
נזיסזבים
ר סו פ רו ס שמעון פ ר פ

 בלשון פרס שמעון של שליטתו על
 העולם המכריע׳/ (,,הפרט האנגלית

).9.3.88 הזה
 צינור־הנפט פרשת של המרתק בניתוח
 ממין כשאינו עניין הזה השלם ערב העיראקי

 והכנס חזור פרס לשמעון ל״הכניס" וטרח העניין
 פרופסור איננו פרס ששמעון העובדה את

לאנגלית.
 מיכתבים כותב פרס שמעון הזה השלם לפי

״שיט היא באנגלית שליטתו רצוצה", ״באנגלית
 ובו׳ ״בשגיאות" אנגלית כותב הוא ורופסת״, תית
וכד.

מה? אז
 משהו מוכיחה האנגלית בלשון שליטה ממתי

 מילון פרס שמעון היה ולוא הקשר? מה ובכלל,
 היה כן הוא אז מהלו־על־שתיים, אוכספורד

רמת־השחן שלוש, מיקי בסדר?
• • •

ל ע זבוב ב
 בדומה אדם, צלם המאבדים על

שבויים מזבובים לתולשי־כנפיים
הזה העולם חדש", ״דף אמת״, (״זמן

2.3.88.(
 ילד בידי נתלשות שרגליו הזבוב של הדימוי

 ואחרים ״יפי־נפש״ של לטיבם אחת־אחת(בהקשר
 במדען הנוראית הבדיחה את לי מזכיר בארץ)

 של תכונותיו את לבחון שהחליט האיטלקי
הזבוב:
 מעמיד הזבוב, של כנפיו שתי את קוטע הוא

לו: ומורה קו־הניסוי על אותו
קפוץ:״ ״זבוב,
 רושם: והמדען סנטימטר 10 קופץ הזבוב

 10 קופץ כנפיים ללא זבוב — ראשונה מסקנה
סנטימטר.
 מארבע שתיים לזבוב וקוצץ ממשיך המדען

שוב: לזבוב ומורה רגליו
קפוץ!״ ״זבוב,
 רושם: והמדען סנטימטר חמישה קופץ הזבוב

 שתיים וללא כנפיים ללא זבוב — שנייה מסקנה
סנטימטר. חמישה קופץ מרגליו

 רגליו שתי את גם המדען מוריד לבסוף
שוב: לו ומורה הזבוב של הנותרות
קפוץ!" ״זבוב,
 מסקנה רושם: והמדען זע ולא נע לא הזבוב
 אינו רגליים וללא כנפיים ללא זבוב — שלישית

ניריורק כהן־עיראקי, יוחנן שומע•

ע זעקת שב אר־ ב
הנגב. ובבירת בגגב המצב על

 60 ענקית, טריטוריה חמור. במצב שרוי הנגב
 ריקה עומדת ישראל, מדינת של משיטחה אחוזים

 בעשר דורכת באר־שבע, הנגב, ובירת ושוממת
 מיפעלים (אי־הקמת במקום האחרונות השנים

המסיי לסטודנטים חוסר־תעסוקה תעשייתיים,
 חוסר משוחררים, ולחיילים לימודיהם את מים

ולצעירים). לנוער מקומות־בילוי
 הארץ למרכז לנטוש לאלפים גורם זה מצב

איש). אלף 14 הנגב את עזבו בלבד 1986(ב״
להתעו חייבים באר־שבע שתושבי חושב אני

 למאבק ולצאת נתונים הם שבה מהתרדמה רר
הנגב. את המזניחה בממשלה חריף

באר־שבע רווח, אורי

ה אמא א ר ש ה ל
 הזה להעולם לו שראוי נושאים על

בהם. לעסוק
 החתיכות על הזה בהשלם לקרוא נהנית אני

 לכתוב גם רצוי היה פעם מדי אבל והדוגמניות.
יותר. מבוגרים גילאים בני על

 גיל את שעברה שלי, אמא גרה בתל־אביב
 להרבה השראה לשמש יכולה היא ולדעתי ,86

 מפסלת מציירת, מתעמלת, רוקדת, היא אנשים:
בים. השנה, ימות כל ונמצאת,
החתי את לעזוב מוכנים שאתם תחליטו באם

מיוחדת... מישהי על ולכתוב כות
קליפזתיה אנסינו, קוכמן, כרמלה

ת דז ב ר רינתי□ ס
 זמרות שתי עצמן על שגזרו אלם על

הזה העולם רון״, (״רינוני צעירות
9.3.88.(

 ראיון שהבטיחה עטרי, לגלי הכבוד כל
ונאלמה. נעלמה לבסוף אך אחד, לעיתונאי
 יותר או פחות שנהגה ליפשיץ, לשרון וכנ״ל

הזה. השלם כתבת עם צורה באותה
)4 בעמנד (המשך

2638 הזה העולם

ו י ת א י ל י  ב
שליטא? חייב

י  אחדות ממים לפני התפרסם שליטא ס
שר שה בק פר שנקראה הסנסציוגית לפר

 מיבתב. 1ל מייחסים היום המיני. חד1הש שת
 בלא. ת1רמודעת־היבד כתשובה שנבתב

 מהירמו־ הצטיי! לא שמשלם שליטא, שה.
השני, למי! הקשור בבל יתד

* ^£  שהוא להוכיח בבל־דדך, מנסה 1
אפילה. פוליטית למזימה קורב!

ת ב ת ר כ שנו מי ה ד ק ה

צח מ■  את ו
ברוש? ניבה

 ברוש ניבה לרצח בנוגע המישטרתית החקירה
 של בני־מישפחתה סתום. במבוי נמצאת

 מותה את מצאה שניבה מאמינים הנרצחת
 ביום תנועותיה שיחזור אולם בתאונת״דרכים.

 רצח מי רבות. וסתירות תמיהות מעלה הרצח
 זה היה האם ברוש! ניבה את

לחייה! קץ לשים שהחליט מאהב ^ 11 ■
הבעל! של מידידותיו אחת או

ת ב ת ר כ ע ש האחורי: ה

להתאבד מאיימת
להיק אמור שפסק־דינה יזרעאלוב, גיתית

ם בע  לא אן יעל׳ לבלוע מעדיפה אלה, נימי
שנת מתכ היא תואשם אם אולם בכלא. ל

 יזר- יערי. חווה עם תאה את לחלק וונת
 בהונג- הכלא על הזה להעולם סיפרה עאלוב

האיטלקי. הכימאי הסיני. המאהב על קונג.
 שאי- קורוסאווה, אקירה על
 הדרכון ועל רומן ניהלה תו

בתחתוניה. שהחביאה היווני

בנלא מבו״ם מישנט
 מצליחה, עורכת״דין שהיתה מי לב, אילנה

 את מנצלת במירמה, דבר בקבלת והורשעה
ומנ ענודת־דוקטורט לכתיבת בכלא זמנה
 מק- שבמיסגרתו ומישפט, לחוק חוג הלת

מנויים. מישפט״סמים יימת
£  במיש־ בתפקידי-המפתח ■8 ך9

האסירות. משתתפות פט

ו י ח א ד ו  ה
מצה״ל רפפווט

 השיטות כי עולה הזה העולם שעשה מחקירה
 בקשריו בחו״ל חיל רפפורט ברוך עשה שבהן

 בבר בישראל הומצאו מסוימות ממשלות עם
 ובשיתוף בצבא, שירת עדיין כאשר .1953ב-
 זיכיון קיבל קולר/ טדי של אחיו קולק, פאול עם

 המדינה חובות בחיסול לעסוק ממישרד-האוצר
אף־על־ זרות, לחברות־תעוסה

0 בזיכיון. כסף השקיע שלא פי 9 ■9

והשקל אחה
בעיתונות ניחמת תדאביבן

 מחדש למכירה יוצא לא כנראה גן־העיר פרוייקט
 חלוקת הופסקה • ליוחפקאר אגד בין בוררות •

 חקשורי, ניסן • רשויות־המס של דיברי־דואר
 האם • שווייצית אזרחות קיבל איל־השטיחים,

 הנדל״ן עיסקי • ישראל? של המט״ח יתרות גדלו
 • ודוקר וזכריה ברנוביץ רויכמן, האחים של

 • במוכרי־העיתונים ומילחמתה תל־אביב עיריית
 טיסונה עזור בין הבנה • דילקיוז לכרטיס הצלחה

לשוק בנוגע נגיש ושלמה !
 ירידה • במיאמי הפישפשים ■8 ■ ^

ספרים. במכירות דרמאתית

 של העשירים הגברים
 שרון ובתה וינר שושנה

 הסיפור • (בתמונה)
 ורדה של ללב הנוגע

 • עמוס ובעלה פרושן
 — כהן ודורית אבי

 אחד וכל ביחד ״שנינו
 מלכת־ לתחרות המועמדות ידעו האם • לחוד״
 של הדרך • הראשונים? במקומות יזכו מי היופי

עוברת ללוס־אנג׳לס דיין יעל ^
 מ־ בורובי־ן, תמי • בקריית־גת ■11^4

בהריון. אחרונות, ידישת יורשות

 גורליות שנים 15 במשך שצולמו צילומים 8000
 בעלי מהם — בארץ־ישראל היהודי היישוב בחיי
 של קטנה בדירה מונחים — רב היסטורי ערך
 צילומי צריכים מדוע בחולון. יוצא־גרמניה צלם

 מוצגים ולהיות לאור לצאת ארץ־ישראל
— מוצגים שהם לפני בגרמניה

מתפרסמים וכמה, כמה אחת על ^
?40ה־ חגיגות של בישראל —

באישפוז בדון
הפופו מהבדרנים אחד שהיה מי בהט, אבי

 בשיא כשהיה לקה, שנה, 15 לפני לאריים
 הוא בהתמוטטות־עצבים. שלו, הקאריירה

לחולי־ בבית־חולים אושפז
ארוכה. תקופה שם ושהה נפש

להופיע. חוזר אלה בימים

הקבועים: המדורים
 זבוב בעל - מיכתבים

 בנטת רפובליקת - העורך איגרת
 פרעה לב - הנדון

סר - תשקי(? טה קי ברסי  האוני
ה שיעור - במדינה  בדמוקרטי

ם - אישי יומן איז אלי אגו ט  טו
ס על - אנשים ס כו כי  ו

מן אלי 1 השבוע ראיון ט ס  פ
 מרס השפעת - הורוסקופ

 יין הרבה ישראל לילות
העולם כל על - מרחלת רחל

8000 | חדש רף |
ויישוב 1 מח״ צילומים

מקומית דינמיקה
 מיפקדת-ההתקוממוח של 10 מיספר ברוז )
 לערוך הכנושיס השטחים תושבי לכל קרא ן
 קשה מהצד למתבונן כראמה. ביום הפגנות ,

 התקהלויות - המקומית הדינמיקה את להבין
 עם עימותים בקול. סיסמות יאתקר מגית.ה

 ושוב מהיר פיזור חיילים.
 הסתיים כראמה יום שקט.
מיוחדים. אירועים בלא

במצלמה חמוש
 סוכנות-הטלוויזיה ויז־ניוז, צלם פסטמן, אלי

 על בשטח, עבודתו על מספר בעולם, הגדולה
 על לפלסטיגים, למתנחלים, לצבא, יחסו

 הדילמות, על ובאפגניסתאן. באיראן עבודתו
 בקאריירה חשובים צילומים על

 הביקורת ועל פציעתו על שלו,
בתיקשורת. המוטחת הקשה

באיר עבודתו

מלרישואל פרעה
 בני־ על עונשים מטיל הישראלי פרעה

 אלות, גירוש, מעצר, הרס, הרג, פלסטין.
 רעב, מתנחלים, ריסוק־עצמות, סגר, עוצר,

 הטלפוני, הקשר ניתוק כלכליים, עיצומים
ר סו אין הייצוא. אי  על כלל מעלה פרעה ו

כי תו ס תו שחצנותו ד מו אטי א אינן ו  ה־ אל
 כדי ביותר היעילים מכשירים

הפ־ העם של רוחו את לחשל
לעצמאות. ולהכשירו לסטיני

הפווע המיזוח
 ג׳ק־ ג׳סי • פלסטיני דגל בצורת ענק־חרוזים

 החולמים • ומלכד מלהיב אמיתי, מנהיג — סון
 מערבון־ או 80ה־ שנות של אקסודוס —

 גורל על אלגוריה — תעודת־מעבר • פלאפל?
 יצירה של כאקט — הפגנה • הפלסטיני העם

 טוטאלית כתיאוריה לא — החיים • פוליטית
 • בכתב-ידו? אדם של אופיו תקףמש האם •

 של ומקורה דיין רות על
■9 1  • השמי״ ״המרחב הסיסמה 1

העיתוי. בטיב תלוי הכל ■9^

בציבור הידוע
 בית־ פסק באחרונה שהתבררה בתביעה
 הומדםכסואליים גברים זוג כי המישפט
 כספיים ואמצעים משותף משק־בית המחלקים
 ואשה גבר או נשוי, זוג כרץ דינם משותפים

 הצטרף בכך קשר־נישואין. בלא חדבי חייבה
 להכיר הקיימת לנטייה השופט

■8 x  ולס־ הומו־פכסואליים בזוגות ■2
מלאות. זכויות כבעלי ביים

 עוד — מי? עם מתחתנת. חזה(בתמונה) עוטרה
 ענת עם מתחתן לא תמיר דויד • יודעים לא

 • שושן אילנה עם מסתובב הוא בינתיים שילון.
הכו הקלפים, תמיר, מרים תורג׳מן, אברהם

 בבר והלשעברים הנוכחים • השניה והאשה כבים
 ומה • שאולי דפי של החדש

■ 8  כדי העקשנית הרכילאית עשתה ■9
האלגנטי? השר עם להתבודד
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