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 האחרונה הכתבה את אכנרי אורי מפרסם זה בגליון
 באירופה. לאחרונה שערך הקצר מהביקור רשימותיו, בסידרת

 של ניתוח היא זו רשימה גם כד בסידרה, הקודמות הרשימות כמו
 רק לא שזהותם אלמונים, אישים עם שיחות על המבוסם מצב

נרמזת. אינה שגם אלא הרשימה בגוף מופיעה שאינה
 ישאל שהקורא הוא טבעי רק אלה מעין רשימות למקרא

 כי ולטעון פרשנות רשימת לכתוב יכול אחד כל :עצמו את
 רשאי הוא ושאין אליו שהגיע סודי מידע על מבוססת היא

ז זה מידע לאמינות הסימוכין מה — מקורו את לגלות
 ביקוריו בעת ברורה. תשובה המחייבת טובה שאלה זוהי

 קבע, דרך להיפגש אבנרי נוהג שנה, מדי כמעט באירופה,
 ונציגים אנשי־רוח עיתונאים, מדינאים, עם שונות, במדינות

ומדינות. תנועות של רשמיים בלתי
 הדדי אמון של יחסים על מבוססים אלה אישים עם הקשרים

ומס מתרחבים רבות, שנים זה נמשכים הם אישי. בסיס על
 להוציא עצמו. את מצדיק האמון שיחם שמתברר ככל תעפים
 ראשי עם בשעתו שנערכו פגישות כמו מהכלל, יוצאים מקרים
 בהן — העיראקי שר־החוץ שהיה מי או באלג׳יריה הפל״ן

 אבנרי מדווח הפגישה, לדבר פירסום לתת הנפגשים הסכימו
שם. בעילום אלה פגישות על

 ידי על המידע מקורות את לשרוף או אחת: היא הברירה
 שיאמין שירצה שמי הנחה מתוך הדברים את לפרסם או ייחוסו,

להאמין. לשכנעו אפשרות אץ ירצה שלא ומי
 כאשר ארוך, בטווח רק מתבררת אלה דיווחים של אמינותם

 המאמתים והוכחות, אישורים ומופיעים צצים השנים במרוצת
אנונימיים. מקורות סמך על בזמנו שנכתב מה את

 מסיבוב בחוזרו אבנרי, של מדיווחיו לאחד גם קרה כך
 שנט־ ידיעה אז ציטט הוא שנים. עשר לפני באירופה פגישות

 גמאל מצריים, של המנוח נשיאה ניסה לפיה בסוד, לו סרה
 לידי להגיע ,1956ב־ קדש מבצע לפני קצר זמן אל־נאצר, עבד

 אבנרי אמריקאי. מתווך באמצעות ישראל עם שלום שיחות
 את בנפרד שניהל המתווך, היה לו, שנמסר כפי כי אז פירסם

 שני, מצד נאצר ועם אחד מצד בן־גוריון דוד עם השיחות
אייזנהאואר. בממשלת שר־ההגנה סגן שהיה אנדרסון, רוברט

 כ־ בזמנו נראה סימוכין, כל אז לו היו שלא הפירסום,
 בקיר נתקלו בישראל הידיעה את לאמת נסיונות שמועת־שוא.

 במפורש. הידיעה את הכחיש שר־החוץ, אז שרת, משה אטום.
מלהגיב. נמנע בן־גוריון

 החשאיות, נדר את בן־גוריון דוד הפר שעבר בשבוע רק
 את במעריב מפרסם החל חשאיות, שיחות אותן לגבי שנדר

 שנסע המתווך עם השיחות של והסודיים המלאים הפרוטוקולים
 קופלנד, מיילס בלונדון גילה זמן אותו לקהיר. מירושלים

וממקו ארצות־הברית של סוכנות-חביון־המרכזית איש לשעבר
 מגלה אינו שביג׳י הסודי, האמריקאי השליח כי נאצר, של רביו

אנדרסון. רוברט היה זהותו, את כיום גם
 על הראשונה הידיעה שהתפרסמה אחרי שנים עשר כך,

 היא אבנרי, אורי של מסע פרשנות במיסגרת הזה, בהעולס כך
 זכר מי גדול, בסקופ כמובן זכה מעריב רשמי. אישור קיבלה
ל הזה בהעולם לכן קודם שנים עשר פורסם סקופ שאותו
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(כר־קמא) גרג אולפן
 באוגוסט 17ב־ פותח

שבוע של וערב בוקר קורס

ת רנו צ ב
אנגלית ו/או עברית

מובטחת! הצלחה
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101011 נהימזר׳ שחיתות ★
הרא היינו ,אנחנו הזמן: כל לצעוק לבם נמאס ״לא

 את מסבירים גם כשהם ידידים, אותנו שואלים ז* ,שונים
 שידיעה יודע, ממילא הזה העולס את שקורא ״מי השאלה:
 עתון בכל שהתפרסמו לפני בשבועון הופיעו סיפור או מסויימת

להבא.״ גם יידע לא ממילא — קורא שלא מי אחר.
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 מלכתחילה שיועד זה, מדור ואומנם
 מאחורי־הקלעים המתרחש על לדיווח

 המתפרסמים והסיפורים הידיעות של
 צביון ויותר יותר מקבל הזה, בהעולם

 שיש סבורים אנו תזכורת. מדור של
 לקוראי להזכיר חשוב חשיבות. בכך

 ורק אך קוראים שאינם הזה, העולם
ש הוא זה עיתון כי הזה, העולם את

מסויים. מידע לראשונה להם סיפק
 גועשת המדינה כשכל למשל, הנה,

 כשהכנסת בכדורגל, השחיתות סביב
 דנים רשמית חקירה וועדת וועדותיה

בלי כדורגל משחקי נקנו אם בשאלה
 — הטוטו מהמרי ידי על הלאומית גה

ב הראשון שהפירסום להזכיר כדאי
הזה. בהעולס היה זה בנושא ארץ

בעי בדיוק, חודשים ארבעה לפני
 העולם היה הליגה, עונת של צומה
״ה לטעון: שהעז היחיד העתץ הזה

 פרסי על השתלטו הגדולים מהמרים
והש משחקים קניית ידי על הטוטו,

 מיום ,1749 הזה (העולם ענק!' קעות
 אז הסביר מפורטת בכתבה ).10.3.71
 קניית של התופעה את הזה העולם

לז המנסים מהמרים ידי על משחקים
הגדו בפרסים מסויימות בשיטות כות
ה בשבועות הנחשפים הגילויים לים.

 את בפילה מילה מאשרים אחרונים
גילויים. כתבת באותה אז שנכתב מה כל

 ששואלים בשעה זאת לזכור כדאי
 השחיתות גילויי על דבר עתה מפרסמים

זאת, עשינו פשוטה: היא התשובה
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1749 הזה״ ״העולם שער
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