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 תמונה מופיעה זה גליון של 51 בעמוד
 צלמת על־ידי ימים כמה לפני שצולמה

 החדש המיסגד את מראה הוא הזה. העולנז
 בשארם־אל־שייח/ המצרים על-ידי שנבנה

 פישפשתי זיכרונות. בי עורר זה תצלום
 תצלום בו ומצאתי הזה, העולס בארכיון

 המצרי המיסגד את מראה הוא שנים. 26 בן
 ^בשארם־אל־שייח׳.

 שני בין כמובן. המיסגה אותו זה אץ י
דור. של ההיסטוריה מפרידה המיבנים

 הזה העולם על־ידי צולם הישן המיסגד
 רגלו במקום שדרכה אחרי בלבד שעתיים

הראשון. הישראלי החייל של
כהן, שלום .1956 במילחמת־סיני, היה זה

 שקיבלה ,9 לחטיבה נלווה סגני, אז שהיה
 לאורך לשארם־אל־שייח׳ לרדת המשימה את
 ציורי כה מיבצע זה היה מיפרץ־אילת. חוף

 לתיאורו להקדיש שהחלטנו . עד וייחודי,
 תחת ),996( הרה העולם של שלם גליון

 שער על טיראן.״ של ״האפוס הכותרת:
 ובו האגדתי, המיפרץ תצלום הופיע הגליון
 המיסגד של נוסף תצלום המיסגד. גם נראה

רק לא בו נראה הגליון. בפנים הופיע

 זה במחר שעבר, בשבוע אותו קראתי
 שהופיעו קטעים המביא שהיה, העולם היה

 נדמה לפעמים שנים. 25 לפני זה בשבועון
ביו האקטואליים המדורים אחד שזהו לי
בעיתון. תר

רגי מערכת־בחירות לנהל ״כדי למשל:
ח בכסף. צורך יש לה,  המערכה את לנהל כ

 יש בלבד. בכסף ח לא השנייה, בישראל
 מטעם (דאז) ח״כ דיברי כסף.״ בהרבה צורך

 יכול זה באדר. יוחנן הד״ר תנועת־החרות,
 הבחירות לקראת השבוע, גם להיאמר היה

בהקדם. לקיימן רוצים היו חרות שראשי
 מדבר )56 עמוד (ראה השבוע של המדור

 כיום ניסים, משה של הצבאי שרותו על
מ השבוע שעלה נושא — שר־המישפטים

חדש.
נש לי מזכיר הבא השבוע של המדור

להח בן־גוריון ממשלת של נסיונה : כחות
 לחו״ל. יציאתי את ולמנוע דרכוני את רים

 אלי של חטיפתו פרשת רקע על בא הדבר
 בידי הזה, העולם של צעיר כתב אז תבור,

 את פירסם הזה העולם שרותי־הביטחון.
 בן- עמום בהנחיית — והמישטרה הפרטים,

ל ניסתה ראש־הממשלה, של בנו גוריון,
ב ישן, מנדטורי חוק פי על אותי, האשים
בציבור. בהלה לזרוע העלולות ידיעות הפצת

הציבוריים המאבקים כל כמו זה, מאבק

1056 והמיסגד, שארם־אל־שייח׳
ואחרונים ראשונים

 מצריים נגמ״שים שני גם אלא המיסגד,
יש פיצצת־נפלאם על-ידי שנפגעו נטושים,
ראלית.

הרא הישראלי העיתון היה הזה העולם
ש האחרון גם והוא לשארם. שהגיע שון

 סרגוס־ ענת של הדיווח השבוע. לשם הגיע
 ממושכות תקופות במשך בעבר ששהתה טי,

 מי כל יעניין ובנואייבה, בדהב בשארם,
 עמודים (ראההדרומי במיפרץ נשאר שליבו

).53־50
 הכי
אקטואלי

 ישעיהו הפרופסור של פסוקו הנה
הבדל אין הכלכלי ״בשטח :ליבוביץ

 חיים האמריקאים האמריקאים. ובין בינינו
מכספם!״ חיים אנחנו וגם מכספם,
ל יותר אקטואלית הגדרה לאתר קשה
 בגליון הופיע הוא אולם ישראל. של מצבה

שנים. 25 לפני )1052( הזה העולם

 של גמור בניצחון הסתיים נגדנו, שנוהלו
 של המרוכזת ההתקפה מול הזה. העולם

 ושרותי-הביט- המישטרה מפא״י, הממשלה,
 שיצא חדש בשבועון שהסתייעו — חון

 את לחסל כדי סודיות קרנות בעזרת לאור
נשברנו. ולא לבדנו, עמדנו — הזה העולם

 נערי חבורת נפלה, בן־גוריון ממשלת
 ומשה פרם שימעון (וביניהם בן־גוריון

 המישטרה צמרת המיפלגה, מן סולקה דיין)
 טיהור עברו שרותי־הביטחון כולה, הודחה
 נסגר שופע־הכסף והשבועון יסוח, פנימי

 היום, ואילו יומרותיו. כל עם יחד ונשכח,
 הזה העולם של קולו נשמע שנים, 25 אחרי

 העי- האופוזיציוני הקול — אז שנשמע כפי
במדינה. ביותר קבי

ת ב ת מי:3ה דזשעו־ כ ד ך

הנשיא על בנץ
 הקדנציה סיום סועד שמתקדם ככד

 יחזור נבון יצחק כי הסיכוי וגובר
 כך הפוליטיים, לחיים
 ■הלחישות מסע גדכר
 הליכוד מחוגי :גדו,

יחד. גם והמערך

:האחור״ השעו־ בתבוז

שתודי שק1
 כמועדון מונח הנשק היה אילו

ה שבאו לפני תל־אביב שימשון
 היו כולם שוטרים,

טוע — אותו רואים
 ו הקבוצה אוהדי נים

__________שחקניה.

לחקור! להמשיך
שופ הוועדה בחקירת עלו שלא רבים פרטים

מצ הזה העולם הזוועה. על חדש אור כים
חקירה. עדיין הטעונים הנושאים סל ביע

פחרפול
ש כפה נפל הרמטכ״ל

 ד מרמת־גן, נכה לו טמן
 על כחמי׳מות לו הודה

לה הצעתו
 תאי- קים
לפלס גזים

טינים.

המרגל
 יצחק בריגול, הנאשם כשהובא

 שני קמו לבית־המישפט, שור,
 ,אחז — עליו להגן סניגורים

 על־ידי נשכר
 השני אשתו,
ידיד על־ידי

תו.

אשה
מונז

המצורעים
בחגיגה

מאו לכד, — גל נעמי
 משוחררת אשה שרת,

ו כן בראיון כאמת.
 תזה ל,העולם סוחף
״אין :טוענת היא
 ל• שיש כעולם דכר
 אשה

 נשואה
״ ושאין . י ל

 להונחראם, נשק
 רודנו־ עם קשרים

 דרום־אמריק־ יות
 ידידות-נפש איות,

 דרדם־אפריקה עם
 עזרה — ועכשיו

 מובו־ הזאירי לרודן
 ישראל ססה־סקו. טו

 מעמדה את ת ,מכסם
 של העולמי כמרכז

חבורת
 . המצורעים

העמים.
העמים.

ס
״עצר? כהנא

 שפירסס על התנא מאיד ה״רב״ את תבעה חיילת
 חיילות את להשמיץ כדי תמונתה, את

 כהנא אך במישפט, זכתה היא צה״ל.
 להוציא עומדים עכשיו לשלם. מסרב
החוב, גביית לשם פקודת־מעצר נגדו

אותי! משגעים  היושב לנדסברגד, י,הרם
 ההולנדי, ככלא ככידוד

או להוציא שמנסים טוען
 ו־ מדעתו תו

להמ סכקש
מא את שיך
כישראל. סרו

ר לי עיזה
 ילדה אשר ארביב״ אורית

 כנו את הכלא כותלי כין
 אכיטן, הרצל חכרה, של

 אל מרגש במיכתב פונה
ו שופטיה,
 : מבקשת

 כי ״התחשבו
כני:״ למען

רוצח! אין
בר דפנה ברצח החשודים שני
 כדי סודי, במעצר הוחזקו מץ

 למרות כביכול, עליהם, להגן
שמו פירסום את ביקשו שהם
שו עתה תיהם.
 שניהם, חררו

 עדיין ורוצח
אין.
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 — ומה
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ץ מחר
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