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אל־חסן ח׳אלד
שרון של נוסר

ב ביותר החשובים העיתונים אחד
 המופיע י) אל־חליג׳(״הפיפר׳י הערבי, עולם

ה פירסם י המאוחדות, הערביות בנסיכויות
גדול. סקופ הראשון בעמודו שבוע
ערפאת, ליאסר העברתי זו, ידיעה לפי
 המי- במהלך במערב־ביירות ביקורי בעת

 הציע שרון שרון. אריאל של הצעה לחמה, ^
ו בירדן, חוסיין המלך שילטון את להפיל ן

 שאש״ף בתנאי לערפאת, ירדן את למסור
לנהר). (ממיזרח ירדן בשטח יסתפק
 אחד לדבריו, לעיתון, מסר הידיעה את

 ח׳אלד באש״ף, ביותר הבכירים האישים
 יאסר של המקורב האישי יועצו אל־חסן,
ערפאת.

 בשאט- הסף, על ההצעה את דחה ערפאת
נפש.

 בכל זה סקופ הפיצו סוכנויות־הידיעות
יש עיתונים שני בישראל. וגם העולם.
אחרונות וידיעות הנזישמר על — ראליים

טר לא שניהם בהבלטה. אותו פירסמו —
 לעומת פוסט, ג־רוסלס אותי. לשאול חו

 לא ואחר־כד — אותי לשאול טרח זאת,
מילה. כך על פירסם

פגישה
חשאית

לו העניין דב במה של בילבול הוא כו
 שלא הערבי, העיתון באשמת כנראה רים,
כהלכה. הדברים את הבין

 שרון אריאל על־ידי נשלחתי שלא מובן
 הצעה שום מסרתי ולא המערבית, לביירות

 הוא הרעיון עצם לערפאת. שרון מטעם
מגוחך.

 ,1976 שבאוקטובר היא הבסיסית העובדה
 מישלחות־אש״ף עם הפגישות אחת ערב

 פגי־ על לשרון סיפרתי השתתפתי, שבהן
לנסות שרון לי הציע אז הצפוייה. שתי

 ערפאת, ובין בינו חשאית פגישה לארגן
 צה׳׳ל זו: ברוח עיסקה לו להציע כדי

 את וימסור בירח חוסיין מישטר את יפיל
 זאת תמורת אש״ף. לידי שם השילטון

וברצו בגדה הריבונות על אש״ף יוותר
עה.

״בספ עוד כלל. אותי הפתיע לא הרעיון
 שצה״ל שרון הציע 19ד0ב־ השחור״ טמבר
 חו- במלך במילחמתם אש״ף לאנשי יעזור
 אש״ף את לדכא לחוסיין לעזור תחת סיין,
 מאיר). גולדה ממשלת שהחליטה (כפי

 הרעיון את פומבית שרון השמיע 1974ב־
 אז שעשה כפי ערפאת, עם להיפגש שיש

 דיין. משה גם ובמרומז וייצמן, עזר גם
מבחי הגיונית כן, על הייתה, ההצעה

נתו.
 שרון היה לא ההיא בעת כי לזכור יש
 הליכוד. חבר לא ואף הממשלה,■ חבר
 הדשה, מיפלגה להקים ברעיון שיחק הוא

מובהקים. יונים גם ישתתפו שבה
 את הזכרתי אש״ף אנשי עם בפגישה

ה טיב מהו כששמעו שרון. של בקשתו
ה את דחו להעלות, עומד שהוא הצעה
הסף. על בקשה

 במאמר פעם. לא זו פרשה על סיפרתי
 שנה לפני תשמ״א, איש־השנה על שלי

יש מאיש ביקש ״הוא כי סיפרתי וחודש,
 (בעל אש״ף אנשי עם מגעים המקיים ראלי,
לפגי הצעה לערפאת להעביר זה) מאמר

 הזה והעולם נענו.״ לא אש״ף אנשי שה.
 דעתו על עלה לא אז ).35 עמוד ,2300

זו. ידיעה להכחיש שרון של

שיחה
סיין עם חו

ב ערפאת לי שהעניק הראיון כעת
 הזכרתי המילחמה, במהלך ביירות, מערב
 שבוע כעבור אותה הזכרתי זו. פרשה

 בנירוורק. אל־הסן, ח׳אלד עם בפגישתי גם
 מסר לא היסטורי, קוריוז של איזכור זה היה

 כי משוכנע אני כי אם — שרון מטעם
זה. מעין ב״פיתרוך כיום גם דוגל שרון

 חוסיין. המלך עם בפגישתו כי מאוד יתכן
 על לחוסיין ערפאת סיפר האחרונים, בימים
 אש״ף כי — בצדק — והזכיר זו, פרשה

המא במיסגרת ההצעה. את בשעתו דחה
 ו־ חוסייו בין להתפ׳ייסות להביא מצים

הועיל. בוודאי זה סיפור אש״ף,
 במיסגרת זו פרשה על העדתי עצמי אני

 אותי שחקרה למישטרה, שמסרתי העדות
 ייערך ואם ערפאת, עם הפגישה בעניין
 ועל כך. על בשבועה אעיד בוודאי מישפט

אחרים. מעניינים דברים הרבה
 הבילבול דבר, של בסופו יצא, זה מכל

 היה יכול לא הערבי העיתון אל־חליג׳. של
הפר את ולאמת בטלפון עימי להתקשר

 הישראליים, העיתונים ששני חבל טים.
ה בהעתקת הסתפקו זאת, לעשות שיכלו

 ש־ זה, שסקופ יותר עוד ותמוה, דברים.
 בכל כלל הוזכר לא בעולם, גלים היכה
בישראל. כלי־התיקשורת שאר

ת ב ת :!היאותוד׳ ד&שעד ח כדוב:!חקיוחמו• חעוער כ

מטומטם? מי
ארי חשב כמי?חבה, שפתח לפני

ה אות להוביל יוכל כי שרון אל
 דו, מסתבר כעת כאף. אמריקאים

 משרתים, ומאמציו מעשיו כל כי
ה את דבר, של כסופו

האמריקאיות. מטרות
 כמדי- כמדור גם ראה
נה•

ואנסה סקנדאל
 רד־ ואנסה הכריטית השחקנית

 בסיציליה לפסטיבל הביאה גדייב
הסתכ הריף, אנטי־ישראלי סרט
 שלושה עם שם סכה

 ישראלים קולנוע אנשי
 כתבת את ותקפה
הזה. העולם

סד א
נגד

ת א ערפ
ה המאבק לקראת מובן הכל

 המתון הקו חסידי בין מכריע
 אנשי־הסירוב ובין ערפאת של

 במי וסוריה.
 ישראל צריכה
7 לתמוך

לשיר! רוצה ״לא
 בגיל החל ילדיהן, את תביאו האמהות

 ה־ פסטיבל לקראת למיבחן־שירה ,3
ה מאחרי התרחש מה שירוויזיון.

קלעים.

חשבון בלי צדק
 כבתי־המישפט השביתה :•עתידני תסריט
 יפנו אזרחים הצדק, מערכת את תמוטט

 עד פרטיות גבייה״ ל״חכרות
 השופטים — פיתרון שיתגכש

כתי־המישפט. את יקנו

קטנות למידות אוננה
 לביגדי־ בחנויות לחפש כמקום
 המידות כעלות יכולות ילדים,

 למעצכות־אוסד לפנות הקטנות
נה.

נשאו׳
 אפ* : לטרוח צריך לא
ו בכית להישאר ׳פר

 ■מיסעדה על לקרוא
 לקרח. ככית־חרהפת

 לשמש יכולים למה
יש נ׳ינס

 ועוד נים
 כמדור

תם. ח

ה1ו בי ר
ת במיניסטי

 ערביה גרושה עלי אפנן
 פמיניסטית היא ,26 בת

 הלאומיים. בחוגים ופעילה
 הזה ,עולםלד חושפני בראיון

 :אומרת היא
 אחיה ״לא
 חשבונו על
!' גבר של

ת י ד

דייו
 חסר היה אחד רק

המנוח — באזכרה
 הועד צוות דיין. .משה

 נעדר, לא הזה ם ל
 והוא

מדווח
האירוע.על

שלוש

לת לגזור, — ככד לצייר
 תה־ זהו — ולהדביק פור

 שניי־ כרוריה של כיבה
 בפיק־ אופנה מעצכת דר,

בשי הגציחה היא צועה•
המיו טתה
 אחדות חדת

 מהדוגמניות
המפורסמות.

נשים
ו פ ג ו

וה בולקא עירית הזמרת

קבווניס: מדור׳□
4 תשקיף
5 כמדינה

16 והשקל אתה
12 אנשים
14 כלוניס

 חלבי, רפיק — אומרים הם מה
 כ״ץ, גדי איבצן, יוכבד פאפו, אהרון

16 אברהם בך רותי מוקד, גבריאל
18 קטעים
21 ושב עוכר חשבון

 מאזניים בין הגבול — הורוסקופ
32 ועקרב

24 סיכתבים
28 תשבצופן

 יוון ארצות־הברית, — קטן עולם
33 ופלסטין

 בורג ביורן — כעולם אנשים
35 אנדריו והנסיך

45 יוסף? איפה — לי־לה־לו
46 הסרחלת רחל
 מודיאנו, פטריק — נייר של נמר

ב  הראל איסר שילה. גדעון יהושע, א׳
54 בקון וז׳אן

56 שהיה הזה העולם היה זה
56 אישי יומן

 66 וירדן שראל— שידורים מדייר
61 שידור
63 בונדארצ׳וק סרגי — קולנוע
 וגאלינה ואלרי — ישראל לילות

64 חמסין והסרט פאנוב
67 קנז •שאול — ספורט

2355 הזר! העולם




