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ה- בימים לראשונד. אותה פגשתי

 כבר הראשונות הדקות חמש אחרי
 נראתה אל־סאדאת ג׳יהאן אותה. הערצתי

 כאחת, ורכה חזקה מושלמת: באשה לי
מוש מושלמים, טיבעיים נימוסים בעלת

כמדינאית. ואינטליגנטית כאשד. כת
 לא לפני שוב. פגשתיה שבועיים לפני

יותר עוד היתה היא שבורה. אלמנה ישבה
אי־אפשר הראשונה, בפעם מאשר חזקה אח־ מייד במצריים, שהותי של ראשונים

15577 בנובמבר ג׳יהאן עם
הזוהר בשיא צנועה

הרצח אחרי ג׳יהאן עם
האסון למחרת חזקה

בירוש אל־סאדאת אנוור של ביקורו רי
דיב שעימו הראשון הישראלי הייתי לים.
מימיה. רה

אוש בשיא אל־סאדאת ג׳יהאן היתד. אז
בינלאו דמות עתה זה הפך בעלה רה.

 העולמי הפירסום זרקורי נערצת. מית
ובה. בו התמקדו

הזאת. האישה את לאהוב שלא היד.

קידמי: שער

הרביעי בחודש הפלה
 שר־־הכי־ במישפחת השימחה

אש נקטעה. שרון אריאל טחון
 שהיתה לילי, תו,

ל הרביעי כחודש
סהפילה. הריונה,

אחורי: שער

בעיירה מעשה־זיעה
 ארבע. בן ילד נשרה ככית־שאן

 שהוציא לפני האחרון, כרגע
 פלט נשמתו, את

 בשפה אחת מילה
 היא לאן :הפרסית
זו הובילה

0

ת י י ר ו ר ע □ ש ״ ח י ל ט
 חיל- מפקד על־ידי שמונתה ועדת-החקירה, מסקנות

 אלה מסקנות :קובע הזה העולם השבוע. הוגשו הים,
 האם האמת. את מטייחות הן שערורייה. בחזקת הן

____________ז־ החיל מפקד של עורו את להציל נועדו

אל־סאדאת אחר■
 שמאל אנשי 1 הנשיא של מותו אחרי המצרית המדיניות תהיה מה

 האיסור למרות הזה, העולם עורך אבנרי, אורי עס נפגשו מצריים
 צמרת־השילטון ואנשי הם חבריהן. על השמאל מיפלגות שהטילו

אל־סאדאת. שאחרי במצריים המתרחש את .מגלים

:בפדקאסם

 אנשים קאסם, ככפר נהרגו 47
 על שהוטל העוצר על ידעו שלא

 אף מאז, חלפו שנים 25 הכפר.
לרא הגלידו. לא עדיין הפצעים

 מישפטו מאז שונה
 אלוף־מישנה מגולל
 שדמי יששכר (מיל..)

גירסתו. את

וזמנצח ידי על אזיקים
 התיזמורת של האמנותי המנהל מספר גלוי־לב בראיון

 את לנגן מתעקש הוא מדוע מהטה, זובין הפילהרמונית,
 ומהי משתכר, הוא כמה בישראל, מרגיש הוא כיצד ואגנר,

היומין. עתיקת דתו

ו חטיפת ט א ד פ
 הרבה חייב פלאטו־שרון, שמואל לשעבר, חכר-הבנסת

 הזאת החכרה נציגי טוענים בך צרפתית. להכרה כסף
 שתיכננו הודו החברה נציגי פלאטו. נגד שהוגש במישפט

10 ז אותו גם לחטוף ביקשו האם פלאטו. של מאנשיו אחד לחטוף

נר ״הדליקו
יי !לשלום

 במוצאי־ הקהיל נתן אייבי השלום ספן
 30 בתל־אביב ישראל מלכי בכיכר השבח

 נשיא לזכר נרות שהדליקו אנשים אלף
אל־סאדאת. אנוור השלום,

60 הרחם מצוואר מפחדת מי : רפואה
43 הדרוזי כמאהב יריות

58 בכרתים פצצות
38 האתיאיסט דיין משה של הדתית הלווייתו

קבועים: מדורי□
4 תשקיף
5 כמדינה

10 והשקל אתה
13 מיבתכים

13 תשבץ
18 פורום
27 ושב עוכר השבץ

 קאנקון, ועידת — קטן עולם
28 ויוון העולם מנודי

31 אנשים
32 למסיבה ממסיבה

34 בלונים

 37 סיני למילחמת חזרה — הנדון
 בן־אמוץ, דן - אומרים הם ■מה

41 קינן עמוס זלצמן, פנינה
46 שידור
455 שידורים מדריך

56 ממאדים איש
 רול ק ג׳ויס על - נייר של נמר

 אלמגור דן בין העימות אוטם,
 והמלחין עת כיתבי שחר, ודויד
62 ואמר

 64 שהיה הזה העולם היה זה
651 המסלול על

74 המרחלת רחל
2304 הזה תעולם


