
טפחות בנק לקוחות מועדון
 פותח בישראל, הגדול המשכנתאות בנק טפחות, בנק

 מסוגה ראשונה חדשה, שיווקית בתכנית אלה בימים
ם של פעילותם בתחום  למשכנתאות. הבנקי

ם הבנק  ייהנו שחבריו הבנק, ללקוחות מועדון הקי
ם מתוקף והנחות מהטבות כ ס  על גדולות חברות עם ה

לבית. שונים מוצרים רכישת
 לזוגות עזרה לתת היא הבנק של העיקרית המטרה
 ..פעם של בפעילויות באינטנסיביות העסוקים צעירים
 המשפחתי. התא הקמת עם בחיים״ פעמיים
 המשכנתאות, מקבלי לכל יינתנו המועדון שירותי

 של הגמל קופת או החסכון מתכניות לאחת למצטרפים
הבנק.
ק ידי על המועדון הקמת  רווח, למטרת שלא נעשתה הבנ
 החברות עמלה. כל ללא בלבד מקשר כגורם פועל והבנק

 הארץ מתוצרת מוצרים משווקות במועדון המשתתפות
כחול־לבן. תוצרת קניית לעידוד טפחות בנק תורם ובכך

ת המעניקות החברות  מיוחדים תשלום והסדרי הנחו
הכסף" ״מפתח לחברי

 .2 • ושמיכות מצעים מגבות, הלבשה, מוצרי - אתא .1
 דולפין .3 • ואפיה בישול תנורי - בע״מ ובניו ברוש י.
 - זדקה .5 • פרסום חברת - דחף .4 • סככות -

 פלדה דלתות - חוסם .6 • ומטבחים קיר ארונות
 • ובטחון להגנה ״.101 ״חוסם בטחון ומנעולי ״שריונית״

 .8 • מים לחימום וחשמל שמש מערכות - כרומגן .7
 רהיטי - עונג .9 • העברי הספר להפצת מרכז - ספרי
 .11 • צעצועים שיווק - פנטסיה .10 • ונוער ילדים

• ביתיים חשמל מוצרי - תדיראן .12 • כרמל שטיחי
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 המוצעות הדירות מחירי כל
אחת בחוברת - בארץ למכירה

העתונים. בדוכני להשיג

ם: הפצה  03־337056 - הפצה גד לדוכני
03־229353 - פרסומאים סער שנתי: מנוי

מודעתך ופרסם ח<<ג
ישראל עיתוני בכל

אשראי: כרטיסי לבעלי
ס ישראכרט, ויזה, ר דיינ

)03(296662 ,280666 טלפונים:

ד, י1מנ ב כ נ
 - חידוש הודעת אליך נשלחה

בזמן. שלם אנא
תישלח. לא נוספת הודעה

המנויים מחלקת

במרחב
איסלאמית פיסגה
הביתה! שובי מצריים,

 רמה ביד שלט שלוש המיספר
 אל־ביידא בדאר האיסלאמית בפיסגה

 המארוקאית). קאזאבלנקה (היא
 באמצע שהתכנסו והנשיאים המלכים

 סגני־נשיאים שלושה בחרו ינואר
 מארוקו, מלך עמד שבראשה לוועידה,

 סנגל נשיא תורכיה, נשיא אלה היו חסן.
ערפאת. יאמר אש״ף, ויו״ר

 שעות שלוש הקדישו אחרי־כן־
 לנושא ימים ושלושה כלליים לדיונים

 האיסלאמית. לפיסגה מצריים שיבת
 ביניהם, הבנה לכלל הגיעו לא כאשר

 (גיניאה, בוועדת־שלושה בחרו הם
 הצעת־ שתכין כדי ופקיסתאן) סוריה

המצרי. בנושא לוועידה החלטה
 את להשיב ההצעה הוגשה כאשר
 31 מכריע: ברוב נתקבלה היא מצריים,

 נמנעו שיבעה בעד; הצביעו 41 מתוך
 סוריה (לוב, נגד הצביעו ושלושה

תימן). של הדמוקרטית והרפובליקה
ה המישםחה.־רק חיק אל
 ה־ תום אחרי חודש כמעט שבוע,
 על הראשונים הפרטים החלו פיסגה,

 לעיתונות דולפים הוועידה דיוני
 בדאר קרה באמת מה המצרית:

 לוועידה מצריים שבה וכיצד אל־ביידא
 לפני סולקה שממנה האיסלאמית,

 השלום את שכרתה אחרי שנים חמש
ישראל. עם

 עוסקת השלושה שוועדת תוך
 ממשלת אצל גישושים נעשו בדיוניה,
 אחת לקבל תיאות אם לברר מובארב,
 שהתבשלו הצעות־ההחלטה משלוש

 הסכם את לבטל הראשון: בשלב
 סייג, ללא להכיר, או קמפידייוויד

 לפחות, או, הערבית הפיסגה בהחלטות
הפיסגה של יותר המתונות בהחלטות

 של לידיו הכסף הגיע כיצד גם הוזכר
 יו״ר של אחיו היה השלם אל־טווילה.

 אירגון ראש ערפאת, פתחי ד״ר אש״ף,
 עם החי הפלסטיני, האדום הסהר

בקאהיר. משפחתו
 אל״טווילה: אבו השבוע כך על הגיב
 כן ערפאת. ד״ר את פגשתי לא מעולם
 ורק — ערפאת יאסר את פגשתי

 ,1969 בשנת בקאהיר פעם פעמיים.
 איש, 50 בנוכחות במסיבת־עיתונאים

.1975 בשנת בביירות, ופעם
 יכול היה לא המיקרים בשני
 את לגייס לנסות אפילו ערפאת

 אל־טווילה כי לשורותיו. אל־טווילה
 בפומבי, אליו פנה ערפאת, את הקדים

 ישראל חיסול מסיסמת לחדול לו הציע
(גבולות החלוקה תוכנית את ולאמץ

1947.(
 כי ברור היה המסווה. יריעת

 העסקת מעשה את שהפיצו המקורות
 פרו־ישראלי כמעט מצרי עיתונאי

 דיווח בארץ, פעמיים ביקר (אל־טווילה
 על־ידי אוהדת) בנימה בכתבותיו

 ציפורים שתי לצוד ביקשו ערפאת,
אחת. בירייה

 שמעולם המצרי, העיתונאי כלפי
 עם בשלום תמיכתו את הסתיר לא

 בתוארים זו עמדתו עקב וזכה ישראל
 קבלת הרי מתמסר, בוגד, סוכן, כגון

 חיסול היתה מערפאת משכורת
 עם העיתונאיים קשריו אפשרויות

ישראל.
 צריכה זאת היתה ערפאת כלפי

 האיש פני מעל המסווה קריעת להיות
 מסוגל ערפאת אבו־מוסא: מרד שבו

 בעיתונאי תומך אפילו הוא לכל,
פרו־ישראלי.

הבכורה הופעת
הגדול האוהל הוא הסראדק
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ב״אל־מוסוור׳ עוז של לסיסרו הפתיחה עמוד
ישראל בעצמות המכרסמות הסתירות

האיסלאמית.
 שלוש את הסף על דחו המצרים
 — זהה היתה שמטרתן האפשרויות

ישראל. עם השלום למצב קץ לשים
 ההחלטה הצעת נוסחה זה בסים על

 מכריע, ברוב נתקבלה אשר הרביעית,
 המישפחה לחיק שבה ומצריים

האיסלאמית.

מצריים
ציפורים שתי

 בעיני חן למצוא שביקש ייתכן
 אחרות, סיבות לו שהיו ייתכן שוביו,
 אך הדברים. את אמר לא שכלל ייתכן
 לידיהם נפל אבו־כרש סלימן כאשר

 אבו״מוסא, אנשי באש״ף, המורדים של
לספר. מה לדבריהם, לו, היה

 מנהל בתואר שנשא מי אבו־כרש,
 יאסר כי גילה הפת״ח, של ההשקעות

 תשלומים קבע דרו העביר ערפאת
 מצריים, ועתונאים לסופרים חודשיים

השמאל. אנשי רובם
 מי היה לא שמות, הוזכרו לא עוד כל
 צוטט אבו־כרש כאשר אך שיגיב.

 גם חודשית משכורת כאילו.שולמה
 אל״סתאר עבד אל־יוסף, רוז לכתב

מיידית. תגובה באה אל־טווילה,
 במיקרה כי החלוקה. תוכנית

אלא מפורש, שם הוזכר רק לא זה

 לרכז כדי אדם, של מותו אחרי המוקם
 גדול שהאוהל ככל האבלים. את בו

יותר. נכבד הנפטר שמעמד סימן יותר,
 לרווחה, שנפתח הגדול, בסראדק

 הצטופפו הבאים, כל את בו להכיל כדי
 עברו כי ואם איש. 5000כ־ העז בקור
 העיר האיש, של מותו מאז שנה 13 כבר

 על הבאים ומיספר הסראדק גורל
 של בליבותיהם מקומו חשיבות
האבלים.

 באו האבלים תימנית. מדלייה
 כי הנפטר. של יום־הולדתו את לחוג
 הרי חי, אל־נאצר עבר גמאל היה לוא
 66 ימים, כמה לפני לו, מלאות היו

שנים.
 בחסידיו גאה להיות יכול היה נאצר

 לו היתה שזאת הבכור, בבנו יותר ועוד
 לא הראשונה. הפוליטית הופעתו
 לקרוא אל־נאצר עבד הקפיד לחינם
 נוכחותם למרות אבו־ח׳אלד. לעצמו

 הנאצרי, העידן מן מרכזיים אישים של
אל־נאצר. עבד ח׳אלד גנב ההצגה את

 למראה בדמיונו מדהים כשמראהו
 כדי לבימה נמרצים בצעדים עלה אביו,

 שאותה לאירוע, מיוחדת מדלייה לקבל
 נשיא נאצר.מוחמר, עלי למיפגש שלח

 תימן של הדמוקרטית הרפובליקה
 תפקיד על לאות־הוקרה (דרום־תימן)

 הציונות האיפריאליזם, ״נגד נאצר־האב
והריאקציה.״

סעודיה:
ת ע צ ה
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הטכנו בין ״נישואין לעדור

 והמימון הסובייטית לוגיה
 שהציע מה זה — הערבי״
 קלקובסקי, רוברט השבוע
 הסובייטי, במישרד־החוץ הפקיד

 המרחב למחלקת האחראי
במישרד.

 העלה הזאת ההצעה את
 לדווח שגמר אחר קלקובסקי

 הסובייטי היצוא הצלחות על
 שתי שאין למרות לסעודיר״

 יחסים ביניהן מקיימות הארצות
דיפלומטיים.

 ליותר 1983ב־ הגיע היצוא
 (כארבעה רובל מילית 25מ־

 מזק, וכלל שקל) מיליארד
 מכונות, עצים, מלט, טכסטילים.

 מוכנה שסעודיה ומה משאיות
 לקידוח ציוד מקור: מכל לקנות

נפט.

 נאום התבקש כזאת מדליית אחרי
 במילים בפותחו בא. הוא ואכן תוקפני,

 הבן שכח לא המישטר, נגד בוטות
 חסר חשוך, אביו(״בלילה את להזכיר
 את אך המלא!״) הירח אור כל־כו
 בשלילת מיקד הוא דבריו מרבית

 שגרירות כי להזכיר שכח לא ישראל,
 ממושבה משקיפה, בקאהיר ישראל
הנילוס. מי על אל־ניל, קסר ברחוב

 פצח האלפים וקהל נקלט הרמז
 מא במקום: בו שחובר חרוז בהשמעת
 נטהר איסראיל,/איחנא יא תנגריש,

 הוי תטעי. (אל אל״ניל! קסר
 קסר רחוב את נטהר ישראל,/אנחנו

אל־ניל!),

̂  זאת היתה ממשית. הצלחה
המאו הנאצריסטים, של הפגנת־כוח

וה הסוציאליסטי במערך גדים
הבחי של בקלפיות להצלחה מצפים

באפריל, שייערכו הכלליות רות
 אחרי בלבד שבועיים באה היא
 בבחירות־ כאשר ממש, של הצלחה
 (הפרלמנט למועצת״העם מישנה
 באלכסנדריה, בחירה במחוז המצרי)
 אבו־אל־עז ניצח נפטר, שנציגו

 את הנאצרי, המערך איש אלחרירי,
השילטון. מיפלגת מועמד

המפולג הבית
 ודו־מקורי תלת־לשוני במיבצע

 המצרי השבועון ןזעבר בשבוע החל
 בהמשכים, בפירסום אל־מוסוור

 פה עוז, עמוס של סיפרו של בערבית,
.1982 בסתיו ישראל, בארץ ושם

 הספר של הערבי התרגום את
 מתרגום אל־מוסוור עשה העברי
 המקור מן ולא עוז של סיפרו של אנגלי

 מיחזר הספר שם את גם העברי.
 הברית עד שהרחיק אל־מוסוור,

 שנתן השם את נטל ממנה החדשה,
 מפולג בית — הערבי בנוסח לספר
עצמו. מתוך

 שקבע מרקוס השליח זה היה
 בתוך הוא מפולג אם ״ובית, בספרו:
 ההוא!״ הבית לעמוד יוכל לא עצמו,

).25 ג׳ (מרקוס
 של הפתיחה עמוד את תדהמה.

 (פגישות הספר של הראשון ההמשך
 ובבית- הירושלמית גאולה בשכונת

 בשורת אל־מוסוור אייר שמש)
 מופיעה מעליהם עבדקנים, יהודים

 סופרי מפורסם עוז, ״עמוס הכותרת
 הבית ישראל, על כותב ישראל,
גלופה). עצמו״(ראה בתוך המפולג

 45ה־ בן עוז אל־מוסוור, לדעת
 את החושף המתון, השמאל איש הוא

 של בעצמותיה המכרסמות הסתירות
 __ לקבוצת והמשתיין מבפנים ישראל

 וקשיות הכיבוש שהמשך הסופרים
 כלשון להם, גורמים הליכוד של העורף

תדהמה. השבועון,

2425 הזה העולם18




