
ושומריו מוסאדק
פוליטיים מתנגדים לרצוח לא רק

במרחב
ם סצרי

>01 ה־ העתונא•
בית־ באולם שהצטופפו עתונאים מאד.

 היטב התבוננו בקאהיר הצבאי המשפט
שוטרים. מוקף נכנס הוא .101ה־ בעתונאי

הנאשמים. בתא והושב
 הוא הענק, מימדי בעל אמין, מוסטפה

 עם יחד הערבית. העתונות בעולם אגדה
אל־אכבאר היומונים, גדול את יסד אחיו

 בעלי מיליונרים הפכו והשניים (החדשות),
 הולאמה כאשר נרחבת. פוליטית השפעה

 אמין המשיך המצרית, העתונות שנתיים לפני
 הוא שלו. פעם שהיה העחון עורך בתפקיד

 כי אף מיליונר, כמו לחיות המשיך גם
 אולם . ממשלתית משכורת רק קיבל

הפרטי, מכיסו מוציא היה שקודם מה
הוצאות־ייצוג. בתור העתון, מקופת הוציא

פרטי, מטוס שכירת כללו אלה הוצאות ־׳
בביתו. מסיבות לחו״ל, נסיעות ^

שעבר. ביולי באלכסנדריה, בא הסוף
 של נספח בחברת נעצר הגדול העורך

מסירת ההאשמה: האמריקאית. השגרירות '
לאמרי ראשונה ממדרגה בטחוניים סודות

שחלק גילוייו, בגלל השאר: בין קאים• ו
 מצרים נאלצה ישראל, לידי הגיע מהם

שלה. הטילים בסיסי מיקום את לשנות
ש העתונאים, ההקלטה. זןל הקרב

תחתיו, או איתו בעבר עבדו הגדול בחלקם
 זי גירסה התביעה. גירסת את לקבל נטו

 ל־ אמין של העמוקה שינאתו כי אומרת,
ה המדיניות מן והסתייגותו קימוניזם,
ב אותו דחפו עבד־אל־נאצר, של שמאלנית

 הסתפק לא הוא האמריקאית. לרשת הדרגה
השגרי נציגי עם חברתיים קשרים בקיום

 מודיע להיות הפך אלא בקאהיר, רות
 כסף קיבל אולי כי נרמז, שלהם. קבוע

שרותיו. תמורת
ו על־ידו, שנבחרו שניים — פרקליטיו

— בית־המשפט על־ידי לו שנקבעו שניים
 הגשת למניעת מאמציהם כל את ריכזו

 על המשטרה. בידי שהיו סלילי־ההקלטה
 כמה רשומות התובע, הצהיר אלה, כלילים

האמריקאי, הנספח עם אמין של משיחותיו
 אב אשמתו. את ספק ללא מוכיחות והן

 עזה רצועת מושל — הצבאי בית־הדין
ב־ שישב אל־דיגווי, פואד הגנראל לשעבר

 דחה — ישראלי שבויים במחנה 1956
 להשמיע הורה הוא ההגנה. טענות את
הסלילים. את

 גם ריחפה המשפטי, לקרב מבעד אולם
 כי ידעו, המשפט באי בל מדינית. שאלה

 ממשלת על לחצה ארצות־הברית שגרירות
 מחשש המשפט, את תערוך לבל מצרים

 מדוע הארצות. שתי בין היחסים קילקול 4
 בין הכלליים שהיחסים אף הבקשה, נדחתה

לאחרונה? התהדקו לקאהיר ושינגטון
 נעוץ הדעת, על ביותר המתקבל ההסבר

 המצרי המשפטים משרד פירסם בו בתאריך
 וקבע אמין, מוסטפה נגד כתב־האישום את
בנובמבר, 30ה־ זה היה משפט. ייערך כי

 האמריקאים הודיעו בו עצמו יום אותו
 להתוויית מצרים, עם משא־ומתן פתיחת על

מ מסרו האמריקאים חדשה. תוכנית־סיוע
ההודעה. פירסום מועד על לקאהיר ראש

 משפטי עריכת על השנייה, הידיעה פירסום
האמרי למען בריגול והאשמתו אמין, •של

אינם האמריקאים כי להפגין באה קאים,
עם עבד־אל־נאצר גמאל את לקנות יכולים 1

תוכנית־סיוע.

ר ב כ ע המסוכן ה
התמו בתים עשרות התפוצץ! נפט ״צינור

 לירות מיליון 80 הרוגים! מאות טטו!
לטמיון!״ ירדו י

ה בעמודים הופיעו כמעט אלה ידיעות
 קו שכן לם, הע עיתונות של ראשונים

 אזורים דרך העובר אלכסנדריה, של הנפט
 מחמת והתפוצץ כמעט במצרים, נירחבים
 חמור ושיבוש סתימה של הנדיר הצירוף

האוטומטית. האזעקה במערכת
המשי האזעקה, במערכת הקילקול בגלל

ל מזוט לדחוס באלכסנדריה התחנה כה
 טון, אלפים 10 של בלחץ הצינור, תוך

 שהוזעק מהנדס, להתפוצץ. עמד והצינור
 חשמלי מנגנון תיקון לצורך צדדית לתחנה
 ניסה הוא באקראי. בסכנה הבחין שניזוק,
 טנטה, החשובה הביניים תחנת את להזעיק

 שותקו. הטלפון וקווי האזעקה מנגנוני אך
 הקשר מכשיר מידו נשמט התרגשות מרוב
שימוש. מכלל הוצא הוא וגם חירום, לשעת

 היה חייב הוא אחת. דרך רק נותרה
 לטנטה, לרוץ נכון שיהא אדם, למצוא
 עובדיה. את ולהזעיק קילומטרים, 16 מרחק

 אותה ועובדי יותר, קרובה תחנה היתר. לא
מסוג למאמץ כשרים היו לא צדדית תחנה

 פלאח אבו־אזיה, עלואן איבראהים זה.
 על קפץ הוא התנדב. ויחף, חסר־השכלה

 השתמש כוחו, בכל זה ידהר ולמען חמורו,
ו צרה בעת הפלאחים על מקובל בנוהג
 ישבן בתוך מקלו את תקע הוא לחץ:

מקשת. כחץ טסה וזו בהמתו,
 החמור קרם מספר קילומטרים לאחר
המ איבראהים אך כוחות, באפיסת מתחתיו

כו באפיסת לטנטר, הגיע הוא לרוץ. שיך
 פצע ברגלו שנפצע אחרי במועד, אך ת ח

 טנמה תחנת עובדי סגל ומכאיב. עמוק
 מכוניות בעזרת הסתימה מקום את גילו
ו אלקטרוניים, במכשירים מצוידות סיור

 לתור מיד נשלחו וניקוב חפירה מכשירי
לאורכו. הנפט קו את

 את להציל הצליח התחנה רופאי צוות
 את קיפח אחד יצור רק איבראהים. חיי

 צדדית תחנה באותה החשמלי המנגנון ח־יו:
 ש־ משום הגדולה, לתקלה וגרם התקלקל,

 גלגלית בין נתקע זעיר עכברון
לאומי. לגיבור בינתיים הפך איבראהים

איראן
חמור טל וסו
צרות איראן של לשאה שיש פעם כל

 מחדש מקלל הוא ת, השמאלי. המחתרות עם
 ראש־הממשלר, כי מוצאדק. מוחמד את

 הל־ כאשר בני־ארצו את שהלהיב לשעבר,
 שנים, תריסר לפני הנפט תעשיית את אים
תנועה לכל ודגל נס סילוקו מאז הפך

 המלוכה. לבית המתנגדת
בפופולאריות להכיר מסרב עצמו השאה

במעצר נתון להיות ממשיך מוצאדק אם זו.
עונש את שריצה אחרי שנים תשע בית,

ה לדברי זה, הרי עליו, שהוטל המאסר
 ההמון. זעם מפני עליו להגן כדי שאה,
 ״היו הצהיר, בטהראן,״ לביתו חזר ״אילו

מאשי היו ואז לינץ׳. משפט בו עורכים
הוא הרצח. באירגון הממשלה את מים

 בתיאבון, אוכל הוא מושבו. במקום מאושר
ה בספורט לעסוק ממשיך הוא 86 ובגיל
 החמור. על יום כל רוכב הוא עליו: אהוב

לעצמו?״ יותר לייחל הוא יכול מה
 מו־ ובמצב שלו במצבו הירהר השאה

 כפוי־ הוא מוצאדק ״דוקטור והוסיף: צאדק,
 כדי התערבתי אבי שלטון בימי עוד טובה.

 משבר בעת מבית־הסוהר. א־תו לשחרר
 לנקוט זאהדי מגנראל ביקשתי 1953ב־ הנפט

 חי. אותו לעצור כדי הדרושים, באמצעים
 אות־ להרוג קל כל־כך להיות היה יכול זה

 את להבטיח הקפדתי אבל המעצר. בשעת
יריבים״. לרצח מתנגד אני כי שלומו,

יגיע־ הרבים יריביו גם כי קיווה, הוא
 נוסף עידוד כלפיו. יחס לאותו הזמן עם

 יותר: מוחשית בצורה להם נתן זה בכיוון
 שנידונו הצעירים לשני חנינה העניק הוא

 בנסיון־הנפל חלקם על שעבר, בשבוע למוות
אותו. לרצוח

הפזמונים מיצעדי
 צה״ל וגלי ישראל קול של

קבעו: ו9$5 לשנת

 - השנה זמר
ף לי ד ק ר א צ׳ רי

 - השנה של הזמר להקת
ת ו י ש ו פ י ח ה

 - השנה של הכלית הלהקה
ת ו י ל ל צ ה

תקליטי על כולם
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חינם!! אחד פילם
 קונה שהנך פילם כל על

 תלושים 11 עבור תלוש. תקבל
המם. אחד פילם תקבל

ו נ ט ו נ י נ

ן י נ ב

ת * ו א ל מ חש
תעשיה בנין, רכב,

 כפתחים חשבוע
חדשים קורסים
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 התואר לקראת
 מוסמך. אלקטדונאי

משוכללות מעברות
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