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 רמאללה דמתה שעבר הרביעי ביום

 מלבד סגורות, היו החנויות לעיר־רפאים.
בפי הצבא. על־ידי בכוח שנפתחו אותן
 צעירים, של קבוצות התגודדו שונות נות

 לפתוח כדי כלשהו לגירוי המתינו שאך
ובמקו המרכזית בכיכר אלימה. בהפגנה

מו כשנשקם צנחנים, עמדו אחרים מות
ריקים. כמעט היו הרחובות לירי. כן

 אחת קבוצה רק היתד, החיילים מלבד
 של צוות־הסיקור בעיר: ישראלים של

 סר־ ענת והצלפת ישי שרית הזה. העולם
 עברו חסרות־מגן, צעירות שתי גוסטי,
הצעירים ובין החיילים בין חופשי באופן

שרית עם משוחחים פצועים
? לדבר מסכימים הס מדוע

 בבית- הפצועים בין להפגנה, הממתינים
לבק בא לא אחר יהודי (ששום החולים

 הפגישות תוצאות את וראשי־הערים. רם)
.37—34 בעמודים לראות אפשר האלה

 לידידים לאחר־מכן כך על כשסיפרתי
 המאורעות על ברדיו ששמעו בתל־אביב,

 שלושה נהרגו שבו יום, באותו בגדה
 כוחות־ד,ביטחון, של בירי ערביים צעירים

 לנסוע השתיים העזו זה איו נדהמו. הם
 יסולקו שמא חששו לא האם לרמאללה?

 בגדה, הזועמים הצעירים על-ידי באבנים
מתנח בין להבחין מסוגלים אינם ששוב

 האם סתם? ישראליים ובין רצחניים לים
אלי התנגשות תוך אל להיקלע פחדו לא

 ובין ״באוויר״ היורים החיילים בין מה,
יודי־האבנים? המפגינים

 ״אך ישי, שרית מודה פחדתי,״ ״בטח
 החששות. פגו לרמאללה, שהגעתי ברגע

פתוחות, בזרועות אותנו קיבלו הערבים

 הזה.״ מהעולם שאנחנו ששמעו ברגע
רגי השברירי, המראה בעלת הצלמת ענת,

 כאשד כן, שלפני בשבת להפגנות. לה
ה את בתל-אביב דיזנגוף ברחוב סיקרה
 הצעירים הריגת נגד הספונטאנית הפגנה
 ממתנגדי- בריונים עליה התנפלו בגדה,

מצלמתה. את ושברו הד,פגה
ברמא ומפגינים בעלי־חנויות מביא מה
 אנשי(ונשות) עם חופשי באופן לדבר ללה

 ישראלי, עיתון של נציגיו הזה, העולם
תמו או דברים יפרסמו שלא בכך בבוטחם

צנח מביא מה אותם? יסכנו אשר נות
 אנשיו לפני ליבם את לשפוך צעירים נים
ב המתרחש על דיעותיו אשר עיתון של

 דיעותיהם את תואמות אין בוודאי שטחים
מהם? רבים של

 הם אמון. של עניין שזהו לי נדמה
 די־ בכנות הזה, העולם בהגינות מאמינים

שלו. העיתונאי ביושר עותיו,

אנ הקדישו מדוע להסביר קשה אחרת
ארו שעות כן, לפני ימים כמה ימית, שי

 להסביר כדי עצמה כתבת לאותה כות
 היא ישי שרית ורגשותיהם. דיעותיהם את

 )2325 הזה (העולם האחרון בגליון שכתבה
 בפית־ המתרחש על הגדולה הכתבה את

אז מסיבת־הסיום״). :(״ימית חת־רפיח
 גילה אחרת, צלמת בחברת שם ביקרה

 עם במגעיהם התקשו לא אז גם רזין.
 כד,נא. מאיר ״הרב״ עם ואף המקום, אנשי
 מן הצעירות שתי עם ברצון דיברו הכל

 ימית פינוי על שדיעותיו הזה, העולם
ידועות.
ש נוהג, התחדש שעבר בשבוע החל

 — שנה 30 לפני הזה בהעולם קיים היה
ה את שתורם למי שבועי פרם להעניק
 כתבה, — לגליון ביותר החשובה תרומה
ב הוענק הראשון הפרם רעיון. צילום,
 על הכתבה על ישי, לשרית שעבר שבוע
ימית.

שה כך על להתנצל המקום כאן אגב.
 הושמטו רזין וגילה ישי שרית של שמות

אי של בחלקה נפל גורל אותו מהכתבה.
ל מתחת נשמטה שחתימתה אלון, לנה

 סטבסקי אברהם של סיכוייו על כתבה
אי ארלוזורוב, רצח במישפט זכאי לצאת

 עכשיו. הקיים החוק פי על היום נערך לו
 חד־משמעית: היתד, אלון של מסקנתה

הרא פי על בדין, כיום מורשע היה הוא
 אז. בית־המישפט לפני מונחות שהיו יות
בעירעור). זוכה (אז

הכתבה, בעלת מיהי שניחשת מניח אני
 שהיא אלון, אילנה כי החתימה. בלי גם

 זה בסוג התמחתה ־ מוסמככת, עורכודדין
 תפקיד הממלאות מקוריות, כתבות של

זה. בשבועון חשוב
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ת בו ת שער כ :הקיז־מ־ ה

ש־אדמה רע
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 לרגליו מתחת מתנודדת הקרקע
ם של ח  המדי־ בגין. מנ
̂  האמרי־ בלהבות, נה

 אור■ ופרס שרון קאים,
̂יי■■ ך יפול האם לו. כים

שוון שד המילחיוה
ממישרד־הבי־ וזאיש
 לתכנן נוהג טחון

 לא אך מהלכיו, את
 הכל מתנהל תמיד

התוכנית. פי ־ על
 את הצית הוא מדוע
דוו המערבית הגדה

 הנדון ל עכשיו קא
אבנרי. אורי של

ס
ואמללה נגד הצנחנים

 הפצועים כלילה. נקברו ההרוגים
 הכומתות ככתי־החולים. שוככים

 כדי רמאללה על פשטו האדומות
ההתקו את לדכא

 העולם צוות ממות.
ה  העיר מן מדווח הז

הנצורה.
הקסבה על הקרב

 יחסי־הכוחות הס אלה נגמ״שים. מול אבנים
המו ףאיש־העירייה בשכם.

 אגודות־ אנשי :מכריז דח
 וקוויז־ בוגדים הם הכפרים
! לינגים

< <י

ה ב ת :האחור• דיעוער כ

גווייה
ה על

שנח הילדה על המזעזע י הסיפור
 נמצאה המכותרת וגווייתה טפה,-

 על הפסיכולוג אמר מה הח!ף. על
ו שהשאירה. הפתק

 של אחרים גילויים
הזה. העולם
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 נעודנו! להיכן
? המיליונים

 שנים שבע לפני קנס נחמקין אריק הח״כ
 משדות. המושבניקים את

 שהקנס נודע למושבניקיס
 של לכיסו ליעדו. הועבר לא
€הלירות? מיליוני נכנסו מי )

[ללחמה
ו ! א ל ח ש י * מ

 פריד־ דליה המפורסמים השחקנים
 ככר התגרשו אשרוב ומישה לגד

 ביניהם המאכק אך שנים, לפני
האח הפצצה נמשך.

 מישפטי מאבק : רונה
 הכת של גכה על

€הקטינה. >
מסמר

האהבה בארון
עד גינגולד אפרת את אהב פרי רפי

 רוצה שהיא לו התברר כאשר מוזת.
 ביניהם, הקשר את לנתק

מס באקדח אותה רצח הוא
 פסק־ ניתן השבוע מרים.
<3>המזעזע. במישפט הדין
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