
צלם ישראלי נפל בשבי
חלץ הצליח להי ייטקונג ו הו

נימנה על צוותÎטלוויזיה גרמני, והסתיר את אזרחותו משובים
גתגנו גג-מניÎוט1Î:' מ>ת אלפרד וויכגץ,
א—ח ישÎאלי נפי, ב""יבÎע
ע!עכ-, 3י6!כי ד"ווייצ-ו:;",
— *ÎוÎליד סייגץ. דוא עי
הÎדית לכÎ ש-צליÎו ל-פתיר
Îת* דÎזÎאזר Îגיו אÎמ2ני ש

יע-אייית.
הישראלי ייסף קזיופנין עו-
Îבד כצלם בכיר בטלוויזיה ה
גרמבית הוא נפל בשבי יחד
עם צוו? של הטלוויזיה —
אשר בלל מÎיבדו כתב ושני
עיזרי הפקה וכן כ-ב 1ל
Îסוכנות הידיעות ד^רכתית ה
Îצוות יצא להכין כתבה על ו
ל- חיים באיזור סייגון — ואז נ
Îכד בידי מארב של ד ווייט

קונב'
זל לא היה דרכו- למרבה רמ
נו הישראלי של קאופמן בידו
בזמן מעצרו הוא השאיר את
Îהדרכון במלונו בסייגון ובא
Îשר נעצר על ידי אנשי ה
, במרחק 30 קי- ווייטקונג'
Îלומטרים מן הבירה היתה ב
רשותו רק תעידת"עתינאי גר-

מנית,

עם מעצרו היה ברור לקאופ-
Îמן כי עליו להסתיר בכל מ
בן קיר את ייותי ישראלי, ש
Îערבית והאנטיÎעטדרם הפרו
Îישראלית של הקומוניסטים ה
ווייטנאמיים ידועה, והיתה גו-

רמת לו, ללא ספק צרות צרי-
רות.

משום כך הסתירה את הדבר
גם אשתו של קאÎפמן המת-
Îגוררת בקלן לאדר םירסום ה
ידיעה על המעצר, פנו אליה

כתבים רבים בבקשת אינפור-
מציה — והיא לא גילתה להם
שבעלה ישראלי. מאותה סי-
בה נמנע גם כתב , ידיעות אח-
רונות" מלדווח על מעצרו של

קאוכטן בידי ה ווייטקונג".
אנשי הקבוצה גהשדו על-
ידי לוכדיהם שהם סוכני שרות
הבטחון האמריקני, וכאשר הת-
ברל בחקירה כי אינם כאלה
Îשוחררו ביום ו האחרון ו —
הורשו לחזור לסייגון. כ מח-
ווה טיוהד אף הירשו להם
Îאנשי ד ווייטקונג' לצלם ב

מהנה צבאי שלהט.
כך יצאו קאופמן -וחבריו מן
הדרפתקה המסוכנת ב רכוש'
גדול לא זו בלבד שנחלצו
, אלא שגם משבי ה ווייטקונג
הביאו עמהם סרטים בלעדיים,

יחידים במינם
Îבפגישה שהיווה לי עמה ב
קלן סיפרה אשתו של קאופ-
מן בי בעלה מסר לה, בשיחה
טיפונית אחיי שחרורÎ שהיה
ברÎמזל שה ווייטקונג' לא גי-
לו כי הוא ישראלי. אילו גילו
את הדבר, עלול היה מצבו לה-
יות מסוכן ביותר בשייב הרא-
Îשון היה מצבם של העצורים ב
כל רע סיפר קאיםמן — אך
לאחר מכן השתפר היחס אלי-

דם
קאופמן התלונן בעת השיחה
Îעם אשתו, על כך שהנציג ה
דיפלומטי הישראלי בסייגון
סירב לקבלו, בו ב1מן שהנצי-
גים הדיפלומטיים הגרמניים
ערכו קבלתÎםנים מפוארת ל-
חוזרים מן השבי הקומוניסטי
קאופמן נחשב לאחד מצל-
מי הטליויזיה המעולים ביותר
בכל גרמניד ולנר זכה בכמה
פרסים חשובים על סרטיו הוא
שוגר פעמים רבות לשליחויות
Îחשובות ומסוכנות ביותר מ

טעם הטלוויזיה הגרמנית.

קהירו רוא וכתוב!72^וז^תוווובי~ ודעים ק אינם י
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על כך מוסר העתון המצרי
ההגירה מן ה-"אחר סאעה"' אשר כתב לפני הי הסיבה לכל הבעיות והמש-כפר אל הבירה העמוסה — זו-ימים אחדים: ,
Îברים בעיר, — בתחבורה ב
הקשה ובמכתÎהזבובים. ייכלדיור, באספקה, במצב הנקיה
אלה יש רק פתרון אחד והוא:

ראש מינהל התיכנון והבי-בלימת ההגירה".
צוע של קהיר, המהנדס מוחםן
נק בקהיר. האוכלוסיה גדלה"תוספת התושבים גורמת מח-אידרים, אמר לכתבת העתון.
כאן בקצב של ארבעה אחוזים
השני מהגירה. לדעתי יש לÎלשנה — החצי מילודה והחצי
העלות את רמת העבודות וה-

שיריתים בפרובינציות עלÎמנת
שהזרימה לקהיר תיפסק".

ההגירה לקהיר — אומר
אידריס — העלתה את אחוז
הזנאלפאבתים בעיר, משום סי
מרבית המהגרים אינם יודעים
ואÎוכתוב, בעוד שבשנת קר
1966 הגיע אחה האנאלםבתים
בקהיר ל0Î'ל54 — עלה האחוז
ל62Î בשנת 1972, בתוצאה נ

ההגירה.
זהו מספר המעורר דאגה ,
בתי עמוקה", אומר אידריס. ,
הספר בקהיי אינם מסוגלים
עוד לקלוט את המספרים ה-
עצומים של התלמידים. בק-
היר קיימים 866 בתי ספר יסו-
דיים — בעוד שהמספר הדרוש
כדי לקלוט את כל התלמי-

דים חייב להגיע ל1235Î רמת
הלימודים יורדת ללא הרף'

בבירת מצרים קיימת אפילו
בעייה של קבורה, בגלל הצפי-
פות. "בתי הקברות תופסים
שטח עצום רש להגדילו שוב
ושוב. ואילו אנו היינו מעדי-
פים להפוך את בתיÎהקברות
Îלפארקים, שיתנו אוויר צח ל

קהיר'/ ממשיך אידריס.
עקב צפיפות התושבים הוח-
לט להקים רכבת תחתית ב-
Îבירת מצרים. במשך שבע ה
שנים האחרונות נערך מחקר
התחבורה המצרי תכנית להק-בנושא, ועתה הועברה למשרד
מת הקו הראשון של הרכבת
התחתית בקהיר, אשר אורכו
Îיגיע ל-14 קילומטרים אך ה
Îבעיה אצלנו אינה דווקא ה
תיכנון, אלא הביצוע" — מעיר

העתון המצרי.
(עתי"םÎמזרדו)
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