
במדינה
)21 מעמוד (המשד

 מוצאים ושצעיריו קנויים, וראשי־חמולות
רק״ח. במועדוני בדיבורים סיפוק

 חדש, צעיר דור צמח האחרונות בשנים
 בזירה אש״ף הצלחת השכלה. בעל רובו

 חדשה. לאומית גאווה בו נטעה המדינית
 והתעשייה הבנייה לענפי הערבים חדירת

כוח. של תחושה לו נתנה
 כללית, שביתה של לרעיון ועד מכאן

ה היה הפקעה, של תוכניות לסכל כדי
 עצמה ממשלת־ישראל מאד. קצר מרתק

 לכך. המכרעת הדחיפה את עתה מספקת
 ערביי מיליון חצי יהפכו תצליח, אם

חדש. פוליטי כוח ישראל

פרשות
דיין אודי עול ב ל בר־ קו

החורמה״ ״מילחמת
 רס בקוד הוכרזה

דקה דממה בקו? ונסתיימה
 ל״מילחמת־ לצאת נשבע דיין אודי

 השבוע חפותו. את להוכיח כדי חורמה״
משלו. בקדבר־לב בהתחפרות הסתפק

בהכ תחילה יצא כספי, רם פרקליטו,
 על יסתער כיצד הסביר רמות, רזות

 סר־ את לקחת תוכניתו: מרשו. משמיצי
ל הגרמנית, המישטרה של טי־ההקלטה

 ״אודי של קולו כי במעבדת־קול הוכיח
דיין. אודי של לקולו זהה אינו הישראלי״

הס השבוע היתה. שלא הבדיקה
בפחות. ופרקליטו אודי תפקו

 בפראנקפורט קיבל הממולח הפרקליט
מוכ הגרמנית התביעה שאין לכך אישור

 בכך סרט־ההקלטה. את לזרים למסור נה
מעבדתית. בחקירה הצורך מן כספי נפטר

דיין אודי
תשובה ללא

 מן השיג הוא בכך. הסתפק לא הוא
אי פרוסטר, קריסטל הגרמניה, השופטת

 בתיק־המישפט מקום בשום כי בכתב שור
דיין. אודי של שמו הוזכר לא הגרמני
מל שנאמר כפי ריקה. מחווה זו היתד,

 דיין אודי של שמו שורבב לא כתחילה,
 שמרה עצמה הגרמנית התביעה במישפט.

 היתד, לא גם היא מישמר. מכל כך על
 ל- הובאה שהשיחה מאחר לכך, זקוקה

 הישראלי״, ״אודי נגד כראייה לא מישפט
(״כו שימעון בן־שיחו, נגד כראייה אלא
במישפט. הנאשם רימון, שי״)

 המישפט, בתיק נמצאת השיחה אולם
 נתקיימה שהיא רשום המישטרה ובתיקי

 שייך המיספר נהללי. מיספר־טלפון עם
להשת נהג והוא דיין, אודי של לשכנו

לשיחותיו. זה במכשיר מש
 אודי לדיברי היתה. לא הפנייה

האי בשבילו. נגמרה הפרשה עצמו, דיין
חפותו. להוכחת לו, הספיק הגרמני שור

 אחת על אף השיב לא אודי אולם
 הפרשה מן שנבעו המטרידות, השאלות

 לקטעי הסבר לספק ניסה לא הוא לגביו.
 (העולם לעברו בבירור שהצביעו השיחה,

 הדבר את עשה לא והוא ).2009 הזה
יש מישטרת אל ■לפנות ביותר: הטבעי

 כדי בחקירה, לפתוח ממנה ולבקש ראל
 אודי ואם הישראלי״, ״אודי מיהו לברר

הישרא החוק על-פי בפלילים הסתבך זה
 לביצוע קשירת־קשר של בעוון למשל לי,

עבירה.

■י■■ גלוזרים שותפים
)23 מעמוד (המשך

 כעזרת ממשלת-ישראל, כץ סמוי
 הנרי נגד האמריקאית, היהדות
 אם פורד. ג׳ראלד והנשיא קיסינג׳ר

 נשק לספק ארצות־הכרית תוכל לא
 היהודים התנגדות כיגלל למצריים,

ה עלולה כקונגרס, וכעלי-כריתם
 ל• כמרחכ האמריקאית מדיניות

התמוטט/

קאהיו־אש״ר
מו זו ברית של השלישית צלע ך*

יותר. עוד זדה 1 ז
הכ הישראלי-מצרי, הסדר־הביניים אחדי

 !מצריים, על מילחמת־תעמולה אש״ף ריז
ה בעניין סאדאת של בגידתו את וגינה
 זו היתד, בפרט. והפלסטיני ביכלל, ערבי

 הפקיר שסאדאת מאחר מוצדקת, התקפה
שהו תוך למעשה, הפלסטיני העניין את
להלכה. מנדשפתיים לו לשלם סיף

 בלבנון. המאורעות אירעו .מאז אולם
 המסכנת סוריה, ■נגד חייו על לוחם אש״ף

 פלסטינית: לעצמאות האחרון הבסיס את
בלבנון. הפידאיון בסיסי
 ומתגכשת הולכת זה רקע על
 שהודה מצרית־אש״פית, כרית

 נגד גם וממילא סוריה, נגד מופנה
וישראל. ירדן

 מכיוון מאד, זו ברית דצוייה לסאדאת
גוש הבידוד. מן לצאת לו מאפשרת שהיא
הני ■את לסכל לו תאפשר אש״פית פנקה
ה בעניין שבגד כמי להציגו הסורי סיון

ל עבר כבר סאדאת כן, על יתר ערבי.
 השבוע הכריזו תועמלניו נגדית. התקפה
 עראפאת, יאסר את להדיח זוממת שסוריה

 מוחסין. זוהיר סוכנה, את במקומו ולהמליך
הפלסטיני. בעם כבוגדת סוריה מוצגת כך

 מעמד להחזיק כדי הברית דרושה לאש״ף
 לבטל המאיים הגובר, הסורי הלחץ מול
הפלס ״המדינה־בדרך׳ של עצמאותה את

טינית.
ב מעניין כדור־ניסיון צמח זה רקע על
ב עצמו עראפאת יאסר שהפריח יותר,
 החשוב האמריקאי הסנאטור עם שיחה
ל הציע אש״ף מנהיג סטיבנסון. עדלי

 ה- לידי המוחזקים השטחים את העביר
משו פיקוח לידי איזורי־הספר ואת או״ם,

 של נכונות תמורת וזאת ישראל־או״ם, תף
בישראל. להכיר אש״ף

 היום למחרת ההצעה הוכחשה כרגיל
 של כ״סגנו המוגדר אבו־איאד, על-ידי

 באש״ף המעשית דרגתו כי (אם עראפאת״
 מישרד־החוץ אולם יותר). הרבה נמוכה

הרצי במלוא להצעה מתייחם האמריקאי
 על אש״ף מצד מחודש כאיתות נות׳,

 הדיפלומטיים בתהליכים להשתלב נכונותו
האמריקאיים־מצריים.

ירוש בין ישירה הידברות שאין כשם
 באמצעות ■געשה והתיאום ודכדשק, לים

 בין גלוייה הידברות אין כך — עמאן
 קאהיר. דרך אלא ואש״ף, אדצות-הברית

 עוד המשותף האינטרס יתגבש אם אולם
 להידברות גם פתח הדבר יפתח יותר,

 ארצות־הברית ממשלת בין ישירה גלוייה
 לנשיאות הבחירות אחרי הסתם מן ואש״ף,

האמריקאית.

חו טווח אין א
בנות כמובן, הן, האלה הכריתות ל ^
 המבוססות זמנות היערכויות — חלוף ^
 מיל- תפרוץ לא אם גם חולפים. מצבים על

 כנו על יישאר והקיפאון ,1976 במהלך חמה
 — לתפקידו חדש אמריקאי נשיא לכניסת עד

להשתנות. דברים וכמה כמה עוד יכולים
 בנראה, היא, אחת תופעה אולם
מדי ללא פועלת ישראל :קבועה

 אנה• נגררת היא לטווח-ארוד♦ ניות
 טאקטיים שיקולים על־פי ואנה,

עצ את מוצאת והיא קיצרי-טווח,
 השותפים עם כמיטה מדי-פעם מה

כיותר. המוזרים

 טראפאת שהציע לזו דומה זו הצעה *
 דיווח ושעליה מזווינסקי, נורטון לפרופסור

 מפה בליוויית לראשונה, )2003( הזה העולם
בידו, עראפאת מליידי שצויירה

בק-ום של האמיתיים טוס ל הב

״להיטוך עם כשיתוף

ב י ב א ־ ל ת
 15.3 ב׳ יום פורים, ערב התרכות״, ״היכל

 11.45 — 8.45 :כשעות
 לכרטיסים הגדולה הדרישה לרגל
בתל־אביב נוספות הופעות 2

9.45 — 7.30: בשעות 27.3 מוצ״ש יפו, ״אלהמכרה״

״ארמוך — חיפה
9.00 בשעה 11.3 ה׳, יום מחר,

לפורים נוספת הופעה הגדולה הדרישה לרגל
9.00 כשעה ,19.3 ו׳ יום

האומה״ ״בנייני. — ירושלים
9.00 בשעה 16.3 ג׳, יום פורים,

9.15ב־ 10.3 תערב ״קרן״ כאר־שכע,
10.00 — 8.00ב־ 12.3 ״הוד״ נהריה,

9.00ב־ 13.3 גב עין־
9.00ב־ 25.3 ;9.00ב־ 24.3 יגול

9.30ב־ 26.3 ״רינה״ חולון,
 03־248787 ,90 אבן־גבירול תל־אביב, ״הדרן״, ראשית הפצה :כרטיסים

בארץ. המשרדים וביתר
בלעדיים וטפטים שטיחים — גולדה ח.י. בחסות

״סידאסיד*
ארוז ק ארט

:ביזתר הטוב השגר, שחקן

בורסטין אלן
ם י ל א א ( יותר) באון גרר, ל

ארצית בכורה
ת״א ״דקל״ • 2 שבוע

 ישראל, לממשלת פונים אנו
 קרקעות מלהפקיע להימנע

 ב־ הערבית האוכלוסיה
מדינת־ישראל.

 משווע. אי-צדק של מעשה זהו
 אנו חפצים אם זאת, מלכד

 והכנה להידכרות כראש-גשר
יח על לשמור עלינו שכנינו, עם

 העמים שני כין אנושיים סים
אחת. שמיים ביפת תחת החיים

 אבנרי אורי
 מור ילין נתן

 מירון דן פרופ׳
 פעיל מאיר ח״כ

 גראב ולטר פרופ׳
 קינן עמוס
 דנציגר יצחק פרופ׳
 לבנבראון אברהם ח״כ

 קשת סילבי
 סובול יהושע

 פוגל שאול ׳פרופ
 רברבי יעקב
 פוזנר ל.נ. פרופ׳
 פלוטקין גרשון
 זקס אריה פרופ׳

 קדר דן
עשת פנחס

 נאמן(ג׳אד) יהודה ד״ר
 אלטמן קלמן ׳פרופ

 גולדרייך ארטור
 שלונסקי טוביה ד״ר

 קוטלר עודד
 גרבוז יאיר

 ירון אליקים
 (סמוראי) מוכתר דוד

 שלום שמואל
יבי
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