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בעולם ביותר הגדול הקונצרן
 וסייעו פעולה שתפו 1.1.7. של מומחים 4000

 הירח. פני על ״אפולו״ נחיתת להצלחת
 ארצות 28ב־ מומחים 200.000 מעסיקה 1.7.7
ו מפעלים חרושת, בתי 35 בבעלותה תבל.

 ״שאוב ביח״ר השאר ובין מחקר מעבדות
 מקלט על נוסף אשר בגרמניה, לורנץ"

 מקלטי מייצר בעולם, ביותר הטוב הטלויזיה
 יבשתיים בין טלפונים מרבזי קול, רשמי רדיו,
ועוד.

 שלהם, הרב והניסיון מהידע תהנה אתה גם
 רדיו מקלט הטלויזיה, מקלט רכישת ע״י

לורנץ״. ״שאוב 1.7.7. של קול ורשמי
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/יי-י,

נפתח
 וכוריאוגרף הרקדן בהדרכת

הטלויזיה

לוי שמעון
 למחול סטודיו
ומודרני ג׳אז

השרון ברמת
 ומבוגרים לילדים כיתות

ומתקדמים מתחילים

25.10.70 מונאריך :חחרשמוו
247480 ,778996 — :טלפונים

 לעצמן הקנה
 אישיות

 שנים שלוש עם ^
אחריות! 51
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בע״מ צמרת אפנת
לדוגמנות ספר בית

 בתל-אביב שרתון במלון חדש קורס פותח
ס ר ו ק : ה ל ל ו כ

ונימוסין איפור * מסלול דוגמנות *
והיופי החן טיפוח * צלום דוגמנות *

 לעבודה והגונח טיוע הקורס למסימי
224281 טלפון • ת״א 132 דיזנגוף והרשמה: פרטים

במדינה
פלסטיני□

 דב־טוראי
טוקאן גנרל

 עיתונים בעקבותיהם ומייד פאריס, עיתוני
 בשבוע לעולם, לנשר מיהרו העולם, ברחבי
 המפד החדשה את ענק, בכותרות שעבר,
הפלס המנהיג של המרעישה תוכניתו צצת:
 לשלום טוקאן טופיק גנרל המפורסם טיני

 לחדשה התלהבותם מרוב התיכון. במזרח
 יתר לבדוק העיתונים התעכבו לא הלוהטת,

 היו לוא המהולל. המנהיג מיהו המידה על
מעניי פרטים עליו מגלים היו זאת, עושים

ה שהסקופ — כן• כדי עד מעניינים נים.
 הגנרל שכן פורסם. בטרם נמוג היה גדול

גדול. אחד בלוף אלא היה לא
המהו הגנרל קורפורל. היה הגנרל

סעיד אביו, שנה. 58כ־ לפני ביפו נולד לל

סמדג׳ה מתלונן
מכאן״ .הסתלק אמר: המנהל

 מהר שחיש אלא המפקד. סגן בתואר זכה
 מנת על בנושא. גמור בור הוא כי הוברר

 מסעות־ לערוך לו הוצע ממנו, להיפטר
מלחמת־הקודש. למען התרמה

 מהג׳וב שגם אלא בפרצוף. אגרוף
 כאשר במהירות, טופיק סולק שלו החדש

 אך מוכשר, מתרים אומנם הוא כי התגלה
ב רק לכיסו. משלשל יעא התרומות את

מש קצין שהיה צובחי, הבכור אחיו עזרת
המ זאת, למרות ממאסר. ניצל ביפו, טרה
הפר ההתרמה בפעולות הנמרץ היוזם שיך

 חסן כאשר רק מהן חדל שלו, טיזניות
בפרצוף. אגרוף אישית, לו, הכנים סלמה

 אך — המקום את החליף הצעיר טוקאן
 בירדן, עתה היה אחיו המיקצוע. את לא
 אביו טלאל, המלך של ראשו שומרי בין
 טופיק התקבל האח בעזרת חוסיין. של

 שוב האספקה. באגף בפקיד הירדני, לצבא
ממעצר. אחיו חילצו ישוב במעילה, נתפס

 טו- חזר 1958ב־ מטוס. לגנוב ניסה
 הבלעדי כנציגה הפעם, לירדן. טוקאן פיק
 הוא ידועה. אמריקאית מסחרית חברה של
 החברה. בכספי שמעל לאחר ירדן את עזב

 מתפרסמים החלו מכן לאחר מעטים ימים
 עתה, אמריקא-ים. בעיתונים איתו ראיונות

 הראיונות: נושא טוקאן. גנרל הוא היה
 גולה פלסטינית ממשלה עתה זה הקים הוא

ה דעת־הקהל תמיכת את ביקש בראשותו,
בממש רשמיים חוגים במאבקו. אמריקאית

 לשגרירות פנו ובאו״ם ארצות־הברית לת
 פרטים, בבקשת ברבת־עמון ארצות־הברית

 הוא הגנרל כי הקצרה התשובה את קיבלו
פסיכי. סתם

ל הפך טוקאן לילה. לחיי מומחה
 ולא הקרוב, המזרח בבירות מוכרת דמות

 למורה־הדרך נחשב הוא בפאריס בהן. רק
 שם שביקרה ערבית אישיות לכל הקלאסי

 של לחיי־הלילה ממנו ידול מומחה היה לא
 זוכה. היה מאידך, בביירות, האורות. עיר

 על בבית־הסוהר, לשבת ביקור, בכל כמעט
 היה זאת, כל למרות אחרת. או זו עבירה
הער בעולם רבים. בחוגים ואהוד מקובל

 לא למציאות מיון הו בין הגבול בו בי,
 לאלוף כבוד של מקום נשמר ברור, תמיד

לע מלבד היחידה, ששאיפתו הצייזבאטים,
בכותרות. לזכות — היתד, כסף, שות

שדה״ ״יצחק לבית־הפפר בדיר ילדים
לבטיחות? אחראי מי

 של המוכתר היה טוקאן* אל־חאליק עבד
 לבנו העניק הוא ביפו. שהתגוררו שכם בני
 מתוך כנראה (הצלחה), טופיק השם את

 שסחר אף על שכן יותר, טוב לעתיד תקווה
 ממנו תמיד ההצלחה היתה ליד, הבא בכל

הוורו בחלומותיו אף אם ספק אך והלאה.
 פיו בהבל יקים שבנו ניבא ביותר דים

פלסטינית. מדינה
 התיכון נ׳בית־הספר נזרק הצעיר טופיק

 אפילו ציון־מעבר לקבל הצליח שלא לאחר
 לצבא נתקבל אביו דעזרת אחד. במיקצוע
 של המרשימה לדרגה לעלות זכה הבריטי,

רב־טוראי.
 תחילת עם כור. היה המפקד סגן
 של לצבאו פלסטיניים צעירים של גיוסם

 בירושלים טופיק התייצב וחוסייני, קאוקג׳י
 שמכיר כאחד שרותיו, את הציע המזרחית,

 הכיבוש. מטרות ושאר תל־אביב את מקרוב
 כדי סלמה חטאן של למפקדתו נשלח הוא

אחרות, וערים לוד, רמלה, בביצור לעזור

ה ירדן ממשלת ראש של קרוב לא' *
טוקאן. אחמד נוכחי,

ב נוספת הצלחה נחל שעבר, בשבוע
זו. שאיפתו

דרכי־חיים
מסוכן

להתלונן
ש סמדג׳ה פרדריק חשב לא טוב, כאזרח

 את ראה הוא כאשר לשתוק, צריך הוא
מסכ נוספים, ילדים ועשרות ילדיו, שלושת

 ;ו היתה לדעתו, חייהם. את יום־יום נים
כך. על ולהתריע לקום האזרחית חובתו
התרע־ תוצאות אך והתריע. איפוא, קם,

 יחזור אם שספק עגומות, כה היו תו
שנית. טוב אזרח להיות ויעז

ה הילדים ככל ? ילד יידרס מתי
 שדה יצחק החדש בבית־הספר ללמוד באים
 של ילדיו גם בבת־ים, השיקמה ברחוב

 — הכביש על דרכם לעשות נאלצו סמדג׳ה
ברחוב והמדרכה פנוייה. מדרכה מחוסר
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