
ם בי סז י ז נ
רגיל־העמידה עמדה

 (״יש ממשלה לשרי הסביר הגיל על
 21.12.88 הזה העולם ממשלה!'/

והלאה).
 שרים הרבה יש במערב רבות בממשלות אמנם
 מרחיק־ היה שמיר יצחק לוא אבל יחסית, צעירים

 הוא המערב) שבקצה ארצות־הברית, (עד ראות
 היאה הגיל הוא גיל־העמידה דווקא כי מגלה, היה

לשרים.
 קבינט השבוע, לתפקד שהתחיל בוש, במימשל

 שגילם שרים, 14 של
 פחות קצת הוא הממוצע

קשיש־הש־ שנה. 58מ־
ג׳ון שר־ההגנה הוא רים 5

וצעיר־הש־ )63( טאואר
 שר־התחבורה הוא רים

).50(סקינר סמיואל
ש־ העובדה מן וחוץ

 הגדולה ארצות־הברית
שרים(ב 14ב־ מסתפקת
 יש שלנו) 26ל־ השוואה

לנשים ייצוג גם שם
ה------ ר ש שרת־העבו־ אחת, (

ש וגם רול) אליזבת דה בו
 ושרותי־הרווחה, הבריאות (שר לשחורים ייצוג
תדאביב טובין, יוחאי סאליבאוי• לואיס הד״ר

בטאבה גס1א
 ממצרים הישראליות התביעות על

טאבה. בנושא
 מה הממשלה. שרי של דעתם לסוף יורד אינני

 ביחס יזכו ישראל שאזרחי כך כל להם בוער
 יוחזר לכשזה טאבה, לאיזור כניסתם בעת מועדף

מצרית? לריבונות
 אנחנו מדוע שרינו? של הלאומית הגאווה אייה
בנוכחותנו? המצרים את לאנוס חייבים
להם, מביאים שאנחנו הטוב, הזר המטבע אם

ענף־התיי־ לעובדי מספקים שאנחנו הפרנסה, ואם
 רוצים לא הם ואם אותם, מעניינים לא שלהם, רות

 וייהנו בריאים שיהיו כך. שיהיה אותנו, לראות —
ירושלים שטיין, דב לבד. מטאבה

100 מס קיסר
 המנוח הירוהיטו של ייחוסו על

).11.1.89 הזה העולם (״תמרורים",
 אותו המקשר ייחוס יפאן לקיסר שמעניק מי

 שראשיתה מאמין באמת שלפניו, קיסרים ו23ל־
 שנה, 2600מ־ יותר מלפני הקיסרית השושלת של _

 שלפי ג׳ימו, קיסר אחד, על־ירי כביכול נוסדה עת
 אלת״ של הנכד של הנין היה היפאנית המסורת
השמש.

 של שראשיתה סבורים רציניים יותר חוקרים
 שנה 1500 איזה מלפני רק הקיסרית השושלת
היסטוריות, קבלות קיימות עבורה הזו, ובשושלת

 יפאן קיסרי בשושלת 99ה־ החולייה הירוהיטו היה
הוא, לכס־המלוכה, החודש שעלה אקיהיטו, ובנו,
רמת־נן פישר, יונתן ססי• מם׳ הקיסר לכן,

ליכודית סת־שגה1פר
מל של נאומיה לבתיבת מועמד על
 העולם זה", וגם זה (״גם אנגליה כת

).11.1.89 הזה
 דניאלה של הרעיון

 את ששמעה אחרי שמי,
מל אליזבת, של נאומה

 חג־ לכבוד אנגליה, כת
 למלכה להציע המולר,
 סלע אורי את לשכור

 את לה שיכתוב על־מנת
במקום. לא הוא נאומיה,
 אורי — ששכח למי

 ממחברי אחד היה סלע
הלי של חומר־ההסברה

 האחרונות בבחירות כוד
 איננו, בוודאי והליכוד

של ״פרוסת־העוגה״ לומר, נוהגים שהאנגלים כפי
חיפה ברושי, צביהמלכה.

צודק וגם חד גם
 בצה״ל הבנות שרות נושא פיתרון על

).11.1,89 הזה העולם אחר", (״שרות
 תגוייס כשירה צעירה כל כי מציע, הזה השלם

 יבחר המתגייסות ומבין ממלכתי לשרות־חובה
האמי־ המיקצועיים לתפקידים במתאימות צה״ל

)4 בעמוד (המשך

הקיז־מ■: השער כתבת

מוצא ללא דוו
 שמואל יהודה שם בבוקר השלישי ביום

 ותלה מהבית יצא הוא לחייו. קץ )64(
 חרוץ, אדם במחסן־הכלים. עצמו את

 מעידים בדמו, חקלאי טובה, נשמה ישר,
 נקלע שאליה המצוקה אולם מכריו. עליו

 ה• ולוועד לבנקים חובותיו בעיקבות
 והד־ עמד שבו הלחץ מושב, ^
 נג- שננקטו המישפטיות רכים •7^
אחר. מוצא לו הותירו לא דו ^34^!

:,האחור השונד כתבת

והשונוים שלשית
לאו מפה שעבת בשמועות התחיל הבל

נע אמיר שלומית ״דוגמנית-הצמרת זן:
מ בשובה בן־גוריון בנמל-התעופה צרה

 ונכו- נכונים בסיפורים והמשיך פאריס,״
 זיוף בפרשת מעורבותה על נים־פחות

 ב- קרה באמת מה מס-נסיעות. טפסי
 עוכבה מדוע נמל-התעופהי

 היחידה-לחקי- בידי אמיר
מכחישה. אמיר רות־הונאהז ^

הקסמים מעגל
 התקוממות לנצח מסוגל אינו צבא שום

ה שהעבירו המסר זהו - עממית לאומית
 ולשר-הבי- לראש־הממשלה חיילים שבוע
 מסוגלים אינם הפוליטיקאים אולם טחון.
 צבא על נגזר שבו מעגל־הקסמים את להבין

 להג- מכשיר לשמש כיבוש
 עדיין הם ההתקוממות. ברת

תוכניות. להמציא ממשיכים

והשקל אתה

קונץ? הוא מה
 • למילחמה יוצאת הסוחרים התאחדות

 שיוזם עיסקה כל על קופץ נימרודי יעקב
 חוזה המבורגר יאיר • עינב עזריאל

 מועמד גנשר יוסי • לביטוח קשה שנה
 שפירא מוניה • המרכזי המשכיר לניהול

הקו־ ורשת בית״אבות יוזם
4[  סניפים לפתוח מתכוונת אופ ■ ^

בחנויות. תרופות למימכר

ועד מדדו
 הפעם בצרות. שוב מור מיימון־ברי ברוריה

 של בהטרדתה המישטרה אותה מאשימה
 על מספרת מיימון־מור ירקוני. יפה הזמרת

 תקופות־הזו־ על שלה, הענפים ה-האהבחיי
 מצטטת היא בחייה. הר

ר | ■0  בשבחיה שהפליגו מפורסמים £
אילי. על לכעוס שוכחת ולא

רחל
המרחלת
מדווחת:

 עוזיאל דפנה של
עקי • לוין ורון
ומיכל פרסמן בא

לידי סוף - אדר
קיי לסלי • דות!

ה מועמד מחפשת
הבן • סיני אוכל אוכל

 קרה מה • טופז דודו של החדש
 בורד מעשה • ביבר! שאול במישפחת

 מאוד נשוי גם שהוא מאוד ובמלונאי לביא
המצ׳ואיסטית (בתמונה), רון קלרה •

 אפילו מסוכן היום • בשטחים סדר שתעשה
אג* את תשאלו - להתקלח

ר בל £ מי סא־ הכלב ואת ט
שעברו. הטראומות על שה

 את המציא וא
האקולוגיה

 שאין באיחייד־מה, כמם, לומד מילוא רוני
 ״ידידות" או כמו״חבדהונ" למושגים מקום

 גם הוא .פויטיגטיאי מאבקים של בעולם
ת המציא לאש דהמו  אבל והאקולוגיה, א

 את להוכיח לו שממו מבקש
 ולא החדש בתפקידי עצמו

בגלגלים. מקלות לו יתקעו

ט־קליטי
ד . \ .

 פרק־ מזכירה האם
 דורית המדינה, ליטת

 את בייניש(בתמונה/
מ ואן-אואן גרייס

 האם .*_!? פרקליטי
 בתל־ כפיל סשס) הוא (גס ברקמו לדגלס

לה הכפיל יהוומ יב?אב  מיסטר של ביב♦א־ת
מ ליילנד, ט מרקוביץ. ־טאוס

בקר? ארני - מכולם והיפה ^
.13 בעמוד נמצא הפיתרון

נלחמת ״ארעד
בהומו־סנסואר■□

 של ההשעייה סיפוד מאחור* מסתתר מה
 רואה ואיך ונפקידוזט ו-סכסואלהומ לדיי

באל־ אחר דייל הדברים את
 הומו־ על הצביעות, על עלי ^ 9 ■

סכסואליסועלמנשי-האוכל.

החסונים: המדורים
3 נ־״סדח פחסת־סזט — מיכתבים

4 □ן 0פסזו — העורך איגרת
5 סיוירד סקטדנג האם — תשקיף
6 סרא!ונ01 ס־תתז — במדינה

7 סאבהכמסל— הנדון
ד רסיס— נפש חשבון * 10
11 תיל6ו במח־ד ירתה — אנשים

16 ז.10נ5< שמר — והשקל אתה
ם עצים — אישי יומן 17 סל

20 מ־מק- קפח — זה וגם זה

בשיקום עציצים
 מחלקת־ההתייש־ יו״ר של בחדרו העציצים

 יותר משקפים זווילי, גיסים בסוכנות, בות
 מצב־רוח - זווילי של מצב״הרוח את מכל

 ב־ שנולד כוכב״תיקשורת זווילי, נכאיס.
 הוא נעלם. האחרונה, בחירותרכמ-המע

 דרכו המשך על בקול מתלבט
■1  שכר־ לו ברור אך הפוליטית, ^ 1

בסיביר. נמצא הוא גע

רע? איש מיהו
 גידעון בין חליפת״מיכתבים של הנושא זהו

 פי- אלוף של אשתו מיצנע, ועליזה טפירו
 מיכתבה את הפותחת מיצנע, קוד״המרכז.

 שאיוו בו חושדת רע", ״איש בכינוי לספירו
בא• משיב טפירו בר־שיפוט.

 את לשכנע לה וקורא ריבות ■ * ■
מתפקידו. להתפטר בעלה

1x1 ד־ רו ו־ן־י

אמיתי מטבע
 יחדיו להן שחברו וחיבה, חובה חובה, על

 צבר שמעון סגל. יחיאל - אמיתי למטבע
 גוט־ וצפריר גבעתי, לחיילי וקדשהמ שירב

הבדיקה, את בודק ליב
ם / ן  גאנדי, את בודק פרויד ■

ייחודיות. מחפש והאדם

 לחיסול רביו יצחק של השלבים תוכנית
 ברעם עוזי • בבת־אחת לא אבל ישראל,

 ישראלי וחרדל גרמני חרדל על • חכם ילד
 אקט לביצוע המשמש טכין־המיטבח •

 סימלה את אוכלת אוסטרליה • יוקרטדמ
 מפגרת לא וישראל הלאומי

 הצעה ועל • אחריה בהרבה ^
כפר־שלם. לתושבי יעילה

להשכיר פועלת
 בכפה, נפשה את שמה הזה העולם כתבת
 ויצאה שנות־לימוד כמה מעצמה השילה
 הניקיון חוויות על כפועלת״ניקיון. לעבוד

 ב- בלישכת־התעטוקה השתן וריח מזה,
 המעליב היחס על - לכל ומעל מזה, רמת־גן

מחפ־ בו ש״זוכים" והמשפיל
 מידי הנואשים שי־העבודה ■ ■ •

הדודנים. הלישכה פקידוני

הרו לגיל ציוו תוגיל
 הוריו, בנוכחות מצייר כשהיורש קורה מה

 בנוכחות זאת עושה כשהוא קורה ומה
 פשוט תרגיל־ציור יכול איך ים?זר שיםאג

מיש יחסים על אור לזרות ^
במיפגש קרה ומה פחתיים! ■

■ להזרים! בבית־הספר הציור ^3^

באוסטריה דווקא
 אוסטרי-יהודי, בימאי מאייר, האנס קוני

 בימוי לצורך אחדים שבועות בארץ ששהה
 מחוסר- מתרגש החאן, בתיאטרון הצגה

 יל־ על ומספר הישראלים של האמצעיות
 שעברו השנים שבע ועל סטריה,באו תודו

 ואשר במחנות־ריכוז עליו
1  לו וגרמו חייו את עיצבו )1

באוסטריה. דווקא להישאר

21 באקעאריזם ננביס — קולנוע
22 מז״ס פיס צריך - ישראל לילות

24 צי!ר תרניל — הורד! להיות איך
26 וחיבה בה1ח בה,1ח — חדש דף
שפירא. אבי הד־ר — אומרים הם מה

׳חוקאל׳. שפר רסון. ח״ם רפאל־. סיבר
28 יעקוב׳ ׳01׳ פחסט. בתיה

30 ובודהלורד השר — תמרורים
32 תשבץ

33 זשל־ל׳ חיובי אוראעס — הורוסקופ
ל מרחלת רחל ע 34 השלם כל -
42 גרבוני חרדל— ימני סמן

'3' 2682 הזה העולם




