
מהכלא מידיה־ס וו־סק* ניהל הוא

 בשמו השתמש הוא מוען: אסיו
תרוכות׳! את וזחן למיקוח שדי

ה־מ׳ו וראשי מ־נתב־ם הכלא מן הגניב הוא

ה ר ד סי סיגל״ ■ב״דר ה ש
אקטואלי יותר

 ואיש עזרך־שבחגון כיום זשהעו ■הלאומי,
 בגין את מכיר ״ליבראליישמאלי״, פוליטי
 הכותרת בגרמנית ניתנה לסידרה היטב.

חייו״. ד.ם ״הנאומים
רבות, תגובות עורר הפירסום כי נראה

 רב־התפוצה, האיטלקי ׳שבועון־התדשות כי
 עומד הוא אף כי הודיע כבר ל׳אספרסו,

 אירופים ועיתונים הסידרה, את לפרסם
ובה. ומתעניינים אחרים

 כתבת- בעיתה. באה האמיתית המחמאה
בינ אוגוסט. בחודש במקורה נכתבה השער

 המהפכה התחוללה העולם, התהפך תיים
 התרחשו אל־סאדאת, אנואר יוזמת של

 ראש סביב מסעירים !מדיניים מאורעות
 עורכי- לדעת כי נראה, אך הממשלה.

 כיום אקטואלית זו סידרה ׳בעולם, עיתונים
אתמול. אך נכתבה כאילו
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ה כ ת ת כ ר ח  שחיכתה הזה העולם של א

שכל זו היתד■ העולם, ברחבי רבים הדים
 ג׳יהאן עם אבנרי אורי ישל הראיון את לה

מ קטעים המצרי. הנשיא רעיית סאדאת,
לעיתונאי1 ג׳״האן שהעניקה הראשון הראיון,

4 ^

ם עול ה ״, ״ ה עון הז ת שבו שו ד ח לי ה א ר ש ת . הי כ ר ע מ ה ה ד ח נ סי ה  :ו
כ, כי א * ב תל חו ץ ר ד ר ר .2433x6*03 טלפדד ז-:. גו א דו א־ ♦ 136 ת .2433x6*03 טלפץ

׳ ^7
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בעולם. רבים בעיתונים צוטטו ישראלי,

אוקטובר, המצרי השיכועון דווקא אסל
ו מצריים בשפועוני הנפוץ כיום שהוא

סא־ הנשיא ישל הפרטי כביטאונו הנחשב
 במלואו הראיון את לפרסם בחר דאת,

).2102( הזה בהעולם שפורסם כפי בדיוק
מ נלקח ג׳יהאן עם הראיון רק ילא אולם
ה הילד שלובש החולצה גם הזה. העולם
הפתי עמוד את מעטרת שתמונתו מצרי,

 שייכת לערבית, המתורגם הראיון של חה
 מודפסים שעליה זו, לחולצה הזה. להעולם
 הכתובת מעל ובגין סאדאת של ציוריהם
 היא צריכים שאתם מה ״כל האנגלית

משלה. סיפור אהבה״,
 בעת בישראל והופצה יוצרה החולצה

 עמדו כאשר בירושלים. סאדא׳ת של ביקורו
 לצאת סתר, שלמד, המערכת, וצלם אבנרי

 חולצות מיספר לרכוש ביקשנו למצריים,
מ תיכנ׳נו עימם. אותן שיקהו כדי כאלה
 על שתצולם שער ׳תמונת בתל־אביב ראש
 מצרי נער ייראה שבה הפירמידות, רקע

זו. חולצה לובש כשהוא
לפגישה גם החיולצה את עימו נטל סתר

ד מי ם ת עי  בייחוד מהמאות. לקבל נ
במעשים. באות כשהן

 מחמאה קיבלנו האחרונים ובשבועיים
 הגרמני, שבועון־ד,יוקרה כזאת. עקיפה

 רצופים גיליונות בשני פירסם שפיגל, דר
 )2088( הזה העולם של כתבת-הענק את
בגין. מנחם איש־השנד״ על

 המאמר, כעל כי העיתון, ■מציין בהקדמה
הצבאי האירגון חבר שהיה אבנרי, אורי
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ת ר ת ו כ ת ה עו די ״י ״ כ ת ו נ רו ח 23.1.78 א
אחרת הארה

 החול־ את לקבל כדי :אחדים ימים כעבור
החתומה. עם צה

ב סתר פגש ימים כמד, כעבור ואומנם,
 הבטחתו. את לו ׳והזכיר אהטד פאתי

 בצורה להתחמק, מנסה שהוא ״הרגשתי
 ״מדבריו סתר. מספר ואלגנטית,״ אדיבה
כ ׳תשאר שהחולצה מבקש שהוא הבנתי
 אותה הזכרתי לא הנשיא. בלי,שגית מזכרת
יותר.״
 נשיא בלישכת נשארה ילא החולצה אבל

 ש־ אוקטובר למערכת הגיעה היא ׳מצריים.
 מצרי ילד הלבישה ׳שלנו, הרעיון על ■חזרה

ל כאיור ׳תמונתו יאת ופירסמה בחולצה
 החולצה אם ג׳יהאן. עם אסנרי של ראיון

אוק למערכת הנשיא מלישכת התגלגלה
 את לפרסם הרעיון גם כי להניח יש טובר,

 להעולס סאדאת ג׳יהאן ׳שאמרה הדברים
המקום. באותו נולד הזה,
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די מו ע ת כ שו ד ח ה העיתונות של ה

 שסיפרה ידיעה, השבוע פורסמה ישראלית
 מישטרת־ישראל ישל המודיעין מחלקת כי

 החשדות, של מחודשת בדיקה עתה עורכת
 בנק מנכ״ל לשעבר בן־ציון, יהושע כי

 בסיוע בחנינה זכה ארץ־ישראל־בריטניה,
כוזבים. רפואיים מיסמכים
 מתרכזת נאמר, כך המישטרה, ׳חקירת
 ד,חברם דגן, שמואל האסיר של בטענתו

 ושיתן דם בדיקות כי שטען, רמלה, בכלא
מעבד לבדיקה הועברו ׳בכלא ממנו שנלקחו

 יהושע של ישמו תחת בביתיד,חולים תית
 את ליצור כדי תחילה, בכוונה בן־ציון,
 חולד, אכן בן־ציון כאילו המסולף החושם
במוצהר. סובל הוא ׳ממינה ;במחלה
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לישכודהנשיא של יוזמה

 חתימתה את לבקש ׳תיבנן הוא ג׳יהאן. עם
ב אולם כמזכרת, החולצה, על האישית

 כא־ זאת. לעשות הספיק לא יהד,איון מהלך
את לפאתי סתר פנה הראיון הסתיים ישר
 מצריים, נשיא לשכת מזכירות עובד מה

 להשיג ממנו ביקש הראיון, בעת ׳שנכח
החול על ג׳יהאן של ׳חתימתה את עבורו

 לסתר הבטיח החולצה, את נטל פאוזי צה.
אליו להתקשר לו הציע מבוקשיו, את למלא

 לראשונה פורסם הוא חדש. אינו הסיפור
 של בעיצומה )2092( הזה העולם !על־ידי
 התני- סביב ,שהתחוללה הציבורית הסערה

 האסיר האשמת לבן־צייון. .שהוענקה נד.
ן. אותו בשער גם הופיעה גיליו
 כארבעה חלפו הזה בהעולם הפירסום מאז

 שפורסמה לטענה התייחס לא איש חודשים.
 עתר״ ירק אותה. ציטט לא עיתון ושום

ה החקירה — רב ׳באיתור — החלה כאשר

 י מיועד, בעוד בפרשה עירנות יתר מגלה מית
 שהוענקה התמוהה החנינה פרשת הייתה

 1 מוארת בגין, מנחם של !בהמלצתו לבן־ציון,
לחלוטין. שוגה באור

2109 הזה העולם

 דפי מעל אור ׳שראו בהאשמות מ״שטחתית
 בעיתונות גם באיזכור זכו הן הזה, העולם

היד העיתונות היתד, שאם ייתכן היומית.

ר ע ם ש ל עו ה ״ ״ ה 6.10.77 הז
מאוחרת חקירה

ק ד ב ע נ ז ם על מי כי מ ס  מי
ם איי פו ת ר נ י חנ ון ב צי ־ בן

 דם דוגמאות על סוהר שם לפיהן חולה, אסיר טענות חוקרת המשטרה
אתשמזשלבן־ציון ממנו, שנלקחו


