 את הסעודי המיליונר שיכו המלך,
 מפוארת, בווילה הזה העולם כתבת

 ל- והובילה הפרטי במטוסו הסיעה
 על הנערץ הקדוש עם ראיון

■ ■4ן  אני צ שרי חאשוגי, עדנאן .
מאהאראג'. סוואמי דרה

האחורי: השער כתבת

וקפקא גינוסו נכסו,
שי מיטב רפי אינטוסיבית, בחקירה

 והודה נפסו נשבר השב״ב, טות
 חוקריו. על־ידי רו שייוחסו בעבירות
 שר הברתי־רגירה עקשנותו אילמלא

 יוסף של תצלומו ופירסום עורך־דין.
בהעולם ינוסרג

 הקצין נקבר היה הזה,
שנות־חייו. - במיטב בבלא

 במיפלגת־ה־ פועלים ״דור־המשך" חוגי ארבעה
 ולמוות לחיים מאבק מנהלים כולם — עבודה

 אולי, שייתפנו, הבאה בכנסת אחדים מושבים על
 הנוכחית. בכנסת אותם שמאכלסים מהח״כים

 בית- של הבא בהרכב מרופדים מושבים שני
 פרס שימעון על־ידי הובטחו כבר המחוקקים

 ליוסי מהם האחד רבץ: ויצחק
 והשני פקיד־ממשלה, ביילין,
עיירת״פיתוח. ראש פרץ, לעמיר

ענו 1^

מלודי
למוטי-
באהבה

י מ

 העולם פירסם בדיוק שנים 32 לפני
 עליה המתאר עתידני, סיפור הזה
 יהודים־סנבייטים אלף 700 של

 מרכיב העולים מנהיג לישראל:
 ברנב וזוכה קומוניסטית רשימה
 את מפסיקים האמריקאים בכנסת,
 בין מילחמה פורצת ההון, הזרמת

 נזדינות־ לבין העממית״ ,,ישראל
ה־ ,הריאקציוניות ערב

האינז־ על־ידי נתמכות
האמריקאי... פריאליזם

מ אותו אוהבת ״אני
 זאת," יודע והוא אוד,

 מרדכי על (בתצלום) זימס גיודי כותבת
 פעלה לארצות־הגרית, שחזרה מאז וענונו.

 הקימה שבכלא, אהובה למען רבות ג׳ודי
 לכתבת במיכתבה המישפסית. להגנתו קרן

 הצדק ״היכן שואלת: היא הזה", ״העולם
 מוסין של זכויותיו היכן הישראלי! במישפס

 הוא מדוע מישפט! בלי נענש הוא מדוע
 הק- דעת על-ידי כבר נידון

 העי- ועל-ידי בישראל הל
אהבה. של סיפור תמות!"

הכבוד מיזבח על
 כבוד ״חילול בגלל נרצחה בדווית צעירה

 בושי עם נוסעת שנראתה לאחר המישפחה",
 את סיפקו לא לבן־דודה נישואיה במונית.
 סגן־אלוף הפגוע. הכבוד לבעיית הפיתרון

 ב־ מהגברים כמה של מעבידם יהודי,
כסף, לי היה ״אילו אומר: הבדווית, מישפחה

בים!״ טבע ,,הנשק
 ,1947 בשנת רימה, יהודי מאפיונר

 דולר מיליון התרים בגין, מנחם את
 בארצות־ יהודיים מסוכני־הימורים

 ב־ ליהודים נשק לקנות ״כדי הברית,
 על עיתונאית ידיעה אימץ פלסטיין״,

 וטען — באוקיינוס שטבעה אוניה
 דד זו בי הזועמים, התורמים באוזני
 הנשק נשלח שבה אוניה

§ הלו- הציונים לאחיהם
מדינתם. הקמת על חמים

הקולנוענים פיסגת
 ב״פגישת-פיסגוד הפוליטיקה: בעקבות פרטים

 הוחלט ואמריקאים פובייטים יוצרי־קולנוע של
אלם אמריקאיות-רופיות. קו־פרודוקציות על

 הקול־ תעשיית ראש קלימוב, ^
■ 1£ §  הכריז: אף הפובייטית, נוע /

התאחדו!״ העולם כל ..קולנועני

 והוא פרטי חוקר שוכר הייתי
 ■ קרה מה בדיוק מגלה היה

המישפט. בבית עכשיו כאן!"

26 שור של מזל הורוסקופ הקבועים: המדורים
29 מילר יינתן עס - קפה כוס על 3 זקן עס בדיחה - מיכתבים
30 בסף ועושה מזיין - חדש דן* 4 מפרגנים! לא למה העורך איגרת
32 ץ שב מת גוף שימר - ת 5 לאומי גיבור של בנו - הנדון
33 מישפחות הורס פסח זה וגם זה 8 לחם!״ ייכנס לא שלי -לבית - במדינה

בן־אמוץ דן - אומרים הם מה 10 מחנה מקים ניסים משה - תשקין*
34 פורן וגילי סטמצקי תמר 19 עימוואס ושמו כפר - איימי יומן

אישפוזי־שווא הידמה בלי 20  רוסית־אמריקאית אחווה - קולנוע
36אמיר שלומית - יימראל לילות פסיכיאטרים בבתי״חולים

41  מת שלא הפגר שידור
עיתונאית והשקל אתה

22  מרוקו מלך אצל לארוחה מוזמנת
אוחנה אתי מדחלת רחל

42 בית־מלון מכרה 24 לשעבר בישראלי התאהבה

הלוהט: הרוסן
 החברה ת1אע

האיטי נעוגריר
 מתרוצצת כשהיא באחרונה נראית מעוז ניצה

 לו־ בעלת הדורה במכונית נוהגת הארץ, בכבישי
 עמוסים כשהכבישים דיפלומטיות. ת־זיהויחיו

 השגריר בחברת מבלה היא מדי,
מסיבות־דיפ־ במיסעדות־פאר,

במועדוני־היוקרה. וגם לומטים

ן כ י י ח ה
 התאהב צועני, כמו בלהקת כנר מילר, יונתן

 אחרי אותו זרקה היא לנגפורד. בקרולין
 עצמו את כשהציע • חודשים שלושה
 לא הם קומפקט מינימל להקת לחברי

 עושה לא אני -אולי התרגשו.
 אומר, הוא רושם," עליהם

לחייך. ממשיך כרגיל אבל

בא רום

האמיתית המירחמה
עשו האמריקאית והחקירה פולארד פרשת

 בישראל. הפוליטית הצמרת את לערוף יות
 המחיר, את ישלם אכן המדיני הדרג אם

 מנהיגים שני הישראלי הבוחר לפני יתייצבו
 פו- השקפות שתי המייצגים כריזמטיים.

 וייצמן עזר קוטביות: ליסיות
 שרון ואריאל המערך בראש 0

לדרבי. סיכוי הליכוד. בראש

אשה שר בומבה
 וכבר בסך-הכל, 19 בת יפה, בלונדית צעירה
 תאילנדי באיגרוף אירופה אלופת היתה

 שהתאהבה גרמניה, ילידת היא לנשים.
 יוכר אם דנדל. דניאלה שמה בישראלי.
ת באולימפיאדה, המיקצוע

 לא ישראל. את דניאלה ייצג
אגרוף. ממנה לחטוף כדאי

. ב ס ר  ־131י א
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