
 דאגת האם
מקום להזמין

 נסיעה לכרטיס ז הבראה בבית
 לקנות עליך הרי אם־כן, לחו״לז

 חופ־ להנצחת ופילס מצלמה גם
 הממשמשים נסיעתך או שתך

 מצלמות של גדול מבחר ובאים.
 המצלם כל המחירים. סוגי מכל

פעמיים. חויותיו את חי —
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 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על״מניז מראש, שבועיים על-כך להודיע
החדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע
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 משרדים למנהלי חשוב
!ובתבניות

המו הכתיבה למכונת הפלא מחק
 יההעתק. האוריגינל את חק

ב שניה תוך וכסף, בזמן חסוך
 מילה או אות כל למחוק יכולתך

ההעתק. עם יחד
 יחידות 288 המכיל ענק סט הזמן

 על־ וחסוך בלבה ל״י 19.20 במחיר
 ממשי. באופן 40״/״ כך ידי

 ללא ולהדגים לבקרך ישמח סוכננו
התחייבות. כל
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ע כו ש ר כ כ ע שנל הידיעה, את היומית העיתונות פירסמה ש

 פצצה של הימצאותה בדבר שפיגל, דר הגרמני השבועון מן קחה
ישראל. בידי אטומית

ב בצהריים, רביעי ביום הופיע זה נושא על הראשון הפירסום
ה גם אותו הביאו בבוקר למחרת ובמעריב. אחרונות ידיעות

יומונים.
ידי אותה הובאה היומית, בעיתונות אור ראתה בטרם עוד אבל

 שלישי ביום הזה, העולם של תשקיף מדור בראש סנסציונית עה
הישראלית. העיתונות כל את שוב הקדמנו בכך בערב.

נ״וות מרדיו שיוור ^
המתפטר, שכם עיריית ראש כנעאן, חמדי איתו לקח מה
 מספר כמובן, בארצות־ערב? לסיור מספר שבועות לפני יצא כאשר

הזה. העולם של הערבית המהדורה אל־עאלם, הדא גיליונות של רב
הזה: העולם לכתב לשכם, בשובו סיפר, וכך

 שלא ארצות, באותן מדינאים לבין ביני ויכוחים שהחלו ״ברגע
 את להם מגיש הייתי ישראל, עם שלום של באפשרות האמינו
בכלל, כזה. שלום של לאפשרות כהוכחה אל־עאלם. הדא מאמרי
 סיכויי מה שאלו ורבים היטב, אתכם מכירים ששם לי התברר
 בכוויית אפילו הבאות. בבחירות חדש כוח — הזה העולם רשימת
 מאוד חשובים אנשים אצל מצאתי הזה. העולם על הרבה יודעים

אל־עאלם.״ הדא של גיליונות — ובירדן בלבנון כמו — שם
בישר־ המפלגות על מיוחדת תוכנית ששידר ביירות, רדיו ואילו

הזה, העולם השבועון של דרכו על מיוחדת סקירה הקדיש אל,
ל־ גנזר פעם יקום ״אם השידור: סיכום החדש. הכוח לידת ועל

 כמו אנשים זאת יעשו הישראלי בצד הרי ישראלי,—ערבי שלום
אמרי.״ אורי העיתונאי

 בעולם פוליטי איש־ציבור כימעט אין במיקרה. נולד לא זה יחס
 גיליון קרא שלא או ודיעותיו, הזה העולם על שמע שלא הערבי,
 ממשלת של רשמית בחוברת־הסברה אל־עאלם. הדא של כלשהו
 והעולם אל־עאלם הדא מוגדרים מזמן, לא לאור שיצאה ישראל,

והנא ערבי,—ישראלי שלום השגת למען הפועלים בעיתונים הזה
לפיתרון. בדרך פלסטינית, מדינה הקמת למען בקים

הנה, הערבי. העולם חלקי בכל פופולרית אינה זו שדיעה ברור
 השבועון פירסם מביירות, שידור אותו אחרי ספורים ימים למשל,
אב אורי ״עמדת הזה. העולם על קשה התקפה אל־אסבוע הירדני

 שבאה ציונית, הסוואה רק ״היא אל־אסבוע, פסק בכנסת,״ ,נר
האמיץ.״ מלכו סביב המלוכד הערבי, המחנה את לבלבל

במיו מתלהב ושאינו השבועון את המממן חוסיין, למלך הכוונה
פלסטינית. מדינה הקמת של הרעיון מן חד

עאוו אצד אורח ^
 ההיסטוריון הוא שלנו הערבית במהדורה הכותבים אחד

 הרב באוצר נעזרים גם אנו פעם לא אל־עארף. עארף הנודע הערבי
 ארץ- לתולדות הנוגע בכל ברשותו, שיש ופירסומים ידיעות של

ישראל.
ער לעניינים הזה העולם כתב באל־בירה בביתו ביקר השבוע

 בישראל. הבדווים על חומר ממנו לקבל כדי גילעדי, נעים ביים׳
 פולקס־ די העיתון של הולנדי עיתונאי לראיון התקבל שם, בהיותו

 דעתו את לשמוע וביקש ליאוטין, כיאן עצמו את הציג הוא ראם.
 ישראל בין השלום סיכויי ועל באזור, המתרחש על אל־עארף של

לשכנותיה.
 ממשלת על השלילית דעתו את חיווה למדי, פסימי היה אל־עארף

 את והביע סיפוח!״), שוחרות בה השותפות המפלגות (״כל ישראל
השינאה. תשתרש — שנתיים לפני שנולדו התיקוות שבמקום החשש

 דיעות בעלי אנשים בישראל יש ״אבל אותו: הפסיק ליאוטין
ואומ אבנרי, אורי של ספרו את קראתי ושוחרי־שלום. מתונות,

בארץ.״ מקום בכל נמצאים הזה העולם שאנשי לי רים
 בפני גילעדי נעים את הציג לא רגע לאותו שעד אל־עארף,

 הם ״כן, להולנדי: והשיב הזה העולם איש לעבר עתה חייך אורחו,
מהם.״ אחד יש זה, ברגע אצלי, אפילו מקום. בכל נמצאים

 בחנות — אבנרי של ספרו את קנה כי לגילעדי סיפר ליאוטין
 — הספר את שקראו ערביים במנהיגים גם נתקל הוא בעמאן. ספרים

 בקרוב להופיע והעומד ובבריטניה, בארצות־הברית תחילה שהופיע
ובגרמניה. בצרפת וכן בעברית, בארץ

ר לאומי ענו■ ״אנ■-^י
מן־ בעלת היא הערבי העולם ברחבי זה ספר של מכירתו

שות של הרעיון להחדרת כולו מוקדש זה ספר שכן רבה. מעות
העמים. י נ ש של זכויותיהם הבטחת תוך פלסטינית,—ישראלית פות

השאר: בין אבנרי, מדגיש ספרו, של הסיכום בפרק
 רוצה אני לאומיים. ערבים עם לפעול רוצה ואני לאומי, עברי אני
 ולא אתם שלא הוכיחו, האחרונות השנים חמישים להם: לומר
 נלחמים אנו עוד כל הלאומיות שאיפותינו את להגשים נוכל אנחנו

 לנטרל יכולות שלנו הגדולות הלאומיות התנועות שתי בזה■ זה
 של וקידמה שיחדור לתנועת להתלכד יכולות שהן או זו, את זו

השמי. הרעיון פירוש זהו כולו. המרחב
אני  רבות שטויות נכתבו זה. בעניין ברורות לדבר רוצה ...

ריבונית. כמדינה ישראל של בקיומה מכירים שאינם פיתרונות, יעל
כזה. לפתרון לעולם יסכים לא — אני לא ובוודאי — ישראלי שום

פיתרון, לכל נקודת־חמוצא היא ריבונית כמדינה ישראל של קיומה
 כל ושל הפלסטינית האומה של ושאיפותיהם זכויותיהם כמו בדיוק

אחר, ערבי עם
 עתה המונחת עטיפה — האנגלי הספר עטיפת על מובא זה קטע

 שהיא כשם הערבי, העולם ברחבי הספרים בחנויות הראווה בחלונות
בישראל. הראווה בחלונות מונחת


