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תחריף
 במצריים תיערכנה חודשים כחמישה עוד
 כבבחירות שלא העם. מועצת לפרלמנט. זת

 החרימו שבהן לאחרונה, שנערכו :יציפאליות,
 והמיפלגה הקלפיות את האופוזיציה ;ימת
 מובארב, חוסני של הדמוקראטית, ומית

 בהן, זכתה וכמובן לבחירות שרצה היחידה ז
 על עתה להתחרות האלה המיפלגות יטו
הבוחרים. ית

 זוכה סאדאת, של ימיו בסוף למצב ניגוד
 היא מלא. כמעט פעולה בחופש !וזיציה

 את תוקפת היא שבהן אסיפות־עם, ימת
 שהתוקפן וכתבי־עת עיתונים מוציאה טטר,

 הוא עמוד כל שבו אל־אהאלי, הוא הם
 הממשלה. נגד כתב־אישום ך־כלל

ב האופוזיציה האסיסיור. את תחזיר
 פוליטי קו בעלת או אחד גוון בעלת אעה יים

 אל־דין מוחיי ח׳אלד מנהיגיו־״ בץ ־.
 אל־תגימוע מיפלגת בראש העומד זאלני,

 שוקרי איבראהים חופשי); בתרגום $רך,
 מוראד כאמל מוסטפא :לגודוזעבודה);

 ופואד אחמד(הנאצריסטים) כמאל בראלים);
 הוופד מיפלגת של החזק האיש אל־דין, נ

 זכה עתה רק והחמישים. הארבעים ות
 בפני המדינה נגד שהגיש במישפט •ג־העבר

 הוופד, של בזכותה שהכיר העליון, ■המישפט
 מהפכת לפני במצריים ששלטה £לגה
 הפוליטית לזירה לשוב ,1952 של ;ינים

לגיטימית. לגה5

אלכסראווי והבינוי שר־השיכון
יום־המהנדס את ביטלו המהנדסים

 שמונה החליטו העניינים את להדז ל־מנת
 האחים־המוסלמיים כולל ואירגונים, וימת

 ועדת״הגנה־ במיסגרת להתארגן ;לגת־הצדק,
 המצרי הציבור אל ולפנות ;דמוקרטיה,

 שחוברה עצומה למובארב לשלוח שה
 האופוזיציה בעיתוני פורסמה ואשר דם,
 (.מיליון לפחות היענויות למיליון !יה
 להגנה־על־הדמוקרטיהו'). מות
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 מתפקידיהם, שהורחקו האימאמים, החזרת 4

 המודח הקופטי האפיפיור השבת מיסגדיהם;
 הכנסייה אנשי והחזרת כיסאו אל ודה

למישרותיהם. ידיים
התמוטטות נת
 ללא נותרו ואלפים נהרגו, איש ממאה תר

 ברחבי בניינים עשרות התמוטטות עקב ;־גג,
 היו המיקרים ברוב השנה. תחילת מאז יר,

 שנה עשר־עשרים לפני שנבנו בניינים
 קומות עליהם נבנו השנים במרוצת אך ־,

 לחוק בניגוד ולרוב באישור לעיתים ות,
אישור. 1

 אסונות בעיקבות שקמה הציבורית סערה
 צברי יוסון• קאהיר, מושל את אילצה

 שנבנו לקומות צווי-הריסה להוציא טאלב,
 מיספר כי לעצמו תיאר לא הוא רשיון.

 כתוצאה רשיון, ללא קומות נוספו בהם ינים
 .5000 הוא בקאהיר, וקת־הדיור

 דיירי הנגדי: הכיוון מן הסערה פרצה ;תה
 ואשר רשיון, ללא שנבנו הגבוהות, מות
 .לאן זעקו ותקילין, טבין שילמו הם רתן

 הוחלט ולבסוף שלה, את עשתה הזעקה ד
 במיקרים רק להפעילם צווי־ההריסה, את !פיא
ביותר. וריס

 אלה סערות שככו בטרם עוד .10 בת ;ורבן
הבניינים כי התברר חדשה. שערורייה פרצה ■

כורדיים ותורמים חוסיין מדאם עיראק נשיא
ם המרד ד גברה הסולידאריות נ

:■*יי״

 שנבנתה שכונת־המגורים של החמש־קומתיים
 ובה בחלוואן, צעירים לזוגות שנים שלוש לפני
 התמוטטות. סכנת בפני עומדים דירות, 500

 רבים וסדקים מקומות בכמה שקעה האדמה
בבניינים. נתגלו

 מקירות אחד הראשון. הקורבן נפל ימים תוך
 וקבר לפתע התמוטט השכונתי הסופרמרקט

 המהנדס והבינוי, השיכון שר .10 בת ילה תחתיו
 ועדת־ להקים הורה אלכפראווי, חסאב־אללה

 הביניים מימצאי את השבוע פירסמה זו חקירה.
 ליסודות; חדרו מי־שופכין חולית; האדמה שלה:

 בקומה הדיירים שהכניסו והשינויים התוספות
 על העומס את הגדילו והחמישית הרביעית
למותר. מעל היסודות

 היתה מעשית מסקנה שהסיקה הראשונה
 חגיגות את ביטלה היא המהנדסים. הסתדרות

יום־המהנדס.
הסניגורית אהבת

 (מארוקו, ערביות שמונה כולל ארצות, 42
 כוויית עיראק, לבנון, סודאן, תוניסיה, אלג׳יריה,

שהסתיים הסרטים, בפסטיבל השתתפו וקטר),

 סרטים, 125 הוקרנו בפסטיבל בקאהיר. השבוע
חדשים. מצרים סרטים 16 מהם

 הסרט כי אחד, פה הדגישו מצריים עיתוני
 של סירטו הוא הפסטיבל סירטי 125 בין הבולט
 הפוליטי המסר בעל ק., חנה גאוורס, קוסטה

 בישראל, בחלקו שצולם סרט כידוע, זה, המובהק.
 ומוחמד האמריקאית קלייבורג ג׳יל של בכיכובה

 על מספרת הסרט ועלילת הישראלי בקרי
 בין הנקרעת יהודית־אמריקאית, עורכת־דין

 הראשי הישראלי הצבאי התובע של לבנו אהבתה
 לו משמשת שהיא פלסטיני, לצעיר אהבתה ובין

 חבלה במעשי נאשם שהוא אחרי כסניגורית
בלתי־חוקית. והסתננות

עיראק
בבגדאד חשפניות
 זו הנמשכת ואיראן, עיראק בין המילחמה

 לערים מחוץ מורגשת אינה הרביעית, השנה
 השבוע שביקר זר כתב הגבול. שלאורך ולכפרים
מן קילומטר 120 רק המרוחקת הבירה, בבגדאד

 לא וכלל שבוע, בבירה בילה כי דיווח החזית,
 המיספר את להוציא מילחמה, באווירת הרגיש

 המוצבים ואנשי־ביטחון, שוטרים של יחסית הרב
הציבור. מוסדות ליד

 פרוץ מאז ובמיוחד האחרונות, בשנים
 וברחוב הרסן מעט הותר איראן, עם המילחמה

 לראשונה חשפניות, מועדוני צצו השעשועים
 את הגביר הזת החידוש עיראק. של בתולדותיה

 המיפרץ מארצות במיוחד התיירות, זרם
 לבלות לפנים, נהגו, עשיריהן אשר שומרות־הדת
בביירות. אל־חמרא ברחוב את"לילותיהם

 בחזית. המצב הוא משעשע פחות וזהב. 6כםן
 לאיראן, עיראקית בפלישה שהחלה המילחמה,

 אלף 200מ־ ליותר וגרמה רבות תהפוכות עברה
 עצומים. כלכליים ונזקים הצדדים לשני אבירות

 הארצות, משתי אחת בכל הגבירה, גם המילמה אך
 אחר הנהייה ואת הפנימית הסולידאריות את

המנהיג.
 עשרות בין הכורדי המרד נדם בעיראק

 נגד למילחמה התגייסו והכורדים השנים,
 אחרי האחרונים, בחודשים בייחוד האיראנים,
הכורדיים. הגבול כפרי על האיראניות ההתקפות
 להתרמת מיבצע בבגדאד השבוע נפתח כאשר

 היו המילחמתי, המאמץ לטובת וזהב כסף
 ארמון־הנשיאות אל שבאו הראשונים הכורדים

 תכשיטי את מכל, להם היקר את איתם והביאו
נשותיהם.

החול מסך
לסיני המעבורת

 את עבר במצריים הפלסטינים מיספר •
 שבועון סטודנטים. אלף 12 מהם אלף, 100ה־

 לא שעבר, בשבוע אלה, מיספרים שהביא מצרי
 במרכז מבתי־המיסחר 60*׳ גם כי לציין שכח

פלסטינית. בבעלות הם ופורט־סעיד קאהיר
 ניתוק־היחסים מאז לראשונה התירה, ירדן •

 כניסת קמפ־דייוויד, הסכם בעיקבות מצריים עם
 להפשרת בהמשך לארצה. מצריים עיתונים
 הפעלת על גם סוכם הארצות, שתי בין היחסים

 ונואייבה, עקבה בין ,1984 בתחילת קו־מעבורת,
 לבקר, בעקבה המבלים לתיירים לאפשר על־מנת

בסיגי. ימים, מיספר לשהות ואולי
 דולר מיליון 3300 של חוזה על חתמה לוב •

 מדרום־קוריאה דונגה הקבלנית החברה עם
 קילומטרים, 1885 באורך צינור־מים לבניית
 מיליון ארבעה יום, מדי שנים, שבע תוך שיוביל,
 התת״קרקעיים מהמקורות מים מעוקבים מטרים

 החקלאי לאזור הסהרה במידבר לאחרונה שנתגלו
הים־התיכון. חוף שלאורך

חדר־שינה בכל וידיאו מנשיו־
 צרכנית היא ישראל כי מקובל הווידיאו מכשירי יצרני בין אבל מדוייקים, מיססרים *\ין

או די לאוכלוסייתה. יחסית בעולם ביותר הגמלה מהווי
 1 מיספר הבידור כי להניח מקובל שוב אך מדוייקים, מיספרים אין במרחב הבידור נוהגי על גם

בווידיאו. הצפייה הוא ערבים למיליוני
 נעדר לא במארוקו חדר־שינה. בכל אחר כולל מכשירים, שיבעודשמונה שבוע) בתים יש בסעודיה

 בלי להופיע שבועון שום יעז לא ובבחריץ כוכבים חמישה בעל מלון של חדר בכל הווידיאו של מקומו
שבוע. אותו של הווידיאו להיטי עשדת רשימת לציין

 370 בקאהיר; מצויים כאלה 300 הוו־דיאו. בוטיק הוא בנושא החידושים אחד בבוטיק. מיסעדזז
 בדרך־כלל, הם, וידיאו, בסרטי ונינוחה פרטית לצפייה מועדון אלא שאינו בבוסית דמי־החבר בלבנון.

דולר. שני הם אחת לקאססה השאלה דמי שהם ודמי־הכניסה, לשנה דולר 200
 ליבם את סועדים בשבוע. פעמים ארבע-חמש שלהם, לבוטיק הבאים בקאהיר, אנשי״עסקים יש

 הצפייה בתדר ליבם. חפץ שבו בסרט לצפות עולים ואחר־כד הבוטיק שבכניסת המשובחת במיסעדה
הפרטי.

 זה דווקא. בביירות יושב המרחב. לכל הסחורה את המספק הקאסטות, מלך בסימטה. םיפרייה
 אעם בלבנת(.אנשים מילחמת־האזרחים שמת בשמעה הווידיאו יתרון על שעמד דפורני. ז׳ודז׳ הוא

בווידיאה') וצופים בבית נשארים הם לבידור? עושים הם מה אז מבתיהם. לצאת מעזים
 וקוז׳אק מדאלאס שלו הווידיאו סיפריית את מחשב, בעזרת מנהל, הוא בביירות צדדית בסימטה

הגדי. של שובו או כמדי הגדול המסך להיטי או לי בדוס וסירטי אמריקאיים מערבעיס עד
 הגדולות הסרטים מסיפריות אחת בעלת היא בע־מ, בינלאומי לבנוני וידיאו דפורני, של חברתו

 בערבית מדיבוב — בכל ומטפלת וערבית צרפתית באנגלית וטלוויזיה קולנוע סירטי אלף 16 בעולם,
 16ד 35מ- להעברה וער בערבית כותרות־מישנה והוספת ערבי) בפסקול הלועזי הפסקול (החלפת

לווידיאו־טייפ. מילימטר

24121 הזה העולם .


