
 והמינהלה: המערכת ♦ הישראלי החדשות שבועון הזה״, ״העולם
136 תא־דואר .03־232262/3/4 טל. ,3 גורדון רחוב תל־אביב,

 ♦ איתן דוב עורך־מישנה: ♦ אבנרי אורי הראשי: העורך ♦
נוימן גיורא כיתוב: עורך ♦ שנץ יוסי תבנית: עורך

 ♦ מנשה וציפי סרגוסטי ענת צפריר ציון מערכת: צלמי ♦
 ♦ ביטון אברהם המינהלה: ראש ♦ שביט יפתח דפוס: עורך

בע״מ הזה״ ״העולם המו׳׳ל: ♦ זכרוני רפי המודעות: מחלקת
בע״מ ״גד״ הפצה: ♦ תל־אביב בע״מ, החדש״ ״הדפום הדפסה: ♦

,7־ ׳>7
 ראש־ — הדומם הרוב ״קול

 העם — בגין מנחם מר הממשלה
 שמעל הכותרת הכריזה כך — איתר!״

 חודש בסוף שפורסמו מודעות־הענק.
 הביעו הן ישראל. בעיתוני 1982 יוני

 המודעות את במילחמה. נלהבת תמיכה
 שיף, חיים איש־המלונות ומימן יזם

 על כתשובה שרון. אריאל של מעריצו
 שהיכו למילחמה. ההתנגדות מודעות

בארץ. גלים אז
 כ״אזר־ עצמם את הגדירו החותמים

 לבנים והורים חיילי־מילואים חים,
בצה״ל." המשרתים
החות זהות את חקר הזה העולם

 של שמו שם הופיע השאר בין מים.
 כ״תע־ במודעה שהוגדר חלינה, משה

ה העולם בדיקת שיין״.  שפורסמה הז
 בפעולה" הדומם ״הרוב הכותרת תחת

 שזהו העלתה )77.82 הזה (העולם
 בית״ר שחקן .לשעבר חליבה, משה

 מצבות־קברים. המייצר תל־אביב,
 חליבה משה שירת הימים באותם
 העולם היה יכול לא כן ועל בלבנון,

לראיינו. הזה
 גרמו ההיא. בכתבה נזכרנו השבוע

 בן חליבה, יוסף טראגיות. נסיבות לכך
 היה הוא צידון. במרכז בפיגוע נהרג ,18

חליבה. משה של בנו

!¥ 1! ^
 חריצות- נגד לעשות אפשר מה

עובר? של יתר
 וקוץ אליה אך חיובית. תכונה זוהי

בה.
 על בוודאי, תמהת, שעבר בשבוע

 אישי. יומן במדור קטנה רשימה
 לביא. המטוס ייצור על שדיברה
 כולה נכתבה שהיא נאמר ברשימה

 היתה הכותרת הכותרת. ולמען בגלל
החיים). הם (כאלה ׳:)£81 £41 £ד\

מה? אז עצמה את שאלת אולי
 היתה הכותרת הסיפור: הנה אז

 לדפוס, הגיעה היא 0"£87 £׳\\/£
 ברגע ההגהה. שלבי כל את עברה

 פועל־דפוס אותה ראה ממש האחרון
 הוא יודע־צרפתית. מארוקאי, ממוצא

 שגיאת־דפוס כאן שיש בטוח היה
 רבה, בגאווה אליה. לב שם לא שאיש

 של הישראליות ניצול'התכונות תוך
 את שינה ואילתור, יוזמה תושיה,

הכותרת.

 הזה העולם פירסם חודש לפני
 הכותרת תחת כתבת־שער. )16.10.84(

בחו הוכתרה היא ערפאת". של ״השפן
 ״השבוע נאמר: בפתיח ״סקופ". תמת
 ימים כמה הזה העולם עורך שהה

 על מידע כך כדי תוך ואסף בחו״ל,
 ב־ המתוכננים המהפכניים הצעדים
אש״ף."
 הסקופ? היה מה

2463 הזה העולם

סקופ
עולמי

 עומד הפלסטיני ״אירגון־השיחרור
 מהפכה לחולל העשויה החלטה, לפני

 גם אלא האירגון, בתולדות רק לא
 לקיים ההחלטה: כולו. במרחב במצב

הפלס הלאומית המועצה מושב את
בעמאן." טינית
 מלוא את להעריך יכלו מומחים רק

 המועצה כינוס זו. ידיעה של עוצמתה
 — מהפכני צעד אכן הוא בעמאן
 מבין איש האמין לא זמן ובאותו

אפשרי. שזה ובעולם בארץ המומחים
אליי, פנה לא ישראלי מומחה שום

 היא מה ועל הידיעה טיב מהו לברר כדי
 זרים מומחים כמה אולם מתבססת.
 לברר כדי בדחיפות, איתי התקשרו

 ״ער־ ספקות. באוזניי הביעו הם זאת.
מהם. אחד אמר יעז:״ לא פאת

 כי אש״ף ראשי הודיעו השבוע
 החודש בסוף להתכנס עומדת המועצה
במלואו. אומת העולמי הסקופ בעמאן.

ספורטאי
השבוע

מק אנו האחרונים בשבועות
 למדור־הספורט רבה מחשבה דישים
 את לשפר ממאמצנו חלק זהו שלנו.
 מיספר צימצום אחרי השבועון, שרותי
והתמו הכלכלי המצב לרגל עמודיו
המיסחרי. הפירסום ענף טטות

 מדור־הספורט, את לתכנן בבואנו
אובייקטי בעיות בכמה נתקלים אנו

 עיתוי. של בעיה היא מהן אחת ביות.
 אחרי־ השלישי ביום נסגר הזה העולם

העיק אירועי־הספורט ואילו הצהרייס,
 הדיווח ביום־השבת. מתרחשים ריים

 בשפע ניתן אלה אירועים על השוטף
 הספורט ובמדורי־ בעיתוני־הספורט

היומונים. של הגדולים
 להוסיף כן, על באים, אנחנו אין
 מישחקי־ את ולתאר דיווח על דיווח

 תוארו שכבר אחרים, ואירועים השבת
 אנחנו אחרים. בעיתונים רב במלל

 יכולים אנחנו מה עצמנו: את שואלים
קודמים? במדורים ניתן שלא לתת,

 בשטח לתת שעלינו היא התשובה
 המדיני בשטח כמו — הספורט
 שמאחורי הסיפור את — והכלכלי
משמ הנותן חומר־הרקע את הסיפור,

 החדשה. הזווית את למאורעות, עות
לסי דו־מימדי סיפור להפוך בקיצור:

תלת־מימדי. פור
 יכול אתה מחשבותינו תוצאות את
 זה בגליון האחרונים. בגליונות לראות

 מדור־ את הרחבנו הבאים. ובגליונות
מצול כתבות הוספת על־ידי הספורט

 ב״ספורטאי י גליון בכל נבחר מות.
 השפיעו מחדליו או שמעשיו השבוע".

 ביותר החשוב הספורטאי המאורע על
 לאיש־ספורט ניתן הימים. בשיבעת

 על דעתו את הרחבה ביתר לחוות אחד
 חלקי בשאר גם ונגיש המתרחש,

ומאלף. מעניין חומר המדור

ם שמי דניאלה סאתבלתי

ך
 האינסל על אבל

 אני אסילו עלכם
מלמטה סתכלת

י

שתו פרי, אניבה אולסי של א


