
במרחב
נוצרים

ם מוות חי א ד
 שעבר שני ביום הועלו אנשים שלושה

 לא המוסלמי והעולם — בקאהיר לגרדום
 סייד היו השלושה עליהם. לדבר עדיין חדל

 אל־פתאח ועבד הוואש יוסף מוחמד קוטב,
ה הטרוריסטי האירגון ראש — איסמעיל

 פסק־הדין לפי המוסלמים. האחים של חשאי
 הם אותם, שדן המיוחד בית־המשפט של

 — מצריים מנהיגים עשרות לרצוח תיכננו
 לתפוס כדי — עבד־אל־נאצר גמאל ובראשם

הסוציא הרפובליקה במקום השלטון. את
 תיאר מדינה על להכריז התכוונו ליסטית,
ה מקום את הקוראן ימלא בה קראטית,

חוקה.
ה ואת הרציחות גל את תיבננו האמנם

 עבד־אל־ עליהם הלביש שמא או הפיכה,
הזוי האשמה את נאצר

מ אינן בבית־המשפט שהוצגו העדויות
 עצום. קשר נרקם אמנם כי ספק, כל שאירות

 עבר גם מדברות; אלה עדויות רק לא אבל
 שליחי כי האחים. נגד מעיד שלהם האירגון
 ראשי רצחו האירגון

ומ שרים ממשלות,
במצ משטרה פקדי
פע פארוק״ של רים

לר גיסו אף מיים
 עבד־אל־ את צוח

נאצר.
וה הקצינים

 האי־ מייסד אחים.
 רחב־ גבר היה רגון
חי פנים בעל גרם,
 שרצועת־זקן וורים

או עיטרה פרועה
נו אל־בנא חסן תם.
 ונרצח 1910ב־ לד
 אותו, הרג מי נודע לא מעולם .1949ב־

ה כל לפי קאהיר. בלב אקדח, מיריית
 הפוליטית, הבולשת אנשי אלה היו סימנים,
 נו־ מצרים, ממשלת ראש רצח את שנקמו
לכן. קודם שבועות ששה באשא, קראשי

וה המהפנטים הנואמים אחד אל־בנא,
ה מעודה, מצרים שידעה ביותר מבריקים

 מורה בהיותו החשאי האירגון את קים
 היה הוא .1927ב־ באיסמעיליה, מתחיל

 ושבגיל פה, בעל הקוראן את שלמד קנאי
 בבית־ לילותיו את מבלה היה ההתבגרות

 וחולם רענן בקבר שוכב כשהוא הקברות,
וגן־העדן. המוות על

ה נגד להתקומם ארצו לבני קרא הוא
 מנהיגיהם ונגד הזרים, מינהגי נגד אנגלים,

 התפתח אירגונו הקוראן. משבילי שסרו
 שהטיף הגלוי האירגון בצד אבל במהירות.

 שנשבע מחתרתי, אירגון יסד דתית, למדינה
 מלחמת בימי בטרור. השלטון את לכבוש
 עם במגע אל־בנא חסן בא השניה העולם
 החופשיים, הקצינים אחר: מחתרת אירגון

 עבד־אל־ גמאל בשם צעיר של בראשותו
נאצר.

 בפברואר לו, הציע אף עבד־אל־נאצר
ה של הקומאנדו יחידות את לאחד ,1942
וה החופשיים הקצינים יחידות עם אחים

 מן הבריטי הצבא את ולתקוף משטרה,
 מסתערים רומל שצבאות בשעה העורף,
 עבד־אל־נאצר, אז אמר ״כך,״ ממערב.
 תשובת הבריטית.״ האימפריה גורל ״ייחתם
הכ להצלחתכם!״) מתפלל (״אני אל־בנא

התוכנית. את שילה
 פעלו הקבוצות שתי שנזרןן. הזרןן

ה נגד בקרבות בייחוד ביחד, פעם מדי
 אלה היו אולם סואץ. תעלת באזור אנגלים

 ב־ השלטון את שתפסו החופשיים הקצינים
 החליטו אך תחילה, היססו האחים .1952

 כי אמונה מתוך החדש, במישטר לתמוך
 של להשפעתם הנתון ימני, מישטר זה יהיה

 האחים אירגון על הנימנים קצינים אותם
המוסלמים.

ל לתת מוכן היה שעבד־אל־נאצר אלא
הת זו ומנקודה לשלטון. פרט — הכל אחים

 נסיונות־רצח, לשני שהביאה איבה, פתחה
 במחתרת. מחדש ולהקמתו האירגון, לפירוק

 לערוף נועדה השבוע של להורג ההוצאה
האירגון. ראש את

לבנין
ת שוק גו ענו ת ה

 קילר ״קדיסטץ לה קראו אחדים עתונים
 הכינוי את לה הדביקו אחרים לבנון״, של

 ״זאת הצהיר: הכללי התובע ״מלכת־המין״.
 אשתו אולי או — בת־השטן זאת אשה, לא

הנואפת!״
שהורת יפהפיה היא )27( שודיירי סמירה
)10 בעמוד (המשך . ו

אל־גנא
ד שס הדו זו ס ג

ומרענן. בריא למשקה ההופך בויטמיגים, עשיר הדרים תרכיז
 המספק תפוזים, המכיל תרכח הוא נורווגיה, עם ידע הסכם לפי המיוצר ,נסדר נמס הדר
 מעבדתית בהשגחה נעשה ייצורו כי בריא נסדר זקוק. הוא לה 0 ויטמין כמות את לגוף

 תפחים למשקה הופכות סודה או מים בכוס נסדר כפיות 2-להכנה קל נסדר קבועה.
 14ל- ההופכות נמס הדר כפיות 28 אחת בקופסה - חסכוני נסדר ומרענן. תוסס טעים,
 סחיבת חוסכת נסדר של קטנה -קופסהטירחה וחוסר מקום חוסר נסדר מרווה. משקה כוסות

במקרר. אחסנה ומקום ובחזרה המכולת מן רבים בקבוקים

הדו מפרי נהדר משקה
ץ ,בע״ני ״ארז־׳ ע״י מיוצר נסדר רד ארז. קבו ש מ ב: ה בי א ל־ ת סקי רחוב ב טינ בו פון ,147 ז׳ ל .440915 ט
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ם 40 בעל השעו! שונים הפרסי  הרא

של באובזרבטוריון

קי מרו  — ״שרק״ ת
בארץ נרחב בשימוש

 מן אחת ״שרק״, חברת
 בייצור באירופה הגדולות

מוצ את משווקת תמרוקים,
ניכרת. בהצלחה בארץ ריה

 את שהוכיח הנסיוני השיווק
 ראשיו, בשלב כלל, עצמו,

ב :מוצרים שלושה ל ח
ם י נ  טבעי חומר המכיל — פ
 סוג מתותו העור להזנת
 י מ טבעי, באופן בעור המצוי
ם י נ בחדי המצטיינים — פ

ומש לנקבוביות עמוקה רה
 חלב פעולת את בכך לימים
ק הפנים, י נ ו  הגורם — ט

באמ העור תאי להתחדשות
 אותם צמחיים הורמונים צעות

מכיל. הוא

 אלה, מוצרים הצלחת לאחר
 ואיכותם טיבם על המעידה

 בדעת יש ״שרק״, תמרוקי של
 מעגל את להרחיב החברה

 שורה לארץ ולייבא השיווק,
 — יופי תכשירי של שלמה

ם י ש נ . ל ם י ר ב ג ל ו

1514 הזה העזלס


