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מיסתורין. עטופות סקופ של דרכיו
 פירסומו. ביום עוד מתאשר הוא יילעיתים
 לעיתים שבוע־שבועיים. עוברים לעיתים
ארובות. ישנים לכך דרושות

ב לראשונה שפורסם לסקום קרה כך
 ב־ ״תשקיף״ במדור אחד מוצנע פסוק

 הוא .1978 מאי בחודש )2124( הזה העולם
 — שבוע לפני ומרתקת. ארוכה דרך עבר

 אושר הוא וחצי שנים שלוש אחרי
רישמית.

מידע
עיני די מו

 ״תשקיף״, במדור הבודד המישפט
 של ההיסטורי ביקורו אחרי שנה כחצי
״חני אמר: בירושלים, אל־סאדאת אנוור

לה לא ״מדוע אחרת: החליט בגין בו.
למצרים?״ במישרין המידע את עביר
 למארוקו; טס ראיש־המוסד נעשה. כך
 את לן ומסר המצרי עמיתו עם נפגש

 פתח הוא מייד: הגיב אל־סאדאת החומר.
ה את וחיסל לוב, על צבאית בהתקפה

הטרוריסטים. התאמנו שבו מחנה
מה כמה אחרי חודשים, ארבעה כעבור

לירו המצרי הנשיא בא סודיים, לכים
 חכם מעשה אותו כי ברור היה שלים.

 לליבו הנתיבות את לסלול עזר בגין של
ממשלת־ישראל. לראש אימון בו ולעורר

 בעולם, התגלגל ׳הזה העולם של הסקופ
 מן בכמה פורסם אחרת או זו ובצורה

 שבו־ ביניהם כעולם, החשובים העיתונים
 ניו־יורק מכן ולאחר סיים, עון־החדשות

 פירטנו הסקופ של גילגולו את טיינזס.
 1979 בינואר נוספים, חודשים כמה כעבור
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 הסקופ, את אישרה לא ממשלת־ישראל

 אך ברור. היה זה אותו. הכחישה לא וגם
 המצרית. התגובה היתה יותר מיסתורית

 סיימם, בניו־יורק גם הסקופ פורסם כאשר
 הרשמי־למחצה, המצרי הביטאון פירסם

 מן דרש הוא זועמת. הכחשה אל־אהראס,
 ל־ האחראים את לפטר האמריקאי העיתון

 הישראלי העיתונאי את שכללו פירסום,
דן. אורי
 שבוע. לפני עד מונחים הדברים היו כך
אוק בשבועונו מנצור, אניס פירסם והנה

 ממנו נמנע שכנראה ידיעות, שתי טובר,
אל־סאדאת. אנוור חי עוד כל לפרסמן

 מיחווה לאותו נגעה הראשונה הידיעה
אי אוקטובר בגין. מנחם של מודיעינית

 זה, היה במלואו. הסיפור את סוף־סוף שר
 של למהימנות ׳גדול ניצחון רב, באיחור
הזה. העולם

 לדעת
ש מרא

)2100( הזה״ ״העולם שער
סקופ של גילגולו

 בגין, למנחם אישי חוב חב סאדאת שיא
 יכולנו לא לעולם.״ לו ישכח לא שאותו

לפרט. אז
אמ וגנרל בילבד. אחת יממה עברה

 בארצות־הברית בהרצאה פירסם ריקאי
 ניתן מכך כתוצאה הכוונה. היתה למה |

סי שבוע כעבור לפרסם הזה להעולם
).2125 הזה (העולם למדי מפורט פור

 עלומה. לפרשת־מודיעין נגע הסיפור
 זכה כבר בגין ■שמנחם אחרי .1977 ביולי

לתפ שנכנס לפני אך בבחירות-המהפך,
 מוסד־ לו העביר כראש־הממשלה, קידו

ה מערכת־הביון חשובה. ידיעה המודיעין
 בלוב נידח במחנה כי גילתה ישראלית

 אל־ אנוור של לרציחתו הכנות נעשות
במידע. לנהוג כיצד נשאל בגין סאדאת.
 במיקרים נהגו כיצד בגין שאל כאשר

לה רגילים כי לו נמסר בעבר, כאלה
 האמריקאי, למוסד־הביון כזה מידע עביר

לעשות מה בעצמו להחליט לו ולהניח

אוקטובר של השניה הידיעה גם
 מידע מאשרת היא וגם מעניינת. היתד,

זה. שבועון עמודי מעל לא־פעם שמסרנו
לבי בא אל־סאדאת אנוור כי הודענו

 שמם־ אחרי רק בישראל ההיסטורי קורו
 ובצורה בחשאי, לו הודיעה שלת־ישראל

 כל את להחזיר מוכנה שהיא מחייבת,
 האחרון, המילימטר עד סיני, חצי־האי

׳שלום. תמורת
לו לירושלים בא היה לא אל־סאדאת

בראש. זו הבטחה קיבל לא
זו. ידיעה גם ואישר אוקטובר בא עתה

 לדבר ויפה טוב לעתיד. לקח בה יש
 מוקדמים״ תנאים בלי ״משא־ומתן על
 לעולם מסתדרים הדברים אין בחיים אך
 במשא־ פותחים צדדים שני כאשר כך.

 מהם, מראש לדעת צד כל צריך ומתן,
השני. הצד עם ההסכמה תחומי בערך,
 ב־ לפתוח אי-פעם ישראל תרצה אם

סעו — נוסף ערבי גורם עם משא־ומתן
תצ היא — למשל ירדן, או אש״ף דיה,
 לוותר נכונותה על מראש להודיע טרך

 חוץ כלפי אם גם — שכבשה השטחים על
 תנאים בלי ״משא־ומתן על שוב ידובר

מוקדמים״.
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:הק׳דמ׳ השיער בחוגת

 התאבד האם
מרסקו? ימי ז ואוזל

 בשי■ נבחה ,תזה״ ״העולם כתבת
 בתום המישטרתית, חת־הסיכום

 כחולץ. המזעזעת פרשת־הדמים
 מח אינו זו כשיחה שנאמר מה

 נוכחו באשר לעיתונאים. שנמסר
היחי שוטרי רק שם
 ה■ של המיוחדת דה

 ״ וראול — מישטרה
ז קרהז מה דימיגזרסקו.

ת ב ת ע כ ר׳ ד01ה חו א :ה

 גאון אורניה
? בתשובה הוזות

 יהורם הזמר של 21ה־ כת אשתו
קרו ו״מרגישה תנ״ך, לומדת גאון
 אי-פעם.״ מאשר יותר לדת בה

 הולכת •טהיא אומרות ידידותיה
אש אייגשטיין, אלונה •טל כדרכה

 אריק הזמר של תו
כ וחוזרת איינשטיין,

 לא אורנה תשובה.
מכחישה. ולא מאשרת

ם קי טנ עולים ה
1על

 המיפלגה פקידי התרחש: הכלתי־נמנע
שו כפולין הקומוניסית  שבפולין ח̂ז

 את והפעילו פועלים, ׳■ל שילטץ יהיה
סמוזדייי והמישטרה. ז!צבא
 הבריק ו״צמן ■*ם ח

 ;שרת למשה
מסוכנת ייאלטלנה׳י

 על מיסמכים נואות לפיחסום שיחרר המדינה גינזך
 הזמני הנשיא מדינת־ישראל. של הךאשונים ימיה
 שממנו מיברק, שרת למשה הבריק וייצמן, חיים

 לסכן עלולה אלטלנה כי השתמע
 ברנא- פרשת על הפסקת״האש. את

 והיחסים הערביים הפליטים דוט,
במצריים. איש־המלוכה עם

סשממנו ק, 1
איש
ע ו נ פ ו א על

נר הארץ בכבישי
 ה■ כשבועות אה

מו מראה .אחרונים
קילו 100 : זר

קר לכושים גרמים
 על רוכבים עים

 זהו ענקי. אופנוע
המכו מיזרחי, רפי
 האיש ה, גנז בו נה

וה לאכול, שאוהב
כ יום־יום מתגרה

ובמוות. סכנה

מ! ׳הה!

!בא ילא

 טימרמן יעקוב הלוחם העיתונאי
״השוט הזה: להעולם בראיון מגלה

 ש־ בטוחים היו עלי ששמרו רים
 לחלץ יבוא הישראלי הקומנדו

 מעצרו על מספר טימרמן !״אותי
בארגנ האנטי״שמיות ועל ועינויו,

 בשטחים כמו בארגנטינה, גס טינה.
 מתרצים הכבושים,

 מינהליים מעצרים
 ביטחוניות, בסיבות

אומר. הוא

ה הב שווה א
כסף

 הלבבות. בעיסקי מתגלגלים שקלים של רבים מיליונים
 אנשי מפוקפקים. טיפוסים גם השידוכים לענף מושך הכסף

 מיש־ בתוך עובדים שתלו מוסף ערך מס
 מדהימים. פרטים וגילו השידוכים רדי

השי עיסקי את סוקר הזה העולם
דוכים.
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