
בר־חהר: מיכאל
 רקוסור״ם מגיע רא ..זה
צופת!״ עם הברית של

רט: ארי
 מזו״ו המינתב .,אם

נתנצל!״ - עוול ונעשה
 בישראל מכירה שהיא ארצות״הברית הודיעה השבוע

 הדבר נאט״ו. למסיגרת מחוץ מיוחדת", כב״בעלת״ברית
אסטרטגית. ברית ומעין כלכליים, יתרונות לישראל מעניק

 הזו הברית אם בר־זוהר מיכאל הדוקטור את שאלתי
משהו. לו מזכירה אינה

י ישראל בין שהיתה מיוחדת־במינה ברית לי מזכיר זה שכן. ודאי ו
 למילחמת עד ושנמשכה למיבצע״סיני, שקדמה בתקופה לצרפת

ששת־הימים.
היתה? זו ברית מין איזה •

 בין שיתוף־פעולה של ברית וגם מדינית, צבאית, ברית
 מאוד בתחומים סיוע כללה שגם ברית — החשאיים השרותים
בדימונה. הגרעיני הכור הקמת כמו רגישים,

מעמד. זמן הרבה החזיקה לא הברית אבל •
 עד הדוקה פחות ובצורה ,60ה־ לשנות עד מעמד החזיקה היא —

ששת־הימים. למילחמת
חוסלה? היא איך •

 למדינות־ערב והתקרב לישראל, עורף הפנה דודגול שארל
 אמברגרהנשק את הטיל גם הוא אז ששת־הימים. מילחמת ערב
ישראל. על

 שהיה הרע והנסיון אמריקה עם הברית אחרי •
להתכונן... או בשקט לישון אפשר צרפת, עם לנו

 של לקרסוליים מתקרבת אפילו אינה אמריקה עם הברית ייי
 עם אינטימיים קשרים מקיימת אינה אמריקה צרפת. עם הברית
למיפעלים עזרה כמו בצעדים נוקטת איננה בלבד, ישראל

מדיניות
ישראל. של מדעים או ביטחוניים

חשיבותה? מה •
מצריים. עם חתמה שאמריקה מהברית שונה לא היא
 על מדברים היום וגם צרפת עם בברית גם •

משותפים״. ״ערכים
 1 בזה פוליטית. ברית כל על מלבישים אנחנו משותפים" ״ערכים

 הברית על גם הלבשנו המשותפים הערכים את לדאוג. מה אין
 המישטר עם הברית על וגם איראן עם לנו שהיתה הפוליטית
 ברית בכל פק״ל סעיף זהו משותפים ערכים תורכיה. של המושחת

שחותמים. *
 את שכינינו כפי סגריר, ליום מחסה עם ומה •

צרפת? עם הברית
סגריר. ליום למחסה זקוקה שהיא מהתקופה יצאה ישראל

בן־גוריון, של ההנחה על מבוססת היתה כזה ליום ברית
 המצב היום זרה. מעצמה על להישען לעת־צרה צריכה שישראל

אכטלר) (רונית שונה.

 בהבלטה האחרון בשבוע פירסס פוסט רוסלם ג העיתון
 המיפלגה ראש על״ידי כביכול שנשלח מיכתב רבה

 לראש מוק, אלואיס שר״החוץ באוסטריה, השמרנית
 על דובר שבו המיכתב תאצ׳ר. מרגרט אנגליה, ממשלת

 נשלח כי הסתבר כמזוייף. התגלה ולדהיים, קורט סילוק
 מוק(ראה של מלישכתו ולא בלונדון, קפריסין משגרירות

).4 בעמוד העורך איגרת
 לדעתו, מי, פוסט, גירוסלס עורך עם לברר ביקשתי

המיכתב. את פיברק
 האחחנה המילה נאמרה לא שעוד הוא שברור מה יודע. לא אני
 שמשם בלונדון, קפריסין בנציגות לחקור ביקשנו זה. בעניין

 רחוק העניין באוסטריה נמשכת שעדיין המירקווה ולפי החותמת,
גמור. מלהיות

 שהוא פרופיל, האוסטרי העיתון את השבוע מצטטים אנחנו
 לוולד־ הקרובים מחוגים למעשה באו והפיברוק שהזיוף בדיעה

עצמו. היים
 מתכוונים אתם מפוברק, שהמיכתב יתברר אם •

להתנצל?
 ויסתבר שהיה שעבר בשבוע עוד באוסטריה בטלוויזיה הודעתי

 זה אבל נתנצל. אז למוק, אי־צדק נעשה ושבזה מזוייף, המיכתב כי
הפרשה סוף את רואה לא עדיין ואני קרוב, לא עדיין
גלים? מכה הפרשה •

את המעסיק הדבר הוא הזה העניץ בווינה בוודאי. באוסטריה

עיתונות
 את מאוד מביך זה מזוייף, לא המיכתב אם מוטרדים. הם כולם.
 דברים שהרבה כפי מזוייף, הוא ואם להתנצל. מה על אין אבל מוק,

 ום־ ולדהיים של מקירבתו אנשים להביד עלול זה מעידים,
עצמו. מוק של מיפלגתו

ה? מ •ל
 מפוברק שהמיכתב בץ כי מפורשות טוען בלידס היוצא עיתון

 מיספר של הסנטימנטים את מבטא שהוא ברור שלא, ובין
 עם בקשר אני אלה בימים מוק. של במיפלגת־העם פוליטיקאים

 גם שם יש ולהתנצל. למהר לי כדאי שלא שאומרים ושמעתי וינה,
 בהתייעצויות ,1986 שבנובמבר־דצמבר בוודאות הטוענים אנשים
 שפורסמו הכלליים הקווים על דיברו מוק, של במיפלגתו דווקא

בריאותיות. מסיבות יתפטר שוולדהייט — במיכתב
 מישהו תתבעו זוייף, שהמיבתב יסתבר אם •

למישפט?
 לא־ דמות נגד תביעה הגיש עצמו מוק לתבוע. מי את אין
 את לחייב כרי שכזו, תביעה להגיש ניתן האוסטרי בחוק ידועה.

אנטלר) (רונית לחקור. המישסרה

כץ: תמי
 קרטות־וידיאו ,,השארנו

מהוג־ר!״ תישעה ■3
 אפשר הווידיאו. סיפריות של השבוע היה שעבר השבוע

 שהשתדכו הארוכים התורים לפי הסיפריות את לזהות היה
לפניהן.

 כדי ותוך שלי, בשכונה לסיפריה בתור עמדתי אני גם
 הסיפריה, בעלת ),26(כץ תמי את שאלתי טוב סרט בחירת

השביתה. בזמן השאילה היא סרטים כמה
 שאני כך החשבון, את לעשות פנאי של אחד רגע לי היה לא

 היתה השביתה שאילו ברור אבל מדוייק. מיספר להגיד יכולה לא
 פשוט סרטים, נשארו לא כבר בצרות. הייתי יומיים, עוד נמשכת

 שלושה פי אצלנו לוקחים בסופי־שבוע, כלל, בדרך הכל. לקחו
 מאשר יותר שלושה פי לקחו השביתה ובזמן בימי־חול, מאשר

בסופי־שבוע.
 מאשר אחרת התארגנתם השביתה בגלל האם •

כלל? בדוץ־
 הפעם ימים. לשלושה מושאל הסרט כלל, בדרך חוקים. שינינו

 כבר וחצי יום ואחרי יומיים, במקסימום ההשאלה את התניתי
עצומה. דרישה יש כי שיחזירו, ולבקש לאנשים לטלפן התחלתי

הלהיטים? מהם •
 החדשים הסרטים הם מבינה, אני כולם, של הגדולים הלהיטים

 חדשים, כל־כן־ לא סרטים כמה יש לנו אלה מלבד אבל לגמרי,
 סרטי וכל יול, כרמן, כמו נחטפים, וכבר להגיע מספיקים שאינם

האיזור. עם קשר לזה שיש חושבת אני אלן. וודי
כלומר? •

הנינג׳ה סירטי הם בהם שהלהיטים איזורים שיש יודעת אני

טלוויזיה
 עוד לוקחת לא אני הולך. לא פשוט זה אצלנו למיניהן. והמכות

 של עותקים עוד מזמינה אני ובמקומם מכות, ושום נינג׳ות שום
טובים, באמת סרטים
 הרבה לשוק יוצאים חודש שמדי מבינה אני •

 צופה בעל־סיפריה כל האם חדשות. קלטות מאוד
בעיניו? חן שמוצא מה ובוחר בכולם,

 סיפריה אנחנו שיוצא. מה כל לוקחות הגדולות הסיפריות
 משתדלת אני אז טוב, קהל שנקרא מה הוא שלנו והקהל קטנה,
 וגם ללקוחות הסרט על להמליץ יכולה גם אני ואז ולבחור, לראות

מידע. קצת לתת
 האם בטלוויזיה, השביתה עושה מה כשראית •

 שני ערוץ יהיה פיתאום אם יהיה מה גם חשבת
 סוף להביא יכול זה בשבת? גם לשדר ויתחילו

לסיפריות?
 24 למרות ושם, לארצות־הברית, פוזלים הזמן כל הרי אנחנו

 פורחות. הווידיאו סיפריות ערוצים, סוף באין שעות־שידור
שמי) (דניאלה מודאגת, אינני בינתיים
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