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\זיבחבימ
נדדחמת־חורמה

העו החדש(״העם", יו׳׳ר״הכנסת על
).23.11.88 הזה לם

 נתפשים שלה לשגיאה נתפש הזה השלם
 הריעות ובעלי הנבונים הטובים, האנשים תמיד

 מתברר שגו, הם כי מגלים שהם וער המתקדמות,
מדי. מאוחר כבר שזה

 שילנסקי רב הזה, העולם שכדברי מאוד, יפה
 בענייני־ ליברלי סרגל, כמו ישר הוגן, ״אדם הוא

לבריות" ונוח פנים
 לנהל כיצד ידע ואפילו

 את לסיים) נכון, (יותר
 הזכורה ישיבת־הפתיחה

לשימצה.
 גס הוא שילנסקי אבל

ה בכנסת שאירגן האיש
ה העליות את אחרונה

להר־הב־ פרובוקטיביות
וכו׳. וכו׳ ית

ש־ לימין בהתייחסות
 מקום אין לשילטון עלה

קי ס לנ להו יש לסנטימנטים. שי
חורמה. עד בו להילחם ויש הכפפות את ריד

תל־אביב קליין, נתן

המרד דגר
העורד", (״איגרת פלסטין דגל על

).23.11.88 הזה העולם
 הזה הדגל הכל בסך פלסטין? דגל אש״ף? דגל

 אדום ומשולש שחור־לבן־ירוק פסי שלושת —
לדג מאוד שכיחה מוטציה עור הוא — בשוליהם

אחרות. ערביות מדינות של לים
 רק הפלסטיני, לדגל זהה ממש הירדני הדגל

 לבן, כוכב מופיע בשוליים האדום שבמשולש
הרא הפסוקים לשבעת זכר קצוות, שיבעה בעל

 הערביות הנסיכויות של והדגל הקוראן של שונים
 אותם — למשל הפרסי), (במיפרץ המאוחדות

 הפוך בסדר אמנם צבעים, באותם פסים שלושה
 האדום המשולש במקום ובצד, (ירוק־לבן־שחור)

וצר. אדום מלבן הפלסטיני, הדגל של
ה לדגל לחלוטין זהה' הפלסטיני הדגל ועוד:
 עיראק עצמאות של הראשונות בשנותיה עיראקי
 מופיעים זהה, די בדגם אבל שונה, בסדר וצבעיו,

 כשהמקור נוספות ערביות מדינות של דגליהן על
 שהונף מאוד דומה דגל הוא האלה הדגלים לכל

 כאשר הראשונה, מילחמת־העולם בימי בראשונה
חג׳אז. ממדבריות צפונה שסף הערבי המרד

׳חשלים עטר, אבי

זר סוכן רא
 אחיו מעשי על אח של דעתו על

)9.11.88 הזה העולם בכלא", (״ניצוץ
 מצטטת ג׳למי בכלא הניצוץ עצירי על בכתבה

 אסף של מעשהו על דעתי את היתר, בין הכתבת,
אחי.

 דבריי את הבינה לא הכתבת הרב לצערי
נכון. אותם ציטטה לא גם וממילא

 טוענת היא בכתבה
 היה לא אסף שלדעתי

 עצמו את להקריב צריך
 כל אישי ״מחיר ולשלם

 המיל- למען גם כבד כך
 ד ביותר". הצודקת חמה
מיו כמעט לי נראה זהו,
 הגמור ההיפוך לומר, תר
דבריי. של

שה הוא שאמרתי מה
 עכשיו אסף של ישיבה
אי הקרבה היא בכלא
 משום דווקא בלבד, שית

 הצודקת ״המילחמה את לדעתי, מקדמת, שאיננה
ביותר".
 לדעתי, צריכים, שהם לאסף אמרתי כן כמו

 פעיל אותו עם קשריהם את במישפט להסביר
 שתומך הציבור את בעיקר לשכנע, כרי פלסטיני
 נגדם שטוענת כפי זר, סוכן זה שאין בעניינם,
לוד אדיב, אודי התביעה.

אדיב

בוושינגטון טלפון
 ישראלי עיתונאי של שהותו על עוד

השדולה״, אורח (״שיף בוושינגטון
והלאה). 12.10.88 הזה העולם

 הגדושה אודותי הידיעה את לקרוא נדהמתי
 שגיאות: שבע עם ״נח״ ממש ואי״דיוקים. טעויות

 בארצות־ הישראלית השדולה אורח אינני
 מקבל הייתי לא לי, מציעים היו (ואילו הברית
 בארצות־ לעבודת־מחקר ההזמנה את כזו). הזמנה

)4 בעמוד (המשך

 חנונה נס
משמיים

 של שמות הנושאים רבנים חרדי, ותיקאן
 • הציונות על הגלות וניצחון פולניות עיירות
 שכל כמיגרש״כדורגל הפוליטית הזירה
 חנוכה נט • עצמו דעת על משחק בו שחקן
 מתקדם הקג״ב • השמיים מן עלינו שנפל

• נסוג רבין יצחק ולעומתו,
אנ־ של האיטית וההחלמה ^

צד״ל. מפקד לחד, טואן

חדש דף

שימחה בלי
 עצוב בנובמבר כ״ט חוגגים אלישר פריסו

^ .9^  הקונסנסוס סופרי ב״צוותא". ^
4■  התקלקלו האם הגיעו. לא §

בדרךי שלהם המכוניות כל

עורג׳ פיוגון
 כפי באו״ם פופולרי אש״ף היה לא מעולם
 נוטות, שאינן מדינות גם השבוע. שהיה

 פינקו הפלסטיני לאירגון חסד בדרך־כלל,
 של החלטתו בשל והכל השבוע. אותו

 אשרת- ערפאת מיאסר למנוע ץשול רג'גיו
 אח- לארצות-הברית, כניסה

 דבריו את לשאת שהוזמן רי
המאוחדות. האומות בעצרת

 גנחו דא
מאיומים!

 להגנתו שפסל יורם עורך־הדין הצטרף מאז
 בשבוע לרוב. איומים ספג דמיאניוק ג׳ון של

 הפועל, אל מהכוח האיומים עברו שעבר
 פניו. על חומצה שפך ניצול־שואה כאשר

 בית־ ממיסת הזה להעולם שנתן בראיון
 הה־ על האיומים, על שפטל מספר החולים

 על לפרסמם, שלא לסתו
 המישפ- הרשויות התנהגות

כותב. שהוא הספר ועל סיות

 זוכר מ■
ביתא? את

 הכפר עלה כאשר הוקם ביתא למען הוועד
 נהרגה שבה התקרית בעיקבות לכותרות,

 של בתיהם ופוצצו אלדובי רומם נפצע נערה,
 עשרות הגיעו אז הכפר. מתושבי רבים

לתיש־ לעזור כדי ישראלים,
 למס־ החיים את להחזיר בים • * ■

מעטים. נותרו היום לולם.

בי■ קיץ
עלינו! לא

 חיה היא מתה. לא הבריטית האימפריה
 של בתצוגות״האופנה וגידים עור וקורמת

 מיז־ .1989 לאביב״קיץ הבריטיים עצביםהמ
 וכובעי במערב מתערבב רח

טוראדור. בגדי עם ספארי ■
פסה! הכריות - והעיקר

הקדמי השער כתבת

ודור־תאונות
 כי היום עד מאמינים שבה בארצות-הברית,

הא שרותי-הביטחון על־ידי נרצח קנדי ג׳ון
 ניר עמירם של למותו מתייחסים מריקאיים,

 להאמין השבוע נטו בישראל פוליטי. רצח כאל
 ניר נפל האם תמימה. טראגדיה היה מותו כי

 בלתי־ חלק מותו היה האם לתאונה! קורבן
 שעברה התאונות ממסכת נפרד
 לשא- שהתשובות יתכן עליו!
לעולם. יימצאו לא אלה לות

האחורי: השער כתבת

בסוטים ש במציאות,
 (בתמונה), חידה־לפין אורלי של מישפטה
 לפין, הד״ר מאביהם, ילדיה חטיפת באשמת

 והאשמות סנסציוניות בעדויות מלווה שהיה
 כאילו נראה בקטינה, מגונים ומעשים אונס של

אופרת־ של מתסריט לקוח היה
■1£  הדין, פסק הוקרא כאשר סבון. ]

התעלפה. זיכוייה, על שהבריז

 שר סוחו
הפואטית הנוצה

 יבטושנקו יבמי מהווה להכרזותיו, בניגוד
 מוניטין־ את שרכש לאדם מצויינת דוגמה
 פוליטיים. תימרונים באמצעות שלו הפיוט

 הספרות בעולם מתחרים לו אין זה בתחום
 ממסי- רשמים הסובייטית.

 לו שנערכה בת״העיתונאים
אותו. שהרגיזו רבות ושאלות

חיים דמו״
 לחנויות־המין. רבים הביאה האיידס בהלת

 עם במישחק חצי״הנאה מעדיפים אנשים
 ומי מי במחלה. הסיכון פני על דמויי״חיים

 המוצרים מהם לחנויות־המין, הבאים בקהל
 המוכרים של דעתם ומה ביותר המבוקשים
 בראיון קהל״הצרכנים על <

חנות- בעל שהעניק מיוחד •
הזה. להעולם חיפאי מין

הקבועים: המדורים
3 זר סוכן לא — מיכתבים

4 אלקטחד ז־כחן — העורך איגרת
5 בארם קום — הנדון

6 חרדי זת־קאן — במדינה
10 מושבניק? ם־ה! — תשקיף

 11 במחשב־כיס סישוזקים — אישי יומן
12 והפיריפינית תהילה — אנשים
20 הבא הדור — קולנוע

 21 מפוזרות המביש — זה וגם זה
22 הזרם את הפסיק! — ישראל לילות

24 בריטי קולוניאליזם — ראווה חלון
26 התקלקלו ת1י1הםמ — הדש דף
נבון, •צחק — אומרים הם מה

פרידמן. נל פרל, מאיר
30 שקד־אל לאה נ.׳., וולנך. נתן

32 תשבצופן
32 עצמאית טליה — לרותי מיכתבים
ש? איפה — הורוסקום מ ש 33 ה

34 השלם כל על — מרחלת רחל
40 מונן טבע - תמרורים

? התאבדות
 איתן דב קפץ בשעת־בוקר, השלישי, ביום

 ירושלמי. מלון של 15ה״ הקומה מן מותו אל
 המומים וחברים מישפחה אחריו הותיר הוא

 העולם סימני״שאלה. והרבה
ש־ מראיון קטעים מביא הזה ^

שנים. שלוש לפני עימו נערן

ז למדת מהז
זז היום? בגן

 עצמו את המכבד הורה שכל שאלה היא
 השיטה, אינה זו אך יום. מדי ילדו את שואל

 התעניינות להראות יש המומחים. טוענים
 הילדים, עם להתייעץ יש לשיתוף. ורצון כנה

 אלי- ולפנות לדעתם לשאול
שיעור בבקשות־עזרה. הם ^

להורים. בבית־הספר נוסף

מספרים מנהיגים
 הרפורמית התנועה ממנהיגי טיימס, בן רבי

 יו״ר שהיה מי שטיין, וג׳ק בארצות״הברית
 אמריקה יהדות של הנשיאים ועידת

 תחושותיהם על הזה להעולם מספרים
 הקהילה בקרב הלב רחשי ועל שלהם,

בארצות״הברית, היהודית
$ )₪ ₪ ₪  את להעביר הכוונה בעיקבות *

יהודי. מיהו לחוק התיקון

המרחרח רחר
חת:1ו מר

 הימים אחרית חזון
שון של במסיבה  מו
 הובס איך • עבאדי

 בקרב- גוראל אריה
 ציפי עם חרבות
 בשני מעשה • רום!

צו ובעלבון מעצבים
 מעשה ועוד • רב

 של החרוץ בדובר
 של והצעיר החדש הרומאן • נתניה עיריית
 חביב, לא אבל אחרון, ומעשה • גל ריקי

 בשל- ספקטור, באיציק
ובמכונית כהן תוסיה מה §£

וכסלר. דנה של גולף


