
לי ' ^ ז ז ז ז . \ ■

1
יין! פלי ארוחה כן יגננגני.ם1כתזפ(דתגז

עזתוק
מון1;

נדמלמ״ווח*
עקב וזכרון לעמן ראעגון מיקבי ^ י

ת1ל1גד ח1הגח
י ג ו □,ש! 10 בל1' י

 הדפסה סיהוח, במחירי
זנילש תמונות והגדלת

13.155 עד 15.135־3 י.חל

״נ ־111 ומסריטות, למצלמות .,!
ד ת1ה 30'7י ע ז צילש והמרי חלקי ח

ט ו פ ו ר ט מ
66178 טל. ת-א, אלנבי רזד 18

ר ד.יש . ד . ם. בי א כ
 ז בפרקים או בכתפיים בברכים, בגפ

0 הפלד שלמה רח׳ ־ ״רפא״ ג *.3 י ג א ־ י 24495טל. ת

 / טורקי זיעה חדי / נמ\)1עז0ס1 )•<!10 ערבול אמבטיות כן במו
 וריהביליטציח מסג׳ רפואית, התעמלות ע״י לאיכשור מיוחדת מחלקה
עומד / רוימטיזם לסובלי מחלקה / בארץ זה מסוג היחידי המוסד

כריכות
מי־מרפא

 בוץ חכישת
ב&ו

 כקרדפבד
 או דשי

מכריח

במרחב
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מרד־ה!ש*□
 לתסיסה עדות המרחב מדמות היו החודש

 עלולה שהיתר, מסוכנת, אך ונסתרת, אטית
 ביירות דמשק, בקהיר, : בהתפוצצות להסתיים

 קיבלו הנשים, אירגוני נתכנסו אחרות וערים
 אחד — ריבוי־הנשים נגד תקיפות החלטות

 התנהגותו על־ידי שקודשו האיסלם, ממוסדות
מוחמד. הנביא של

 מספר, חודשים לפני עוד החלה התסיסה
 אמדו־ נשי יצאו כאשר הרחוקה, באמדונדה

 סוקארנו. הנשיא נגד סוערות בהפגנות נזיד,
 הגרושה את לקח סוקארנו סיבודההפגנות:

הס ללא שלישית, באשה )31(סוהרטיני סיטי
השניה. אשתו כמת

 ריבוי נגד עדיין נלחמו לא אינדונזיה גשי
 כל של לזכותה רק נלחמו הן עצמו. הנשים

 אשה לשאת מבעלה למנוע מוסלמית אשר,
 ארבע נשיאת התירו האיסלם חוקי נוספת.

ה הסכמת בתוכב מסויימים, בתנאים נשים
 יותר. המאוחרים לנשואים הראשונות נשים
 הנשים את חייבו לא הדתיים בתי־הדין אולם

 בתנאי ראו והגברים הצהרות־בכתב, למסור
מקיומו. התעלמו חסרת־ערך, פורמאליות זה

 לא סוקארנו הנשיא מרצון. הסכמה
 על הנשים שמו אשר המצור, מפני נרתע

 אולם החדשה. אשתו על וויתר לא ארמונו,
 רושם עשתה אינדונזיה נשי של פעילותן

 איגודי הפקיסטאניות. אחיותיהן על עז
 לחץ הפעילו קאראצ׳י איזור של הנשים

 עוררו האיזורית, המוסלמית הליגה על כבד
 לראש־ נמרצת בדרישה החודש, לפנות, אותה

 את להגביל עלי, מוחמד פקיסטאן, ממשלת
 שנייה אשה לשאת הגברים של זכותם

 תצסרך אשד, כל : ההגבלה אופן ושלישית.
 הרשתה היא כי אזרחי בית־דין בפני להצהיר
 הטוב, מרצונה ניספת אשד, לשאת לבעלה

מצירו. כפייה כל ללא
 השיב לא עדיין בדרישה, עיין עלי מוחמר

 נשא פקיסטאן נשי של הלחץ אולם עליה.
 נגד השקם המרד :החלטתו בלי גם פרי

 פשט פקיסטאן, מגבולות חרג ריבוייהנשים
 המוסלמים הגברים המרחב. ארצות פני על

 השבוע אמר כמנצחים. יצאו לא הם כי ידעו
 נאלץ אף אולי ז יודע .מי :סורי איש־דת
 כמו זכויות־הגברים*, להגנת ליגה להקים
התורכים״. אחינו שעשו

מחרחת
מבגדאד הדחק

 מנהיג שהיה מי אל־כילאני, עלי רשיד •
 מלחמת- בתקופת בעיראק, הפרו־נאצי המרד

 במצריים, להישאר נאלץ היד. השניה, העולם
 סוריה ממשלת בגדאד: מעיר־מולדתו, הרחק

העירא השלטונות עם להסתכםך רצתה לא
 אשרת־כגיסה לכילאני לתת סירבה קיים.

ללבנון.
גב במצריים הקומוניסטית הפעילות •

ה פיקוחם למרות רנה, במידה החודש רה
מש השלטת. הצבאית הכת סוכני של חמור

 לאחרונה הוצפו השונות הפועלים אגודות רדי
 השיחרור תנועת על־ידי חתומים בכרוזים

להת להמונים שקראו הלאומית־דמוקרטית,
 מאמציהם כל הנוכחית. הממשלה נגד מרד
 מקור־הכרו־ את לגלות המצרית הבולשת של
. בתוהו. עלו זים

 החליטה הלבנון של מועצת״השרים •
 דורש, לכל כניסה אשרות השנה להעניק

 לשנה 1955 שנת את להפוך הגבלה, ללא
 פתחה זה עם יחד בינלאומית. תיירות של

 חברות״ה־ עם בשיחות הלבנונית הממשלה
 מחירי את להוריד במגמה הזרות, תעופה

לתיירים. כרטיסי־הסיסד,
ב המשוטטים הקבצנים אלפי שלושת •

ה בחודשים להפוך עתידים ביירות רחובות
הל משרד־הסעד : מועילים לאזרחים קרובים

אמרי סעד מוסדות עם בשיתוף יקים, בנוני
 ירכז הלבנון, בדרום גדולה חווה קאיים

 בחקלאות. אותם יעסיק הקבצנים, את בה
 ספק לבנוניים מנהיגים כמה הטילו בינתיים
המק הקבצנים כי טענו התוכנית, בהצלחת

 הגדולה, העיר מן הרחק נחת ירוו לא צועיים
הזדמנות. בכל המזור, מן יברחו

 הוקמה הגברים זכויות להגנת הליגה •
 ־9ה תורכיה. באיזמיר, מספר חודשים לפני
 ססודנסיות על־יד* פוזרה הראשונה ננתח

ואבנים. באלות חמושות תורכיות,

ספורט
רגל כדו

טוב? חוד
 הישראליים חובבי־הכדורגל עקבו השבוע
שנת והפועל, מכבי נציגי אחרי במתיחות

 התל־ המתוזי השופט של בלשכתו כנסו
 מוצא כי ברור היה לם. יוסף ד״ר אביבי,

 ד,ת־ של גורלה את יכריע השופט של פיו
לפי או לשיקום, הכושלת אחדות־הכדורגל

רוק.
 הם :היטב זאת ידעו הם אף העסקנים

 שהגישה לאחר המחוזי השופט אל הוזמנו
 הראשונה הליגה משחקי נגד מניעה צו מכבי

 עשוי היה זה צו אישור בכדורגל. והשניה
ה הכדורגל בשדה ■מוחלט לשיתוק לגרום

ישראלי.
 לכל שהתייחס השופט, בא. לא השיתוק

 את שסיפק דין פסק הוציא בהבנה, הפרשה
 דרישות את אפילו הצדדים׳ כל דרישות
 נציגי כי אף מכבי, על־ידי שנתמכו בית״ר,
 השאר בין השופט. אל הוזמנו לא בית*ר
: הוחלט

 והפועל תל־אביב בית״ר קבוצות כי •
 (העולם ב׳ לליגה לרדת שעמדו בלפוריה,

א׳. בליגה יישארו ),901 הזה
 והפועל ירושלים בית״ר קבוצות כי •

בה. יישארו א׳, לליגה ב׳ מליגה שעלו חדרה,
 א׳ שבליגה הראשונה הפעם זו היתה

 הקבוצות 12 במקום קבוצות, 14 נכללו
 העסקנים אולם ההתאחדות. בתקנון המותרות

 למען הכל לעשות נכונות גילו הם :הסכימו
שלום־הבית. השכנת

 לא אמנם לרווחה. נשמו חובבי־הכדורגל
ה שלום־הבית יימשך זמן כמה ברור היה

 לקהל לאפשר מסוגל היה הוא אבל מחודש.
מעניינים. משחקים וכמה בכסה לחזות

 :האגודות שלוש גיזברי גם לרווחה נשמו
האח בשבועות שנערכו ה״ברוגז״ משחקי

 את דילדלו קהל, משכו ולא כמעס רונים
הסי וגדלו שבו עתה רבה. במידה הקופות

כסף. לגרוף כויים

במסלול
מחודשת מלחמה

להי ישובו לשעבר אצ״ל מאנשי כמה •
 האיגרוף. בזירת הפעם — בבריטים לחם
 בסוף שיצאו ב־ת״ר, מתאגרפי אלה יהיו

 נבחרת עם יתמודדו לקפריסין,^ פברואר
 היוצאים בין באי. החונה הבריטי, הצבא

 מאיר : מתאגרפים־כדורגלנים שני גם יהיו
 תל־אביב, בית״ר של הימני הקיצוני בר־ציון,

ירושלים. בית״ר של הבלם בירנבלום, ואשר
דינמו־ היונוסלבית קבוצת־ד,כדורגל •

 הביעה בקפריסין, עתה המבקרת זאגרב,
פברו בחודש בישראל לבקר הסכמתה את
. אר.
הע וולבס האנגלית קבוצת־ד,כדורגל •

 לאחר האנגלית, הליגה לראש שוב פילה
 בתוצאות צ-ארלסטון קבוצת על שגברה

1:2.

 את להזמין ספרד של סירובה לאחר •
הש סנה התיכון. הים למשחקי ישראל

המדי אל הישראלי האולימפי הוועד בוע
למ מדין ביקש במשחקים, שישתתפו נות,
 כה עד ישראל. של אי־שיתופה על חות
 הודיעו לבקשך,, ויוגוסלביה צרפת נענו

נמרצת. מחאה לספרד יגישו כי
 התאחדות־הס־ שליד הכדורסל וועדת •

 ליגת״ משחקי כי קבעה הישראלית פורט
 לפברואר. 25ב־ יתחילו הארצית הכדורסל
 :קבוצות 10 ישתתפו א׳ ליגה במשחקי

במש מכבי. של 5 הפועל, של 5
 7 מהן קבוצות, 12 ישתתפו ב׳ ליגה חקי
הפועל. של

 הבלתי־ אלופת־העולם קונולי, מורין •
 למגרש, אלה בימים חזרה בטניס, מוכרת
ב חולים׳ בבתי שנה חצי שבילתה לאחר

תאונת־רכיבה. עקבות
יש ספורט לעסקני שהגיעו ממכתבים •

 הכדורגלנים, שני כי נודע מאנגליה ראליים
 יחד לא מרימוביץ, ויוסף גולדשטיין יוסף

.1955 סוף לפני לישראל רו
 (.סולר שלמי, הישראלי שופט־האיגרוף •

 הזה, העולם של המבצעים מנהל אדיר, מון*)
 י-5ר הגיע קשישים, מ׳ 60 במירוץ השתתף

 ),13( אילנה בתי שניות. 10,1 של בזמן עי
שניות. 8,1ב־ המרחק אותו את עברה
 טיור־ רנדולף הנודע, הבריטי המתאגרף •
 לשוב מתכונן באימונים, עתה עוסק פין,

חודשים. תשעה לפני פרש ממנה לזירה,
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