
בזיבחבים
מישרד־הסברה דרוש:

 עם ממיפגש המתבקשת מסקנה על
ערביים. אישים

 בישיבה עבודתי, לרגל אלה, בימים נפגשתי
 חברות ראשי עם הבנקים, באחד משותפת
 מנהלים גם היו המשתתפים בין ובאסיה. באפריקה

 אבו־דובאיי, כוויית, סעודיה, של ואנשי־צמרת
ועוד. בחריין

 מרכזיים אישים והם, שנים זה ידידים אנחנו
 גם ויודעים אישית אותי מכירים בארצותיהם,

 עוסק ולא לשעבר צה״ל וקצין פלמ״חניק שאני
בפוליטיקה.

 זקוק בערבית(אינני האישיות, השיחות מתוך
 שהעולם סביר סיכוי שיש למדתי למתרגם),

 ולא המרחב מן חלק ישראל במדינת יראה הערבי
 למלך שיש הנוראי הפחד היא: הסיבה זר. נטע

 הפרסי, במיפרץ ראשי־המישטרים ולכל הסעודי,
המוס מהפונדמנטליסטים וירדן, מצריים של וגם

ועוזריהם. למיים
 מבחינה חזקה ישראל — אלה לארצות

 בשטחים לסייע יכולה ומדינית, כלכלית צבאית,
הם. לתועלתם רבים

 תעמולה. לעשות יש לעשות? ישראל על מה
 אינה ישראל שטחים. לכבוש רוצה אינה ישראל

לשכנותיה. לסייע רוצה ישראל אימפריאליסטית.
 ממשלתי מישרד להקים עלינו כך לשם
ובהסברה. בתעמולה שיטפל

ניגריה לאמס. בהרב, משה ד׳׳ר
א • ר קו א בהרב ה  השוהה ישראלי הו

ס מעבר ת במי עבודתו לרגל לי א־ נר מי כרו

״ • • • י
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לפלסטינים. הזה העולם גישת על
 מלקק הזה השלס הזמן כל כיצד ייאמן לא זה
הפלסטיני. לעם

 משהו הכותב ערבי עיתון איזה לי תביאו אולי
היהודים. את ואוהב היהודים על אוהד

 הזה בהשלס זאת דעתי את שתפרסמו מקווה
הזה. להשלם שנוח מה רק ולא

קליפזתיה מזנחביה, אורי, גדעון

,ציוו בלשה ערבית
פליטת־ מאחורי שמסתתר מה על

פה.
 על יותר הרבה פליטות־פה מעידות לפעמים

 המחושבות. קביעותיהם מאשר אנשים של גישתם
 ז׳קלין של באמירה ספר באיזה נתקלתי השבוע
המס מצריים), ילידת המנוחה, (המסאית כהנוב

ומ במצריים ימי״נעוריה על ספר באותו פרת
ציווי!" בלשון רק ידענו ״ערבית עידה:

כפר־סבא סלד, מרים

הקדמי: השער כתבת

מעדות עם מילון
 הזה העולם של הלשון חידושי על

 הזה העולם העויד", (״איגרת
27.4.88.(

 של חידושי־הלשון את הכולל היחידי המילון
 אננד־ העברי־אסריקא׳ המילון הוא הזה העולם

כ ועם כרכים בשלושה האלפיים לשעת עברי
מטה. החתום מאת ערכים, אלף 1 סס

 הכללת השימוש, קלות רבות: מעלות בו יש
 הרחבת אמריקאית, על דגש ועגה, ניבים

 מחשבים מונחי למשל, (כולל, התחומים
 ציון-דרך מהווה הוא ולדעתי ותיקשורת)
 הזה, העולם ואילו בעברית השימוש בהתפתחות

 אינו חשובה, התפתחות לכל קשובה שאוזנו
המילון. את כלל מזכיר

עותק? אליכם ישלחו כי שאסדיר תרצו האם
ירושלים ענבל, שמשון

 רכש כבר הדה השלם צורך. אין תודה, •
ת לון א  מעני חידושי־לשון כמה בו וגילה המי

ם עי הווקמאן הולכן כגון י רי שי  ורוויון למכ
ת. לאורגזמה מיני

• • •

אזרחיים ראשי־תיבות
מיכ־״ראשי״התיבות( מניפת על עוד

והלאה). 10.2.88 הזה העולם תביס",
 ראשי־ נגע על זכות־ראשונים יש לצה״ל אמנם

 היחידה היא היסל־ח כי יודע למשל, התיבות(מי,
הצב המישטרה של לפיקוח־תעבורה המרכזית

 עיניי, קלטו בלבד האחרון בשבוע אבל אית?),
 האזרחיים ראשי־התיבות את שונים, בפירסומים

הבאים:
תנועת״החרות מאנשי כמה של קבוצה •

)4 בעמוד (המשך

קוקאין
 התמוט־ לידי עד והגיע בקוקאין בשימוש שהתנסה מי של וידויו

 של האפל הצד על מספר הוא פסיכיאטרי. ואישפוז טות־עצבים
 על מספרת וילץ, (״ג׳וזה״) יוסף של אשתו סנדרה, • הקוקאין

7 7  מנסה מושביץ ופירחי המעצר, ועל הפרשה השתלשלות ^4
 מהו המשתמשים! מיהם • הזרקורים מאור להתחמק

^3 ה. העולם שעשה בתחקיר החוק! אומר ומה הנזק! ^4 הז

האחורי: השער כתבת

רומאנטית נקמה
 של ראש־לישכתו שהיתה מי ברנס, תמי
האזר במישמר כששירת לוי ברוך ניצב

 קצץ־מישטרה ברעם, דן כי טוענת חי,
 קשר בעיקבות בה נקם בכיר,

שה־ ,ביניהם שהיה רומאנטי
מכחיש. ברעם לסיומו. גיע
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ם אביגדור הדולאוי ו
המת במישפט באחרונה שנשמעו מעדויות

 בי״ מאריו חבר־הקונגרס נגד בניו־יורק נהל
 אלפי קיבל בן־גל אביגדור כי עולה י אנ

 תמורת בחודש דולארים
4 1  ומישרד־ הצבא בין תיווך 4 1

ודטך. חברת לבין הביטחון

שקו אתה איגרות־זבלוה
 ממועצת- אמריקאים הדיח בנק־המיזרחי

 נמלט שיממן מוריס היהלומן • המנהלים
היש במיספר האדיר הגידול על • לחו״ל

 א״ד תורת את להגשים שהתחילו ראלים
• דווקא באמריקה גורדון

עיסקי בונדס, גיאנק ועל 4
מפוארות. ויאכטות נדל״ן

יודע מי עשרים
 אייכמןן אדולף לתליית חבל הביאו מאיפה

 הדמוקרטים מועמד של ותנתהח הימי
 ארצות־הבריתז לנשיאות

 בחי־ הנס־קפה? נולד איך ^
הזה. העולם של דון״הזיכרון
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סודית תוכנית
 וןשרפלאסר־ שמואל של הסודית תוכניתו

 הם־ האגדו, טיבוד שותפו״לשעבר את לחסל
ת בין היתה הד, תום הכונ בו  להארכת הסי

ת התוכנית מעצרו. די  הסו
 פרטים בפרסי כבר פורסמה
שנה. חוני לפני הזה בהעולם

וצמוד! כזבים ל1ו
 מפרסמים ישראלים עיתונים
 לחדש לך יש עוד מה - וכזבים?! אמיתות

א יפה לא כאן מתקבל לה־פן אחינו לנון  ל
ת. יפה מ א א זאת, לעומת היימן, סי נ  הי

ה פסלו טובה: בחברה דווקא ת  לתוכנית או
 בכוחך לכי הייטן, סי הכבוד, כל טלוויזיה.

 לך תעלה לא שהפסילח אבל והצליחי. זה
 ויוצרת* אמניס פסלו שלנו במאה לראש:

מק רפי את מאוד. חשובים  נבון יצחק ני
 לא זאת, לעומת פורוק ואורי

£  פשוט - מדוע? איש. יפסול /
מהם? איכפת לסי מאוד.

 על • קוטני יואב של והגירושין סוב״יודיצה
 הבדל בלא וויברטורים אופנאיות בין מריבות

 אורון גבי עם קורה מה • וגודל צבע דת,
 אצל וילץ יוסף עשה מה • אסתר? ואשתו
 לאילת ירדה בן־עסי תמי איטר? איריס

 לו וירד-נפל כמעט שלה והלב
4 £ 1  אבן במדי, טל • למכנסיים 2
^3 המפה. על שוב נמצא יקרה, ^4

הגווזי השרף
 (גודיאלשווילי) גור אפריים נבחר השבוע

 לכנסת. בבחירות מיפלגת־העבודה כמועמד
 של הנרוזי השריף דילג למעלה בדרכו

ס ואף לכיסא מכיסא אשדוד  יםקנעס הבי
תי־ריעתו ממנו ותיקים .קרבו

 שחסר סה בדיוק זה ״גרוזי, 4|
בקול. מבריז הוא ־ למיפלגה.

נהג־מונית
 של למותו שנדם נהג״המונית האיבו, מיכה

 על הזוז להעולם מספר אמגר, קביע וסעהנ
 מיקרים שלושה ועל המיקרה

4 0  על״ידי הותקף שבהם נוספים 1
נופו. חלקי בכל ונפגע נוסעים

 שנות 34 על הגולל את סתמו ושאתילה צברה
 זה רושם הספיק אך הישראלי. לצבא הערצה
 הפצ• את ופתחה האינתיפאדה באה לשכור,

^ ^0  אינו זה כל וכאילו מחדש. עים ^7
4^  שע- בשבוע התקיים מספיק, ^4^

מיבצע״שלום־הגליל-זוטא. בר

וטבע
 הוא ואדמתו ביתו על נבוש

 עצי להקרבה אף ומסוגל ב
 נתקף זרה לטריטוריה לש

 זה במשימה. דבקותו את
 לאמריקאים שקרה מה •יוק

 באפ- ולסובייטים ויאט־נאם
מזה. ללמוד אפשר ניסתאן.

חול
 עם לוחם כאשר

 באומץ־ל מתמלא
 הפו ואילו מית,

ומאבז במורד״לב

גא

האחרונים יאה
 בספ־ (בעיקר בעולם זתובב

 מגיב הוא לישראל. חיובית
 הגפילטע־ בנוסח האחרונים,

 ציונות על והקוסקוס, ש
 ועל ומשיח כיפה ביזנס,
ותיקווה. עינויים שנות

פומפ ימי
 מז תומרקין יגאל
 זווית ומחפש רד)
פומפיאה ימי על

: ס
.  .

■3ן1יי
 • אשכולי לוי גימגם למלא

 נווה־צדק בתיאטרון וחדשים
 בבית־כנסת המחט החדרת

ה לאהובת קראו אסתרק׳ה
הח פריץ, החתול ועל • ופר

בכלל. וחתולים במגפיים ול

 א קורה היה מה
 המו ורדליה נעורי

ותורו סמים על •

ד ן ח נג ח ה
 שהת- מישרד־התיקשורת

 להתפט־ שהביאו המניעים
 על הממשלתית, המערכת
 פו־ העדפות ועל החלטות

 מי- שיקולים על־פני טיות
 אי־ כי החליט הוא נועיים.

לכללי-המישחק. מתאים

ת׳ ש ח ר
 מנכ״ל גוב, עמי

 את מסכם פטר,
 על ומספר רותו

בקבלו הטירבול

׳שנאים
 ה־ קרישנה. הרא במיקדש

 הם דבר. צורכים ואינם ט
 מתת״תזו- בעליל וסובלים :

 מהגורמים ״הן אומרים הם
 למילחמת״עולם עיקריים
 העו־ שערך תחקיר לישית."

המיקדש. בתוככי הזה מ

הקו
 חוגגת הצניעות

 כמע קרישנאים
 במשורר אוכלים

״הסטקיות,״ נה.

רינוני
/ / ד

אולה  חושפת נוני ג
 • ארבע מיספר את

 • למכירה דוגמנית
דו פז דו  וחנויות טו

ת • המלחים לי  וי־ ג
גוצקי״מור(בתמונה)
שוקי ת ו ר  ב- יפגשו בן־פו

0 ם • בית״המישפט ■1 חיי  בר־ ו
0 0^ ב ^ בקרואטית. שירים שר ל

הקבועים: הסדורים
3 לפרסם נא — מיבתםים

 4 שתורה רשימה — העורך איגרת
ף קי ש 5 פרס לפני אייזנבונ — ת
6 נ! .1נ מ, — כמדינה

מ חזק — הנדון ד 1ט
11 הגרזן? איפה — אישי יומן

12 השרית מימיה — אנשים
 אספן לוי. בחך — אומרים הם מה

 מריס חסיד. קלסנט טלדננת.
18 שחור־ ק איננבל• נחמן איושה,

ד — קולנוע 20 זתהילה תיקונה ב
 21 לחדטמו מחדשות— זה וגט זה

ס פייטו] — ישראל לילות .  22 פדי
24 רישלס כר על — מרחלת רחל

25 סודית חתונה — רון רינוני
26 סהם? איכפת לס• — הדש דף

31 אמר שלם — םפנוכי
32 נידינרק — לרותי מיכתבים

32 —• תשבץ
33 היל נף — הורוסקופ

34 החלב מכסת — והשקל אתה
36 סב עם׳ — נפש חשבון
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