
 הקרקע על
הנייר״. ״על ולא

לכו־
אל והכנס הידית על לחץ

זאג מגדלי
 אותן שמקבלות הדירות

פתוחה בדלת
רמת־גן במרכז המפואר הדירות בית

דירתי אויר מיזוג •
צמודה חניה •

מיידית! לכניסה מוכן
למכירה נותרו

חדרים 5 דירות ■
חדרים 4 דירת ■
ת דירה תוכנית פנטהאוז דירות 2 ■ סי פו \, טי

 היום שעות כל במשך במקום פתוח המכירות משרד
לביאליק) מקביל בית־חורון, (פינת 48 ז׳בוסינסקי זאב, מגדלי

03־731328 טלפון: רמת־גן

אותו שמקבלות הדירות

במדינה
 )16 מעמוד (הימשך

 לטיפת־ הגיעה בטיסת־אימון, דרכה
 נחיתת־אונס ונחתה האחרונה הדלק

 איסמא־ בקרבת צבאי בשדה־תעופה
המצרית. עיליה
 שהבריטים לפני ימים כמה היה וה

 התעלה בקירבת מיתקניהם את העבירו
 היה בדבר, הנוגעים למול למצרים.

 הביו וה אנגלי. יהודי השדה מפקד
 מיכלי את למלא הוראה ונתן עניין

 אבל — דלק גאלון 400ב־ הדאקוטה
האפ את לשכנע שהצליח לאחר רק

 כי מצרי, היה שכבר בשדה, סנאי
דבר. של בסופו תשולם, התאורה

עיתונות
הקרמלין על אבנים

 ישראל עיתוני על סומן־ הקג״ב
 מומחי על מאשר יותר

שלו סחר־החוץ מיגיסטריו!
 יבולי־החיטה כאשר שנים, כמד! מדי

 צורך ויש מכויבים ברית־המועצות של
פותחים במערב, גרעינים לקנות

את ומציפים השסתום את הסובייטים

ברופא מואס שוטה רק
 של והיהלומים הפלטינה הוהב, שוקי

 שבסיביר. ממיכרותיהם בסחורה העולם
 אחוזים 1<מ> עד הנמוכים במחירים

 את לשבור מצליחים הם מהמקובל
 של אדירות כמויות אוספים השוקים,

 את סוגרים אחר־כך ומייד זר מטבע
הברז.
המכי מחזור שבהן שנים, כבר היו

 את עבר בלבד, ביהלומים שלהם, רות
הדולארים. מיליארד מחסום

 שאין הסבורים במערב, לסוחרים
 התנהגות על להשפיע אמצעי כל להם

 אלא נותר לא הסובייטית, הממשלה
 ולתכנן היבולים, תחזיות אחרי לעקוב

והניחוש. החוש על״פי צעדיהם את
 גילה השבוע בצמרת. לסבסך

 הגמולוגי המכון נשיא נורד, גלן
 אפילו לתמרן אפשר כי האמריקאי.

 של סחר־החוץ מיניסטריון פקידי את
 אינו למניפולציה המכשיר מוסקווה.

הישראלית. העיתונות אלא
 רו־ירחון וברכה, למזל בראיון
 כי נורד סיפר ליהלומנים, מיקצועי

היהלו נקלעו ו,974ב־ שנה, 12 לפני
 תחרות בגלל למשבר הישראליים מנים
 בגודל סובייטיות אבנים של עזה

מצויינת. בצורה שלוטשו בינוני,
 הגה הישראליים מהסוחרים מישהו

 לסיכסוך לגרום ניתן כי הרעיון את
 שתל כך ולשם בצמרת־הקרמלין,

 שלא — יריעות הישראלית בעיתונות
 הסובייטיות האבנים כי — נכונות היו

במחירי־הפסד. נמכרות
 לעיני נועדו לא השתולות הידיעות

 לעיניים אלא במוסקווה, מומחי־הסחר
 שרות־ מומחי של אותן — אחרות
קג״ב. הביון,

 שלהם. את השיגו הפירסומים ואכן,
 במוס־ לצמרת דרכו את עשה המידע
כמה כנראה הטיח שם מישהו קווה,

 יצאה ומייד חבריו, בראש אבנים
 תוך המתאימה: הפוליטית ההוראה

 האבנים מחירי עלו מעטים ימים
.15$ב־ הסיביריות
 השנה אוקראינית. רווחה

 האצילות המתכות סוחרי כנראה, יוכלו,
 מבלי לרווחה, לנשום הטובות והאבנים
 יבולי- מתוחכמים. לתימרונים להזדקק

 עולים נמסר, כך באוקראינה, החיטה
 כבר ברית־המועצות התחזיות. כל על

 מהגרעינים גדול חלק על ויתרה
והצו בארצות־הברית, מראש שהזמינה

דחוף. כה יהיה לא בדולארים שלה רך
ברית־המוע־ פועלי של כשביטנם

 רמת־גן, סוחרי יכולים מלאה, צות
בשקט. לישון ולונדון, אנטוורפן

היסטוריה
דל רמב״מנו מאגדות

ברופא, מעשה *
שוטה ובחסיד בסומא

לרו התנכלו המוסלמיים הרופאים
 מעמדו לערעויאת וביקשו היהודי פא

 חביב־ ,היהודי כי טענו הם המלך. בעיני
ברזי״הרפואה. בקי אינו המלך,

 את להחזיר ניתן לדעתם עובדה:
 הרופא מלידה. עיוור של מאור־עיניו

משי שזאת זאת, לעומת סבר, היהודי
בלתי־אפשרית. מה

 אדם שיחדו הם המוסלמים? עשו מה
 אותו הביאו מלידה, כסומא שיתחזה

 מישחות עיניו על מרחו המלך, לפני
ה הסומא הכריז דקות ותוך שונות
רואה. הוא כי מדומה

 נטל הוא התרשם. לא היהודי הרופא
 — לסומא פנה לידיו, אדומה מיטפחת

 ״לאחר אותו: ושאל — לראות שהחל
 מה לי תאמר אולי רואה, כבר שאתה

בידי?״ מחזיק אני
אדומה!״ מיטפחת אדומה! ״מיטפחת

המדומה. הסומא הריע
 נוספת להוכחה זקוק היה לא המלך
יכול כיצד כי היהודי. של לצידקתו

רעיון על ראיון
 מימיו, צבעים ראה שלא מלידה, סומא

אדומה? המיטפחת כי לדעת
 או שהתרחש, הזה, המעשה גיבור

 היה לא שנה, 800כ־ לפני התרחש, לא
 לו הרמב״ם, מימון, בן משה הרב אלא

.850ה־ יום־הולדתו את השנה חוגגים
 השבוע פירסם המעשה סיפור את
 עדת ירחון בבמערכה, קשאני ראובן

 ה־ הכל, אחר בירושלים. הספרדים
 הספרדים כל של גאוותם הוא רמב״ם

הטהורים.
 הקפיד קשאני אך הרעב. מחלת

 של ברפואה מדובר היה שכאשר לציין
ב גדול מאמין הרמב״ם היה ממש,

רפואה.
 באחת זאת, ניסח עצמו שהוא כפי

 מסו־ תלמודית למובאה מפרשנויותיו
 בעזרתו המואס השוטה ״החסיד יימת:

 האל, עזרת על רק ונשען הרופא, של
 לחם, באכילת המואס רעב, לאיש דומה

ה מהמחלה ישמרנו שהאל ומקווה
רעב!״ נקראת


