
׳ ^7
ה צילצל כצהריים השישי ביום

 ביקש מאוד חלש קול במערכת. טלפון
 נשמע הוא ישי. שרית עם לדבר בעברית

רב. ממרחק בא כאילו
 מי להבין שריית התקשתה תחילה•

 הוכתה ואז מדי. חלש היה הקול המדבר.
בתדהמה.
 עמאד היה הקו של השני בצד המדבר

 ערפאת. יאסר של הראשי עוזרו שקור׳
המערבית. מביירות דיבר הוא

 תל■ :והמינהלה המערכת . הישראלי החדשות שבועון הזה״, ״העולם 4
 העורר . 136 תא־־דואר .03־232262/3/4 טל. ,3 ;ורדון רחום אביב,

 מערכת: רכזי . שנץ יוסי עורך־תבנית: . אבנרי אורי הראשי:
 .נוימן וגיורא מוטוביץ תמי :כיתוב עורכי . פרנקל ושלמה ישי שרית
 אברהם : המינהלה ראש . סרגוסטי וענת צפריר ציץ :מערכת צלמי
 הזה״ ״העולם המו״ל: ♦ זכתני רפי המודעות: מחלקת . סיטץ
בע״מ ״גד״ הפצה . תל־אכיב בע״מ, החדש״ ״הדפוס :הדפסה . כע״מ

 ענת בלוויית שערכה, הביקור עבור
 סח׳נין בכפר מישפחתו אצל סרגוסטי,

 שריית ערכה הזדמנות באותה בגליל.
).2344 הזה (העולם אחיו שני עם ראיון

 יותר הרבה קיצוניות דיעות שהביעו
 בביירות האח עצמו. עמאד של מדיעויתיו

 ועליון כי הראיון׳ את לקרוא הספיק לא
הנצורה. בביירות אליו הגיע לא

 וגם השפופרת, את לי העבירה שרית
 המדבר האיש, עם מילים כמה החלפתי אני

 של מצטיין תלמיד עמאד, צחה. ■עברית
 דרישת־שלום מסר העברית, האוניברסיטה

 לי והודיע ערפאת) (יאסר מ״אבדעמאר"
ה .לביירות לבוא עת בכל מוזמן שאני

נוסף. ראיון ולקבל מערבית
 לפי יכול איני כי לו למסור נאלצתי

 שתלוייה מאחר זו, להזמנה להיענות שעה
ה על מישטרתית חקירה נגדי ועומדת

 מונעים צה״ל שילטונות הראשון. ראיון
המערבית. בעיר נוסף ביקור ממני

 השבוי של ידידו-בנפש שהפך עמאד,
 למישפחתו שנודיע ביקש אחיעז, אהרון

 אחרי ושלמים, בריאים ובני־ביתו הוא כי
האחרון. השבוע של הנוראיות ההפצצות

ותצ גלימות לו שנשלח ביקש גם הוא
ערפאת. עם הראיון של לומים

רבים, בקשיים התנהלה כולה השיחה
 (ואולי הקו של הירודה האיכות ביגלל

הדרך). לאורך המאזינים ריבוי ביגלל גם
 לי ברור היה השפופרת, את כשהנחתי

 שבא .נוסף וסמלי קטן אקט זה היה כי
 לחזק אש״ף מנהיג של רצונו את להדגים

— הישראלי מחנה־השלום עם הקשר את
 להעניק בהסכמתו גם ביטויו שמצא רצון

 העיתון של ישראלי לכתב דווקא ראיון
 בביירות לו שיש — מונד לה הצרפתי

ז׳ורז׳, לוסיין ידידי ומנוסה, קבוע כתב
ערפאת. על המקובל

 נועד צרפתי, לעיתון כביכול שניתן אף
היש לציבור וראשונה בראש זה ראיון
 אחד ישראלי עיתון לא אף אולם ראלי.

אותו! לפרסם לנכון מצא לא
ובמלו לראשונה כאן מתפרסם הראיון

 זו מדהימה עובדה ).8 עמוד (ראה או
 ממלא חיוני תפקיד איזה היא אף מגלה

הש שבו הישראלי, בציבור הזה העולם
ו הממלכתיים כלי־התיקשורת, כל תלבו

 במכונה חופשי׳ מרצון כאחד, הפרטיים
שטיפת־המוח. של האדירה
 היה האם ויאט־נאם, מי׳לחמת בשיא

אמרי עיתון לא אף כי הדעת על עולה
 הו שהעניק ראיון יפרסם לא אחד קאי

 התייחסות ובו אמריקאי, לעיתונאי צ׳י־מין
לסיומה? ולאפשרות למילחמה ישירה

הזאת, המילחמה תולדות ייכתבו כאשר
 גילויי על תנועות-השלום, על הרבה ידובר

 עיתונאים גם יוזכרו וההתנגדות. המחאה
 הזעם את ובאומץ בכנות ■שביטאו וסופרים

 יבלוט התמונה במרכז אך והרתיעה.
ה ההמוני ככלי־התיקשורת הזה העולם

י ד י ח ו שעמד במדינה י ל ו  מחוץ כ
 בים בודד כצוק שטיפת־המוח, למבול
 המילחמה של הראשון הרגע למן הסוער,

 את שחשף יחידי עיתון — סופה ועד
 (ושהמציא הכיזוב את שהפריך השקרים,

 לך להנחיל שדאג הזאת), המילה את
המאורעות. של ומאוזנת אמיתית תמונה

•י ,י׳* ״1׳*׳׳ ו־ י־*׳* * י*
המערבית מביירות שיחה

 הראשונה הפעם זאת שהיתר■ יתכן
ה ביירות בין טלפוני קשר נוצר שבה

 הטלפונים מרכזיי׳ת ותל־אביב. מערבית
ה למרכזי (בניגוד גמצאת ביירות של

 וראשי המערבית, בעיר והמים) חשמל
 עם ישיר קשר העת כל מקיימים אש״ף

 נוצר ישראל עם הקשר אך אירופה. ערי
הראשונה. בפעם
 בפעם :היסטורי מאורע כן, על זה, היה

 אש״ף מראשי מישהו החליט הראשוגה
תל־אביב. עם במישרין להתקשר

 הזמגוז
לביירות 7^י

ישי לשרית להודות ביקש שקור

ש*קרי
שרוו

 את העביר הזה העולם
 שר־ של קולו הקלטת

 ם:ו כתוכנית הביטחץ
 מכון בעל למומחה, קד

 והמומחה לנלאי־שקר,
משקר שרון :קבע

ש אומר הוא כאשר
להתמו מבקש אינו

 על דד
 ראשות

€הממשלה. >

סירחון
בקיבוץ

 מחפשים בכפד־מסריק
 לעכור חדיש מקום
 מהקיכוצ־ רכים אליו.
 עוד יכולים אינם ניקים

 וכרעש כצחנה לעמוד
 כד אליהם המניעים

 שב־ מיפעלי־התעשיה
 סביכה.

ח סיפו
 קיבוץ של

חנוק.
0

 ■צא הרוצח
שי לחופ

 שהורשע אסיר־עולם
 כ־ זוכה אכזרי כרצח

 הספק. מחמת עירעור
 רוצח מסתובב האם

 עק־ יצחק ברחובות?
 וזוכה שהורשע ביוב

. — ■ מספר
את

סיפורו•

ס ב ח ר ס ע ש :ג■8גןו־0 ה

שע מילחמהו פ
 את להרוס הפקודה ניתנה מדוע

 ל- הסכם הושג בכר כאשר כיירות
מני־ על ? ״ף אש פינוי _

שר־ של הנסתרים עיו
 כ־ והמאכק הכיטחון ■1*

סמשלת־ישראל.

:האחורי השער כתבת

המזנ״ל של הצוות
 מתגרש, ורמוס דגי המפד״ל ״ל מזב

 כאשתו. חמורות האשמות ומטיח
 זע־ היא טוען: הוא
ה :אומרת היא תה.

 כל־ אינו הדתי עסקן
:ככית דתי כך

□ רי דו ם: מ עי בו ק
4 תשקיף
3 כמדינה

10 והשקל אתה
11 אנשים
־ 14 בלונים

 בביירות, סוס להיות — אישי יומן
16 יהודי וראש לח״כים מולדת מאסר

 17 אש״ף עם עכשיו שלום — הנדון
1א קטעים
10 פורום

20 סיבתכים
22 תשבץ

26 הורוסקופ
 בורג, רבקה - אומרים הם מה

 איבגי, משה לביא, זוהר קידר, לו
28 שמראוס ופיטר לוי גידי

31 קטן עולם
43 ושב עוכר השבץ

46 מרחלת רחל
50 לו לה לי
51 שהיה הזה העולם היה זה

56 נייר של נמר
58 שידור
 59 וירדן ישראל - שידורים מדריד
60 ישראל לילות

74 ספורט

היה
שרי י

מהשכנות מתנה
 התברר ולפתע התפרסם, המאזן

 מאוד. ריווחית היא רסקו שחכרת
 יעקב השר :מגלה הזה העולם

קי ושותפיו מרידוד
מיל של מתנות בלו

 ונד מהסוכנות יארדים
:-הממשלה

 של ראשי קצין־חינוך שהיה מי
 בר־אץ, ״) ה (״מורל׳ ,מרדכי צה״ל
יח על הזה להעולם כראיץ מספר

 מדוע מגליה דיין, משה עם סיו
 עכשיו לשלום הצטרף

 כעד שהוא וטוען
פלסטינית. מדינה

למושל? שוחד
 סוצאיפי שלום הצבאי המושל נגד

 פגיעה על פכדים חשדות הועלו
 שילמו־ אך כאזרחים, _

?  דפי החליטו צה״ל נות ^3^
 כאשר רק נגדו עול

שוחד. כקבלת נחשד

 של קשו
קפליוק

מוות

בעיניים
 ענן אפף השבוע עד

 הראיון את סודיות
 ער־ יאסר שהעניק

ה לעיתונאי פאת
 קפ־ אמנון ישראלי

מת הראיון ליוק•
 כ־ כמלואו פרסם

הזה. העולם

תהילה
במרחקי□

 ודכי שחר אורנה מארש, שרונה
 את חיפשו אכיקזאר
ו־ לים, מעבר התהילה

 האיר הדוגמנות עולם
פגים. להן

 מרקוביץ אסיתר
 לעומתו כיוונה
 על ולחצה אקדח

 ראה הוא ההדק.
ב המוות את

 דודו זהו עיניו.
הידר. ל א

5 0 0 ' □1ל
 הכארים נערות

מ תל־אכיכ שד
 500כ־ רוויחות

 נעמי ליום. דולר
 מביאה אדווה

סיפוח• את

2346 הזה העולם


