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ח מזגפון ת פ ? תי ה כ ר ב ה
 אל- אכרם הוא בסוריה החזק האיש
 (מתחרז, אל־בעת מפלגת כראש ־חוראני.

 הבסיס את נותן הוא *המעש״) עם בערך,
 במדינה. השולסת לקבוצת־הקצינים ההמוני
 וכסוציאליסס המערב של מושבע כשונא

 את לסוריה שנתן הוא זה היה לאומני,
 הנשק את לה שהביא הניסראליסטי, הקו

הסובייטי.
 הוא אל־חוראני מפלגת של 2 מס׳ האיש

 לחוראני, בניגוד עפלק. מישל בשם נוצרי
 — המוח הוא עפלק המוני, איש־מעשה

ה פילוסופיות. דעות הוגה הרעיון, איש
עפלק, מישל של הודעות שתי נודעו שבוע

הדאל שחקנית
כשרוני מותק

 חדש אור ששפכו אל־בעת, מפלגת מזכיר
וב בסוריה העולה הכוח עמדת על לגמרי
כולו. הערבי מרחב

ץ כ ב. ס ג  היתד, הראשונה ההודעה ב
 ניסתה חדשים כמה מזה אנסי־קומוניססית.

ו אל־חוראני את להציג המערב תעמולת
 בגדאש, חאליל של ומשרתיו כגרוריו חבריו

 הכריז השבוע הסורי. הקומוניסטי המנהיג
הקו מצרי: לעתונאי שנתן בראיון עפלק,

בוגדים. הם מוניסטים
 השניה, מלחמת־העולם בימי עפלק: הזכיר

למל יצאו סוריה של לוחמי־החרות כאשר
הקומוניס להם תקעו הצרפתי, בכובש חמה
 הרוסי, הרודן הוראות לפי בגנב •סכין טים•

שית הגרמנים, על בנצחון רק מעוניין שהיד,
 של־ עם פעולה הסוריים הקומוניסטים פו

ת טונות־ד,כיבוש*. הקומוניס תמכו מזה ח
 ברית־המו- ונציג ארץ־ישראל, בחלוקת טים

יהודית. מוינה בהקמת תמך באו״ם עצווז
הלאו את סותר הקומיניזם עפלק: סיכם

האינ את מקריב הוא כי הערבית, מיות
 האינטרסיש למען הערבי העם של טרסים

ברית־המועצווב של
ח צי ר ״ ת. פ י מ  יותר עוד מדהימה ש

 סס־ מזכיר פעולת על אחרת ידיעה היתה
 של שמאלי ציר גילה הסורית. לגת־השלסון

 נכד הביע עפלק מישל הבריטי: הפרלמנט
מ סוציאליסטיים נציגים עם להיפגש נות

פדרצ הקמת להבנה: הנרמז הבסיס ישראל.
 תהיה : בה גדולה, סוציאליסטית שמית יה.

 המנהיג: קבע בלוזי־נפרד. חלק מדינת־ישראל
לצמיתות!״ במרחב נמצאים ״היהודים

 היסודי הרעיון על חזרה כמעט היתד,,זאת
 גולו־ נחום על-ידי בישראל פעם לא שןזובע

 אחרים. ישראליים וחוגים הזה -עולם רן,
 את רשמית המייצג ערבי, דובר בפי אולם

 ביותר החשובה הערבית • הלאומית התנועה
 יכלה אשר מהפכה ואת היתד, במרחב.

 המנהיגות היתר, אילו היסטורי מיפנה להרוז
בה. להיאחז מסוגלת ישראל של המדינית
 היחד, השבוע הישראלית ההגבה אולם
 מצד באד, היחידה הרצינית היוזמה קלושה.

 לשים שמיהר מפא״י, מזכיר יוספטל, גיורא
מפ״ם, מיידי להוציאו כדי העניו, 7ע ידו את

 ש• בארץ־ישרא?, לקומונ-סט־ס בזונות *
 הפורטים, של חמזזוזרת לפעולות וזתנגדו

 השלטון זזס קיצתי שיתוף־פעולח תבעו-אז
'י' •' ■ ' ,•י1 י י •י' • הבריטי.

 טובים סוציאליסטים בישראל אין כי בטענו
נח בן־גוריון שדויד מאחר ממפלגתו. יותר

מ כמשרת במרחב הערבים כל בעיני שב
 של רגשני וכאוייב המערב של דופלם

 לכל מכת־מודת להיות זאת יבלה הערבים,
 הגדולה לתנועה יד להושיט רציני נסיון

במצריים. החופשיים לקצינים ודרכה בצפון,

מצדים
ת ת1הנדוד טו ל הבו
 נובמבר, חודש של הראשונים לילותיו

 סואץ תעלת ובאזור סיני בחצי־האי .1956
 המשולשת ההתקפה הקפה במלוא התפתחה

 נמשכו הלבנון, בירת בביירות, מצרים. על
כ מלאים נשארו הקברטים כרגיל. החיים

 חופשיות תה בא. בהם נשפך והיין מקודם,
הסואץ. גדות על הדם נשפך בה

 ה־ ההילולה את הפריעה אחת אשד, רק
 עאידה הימרת י זו היתד. בלתי־סולידארית.

 העתיק המצרי השם בעלת עאיוה, הלאל.
ב הסתפקה לא המגרה, הצעירה והגזרה

 בץ קלילים. ש־רים בהשמעת הלילות אותם
ב מעיה ש את מלהיבה היתד, לזמר זמר

 המצריים אחיהם של מאבקם על סיפור
שא ביירותיים אפנדים כמה על״עצמאותם.

 אפילו שהם כך, כדי עד ,התרגשו ננים
מצריים. לארגוני־סעד כסף תרמו

 עברה לא עאידה של המוסרית עזרתה
 המצרים. של דתם הכרתית אח לעורר מבלי

 את הזמינו המלחמה, מעיסוקי התפנו אך
 לה הציע הלאומי התיאטרון לקהיר. עאידה
ה ובאתם המעמד באותו קבועה, משרה
 התיאטרון. של הראשית ככוכבת תנאים
הסכימה. עאידר,

 שבועית לפני הסמויים. הכשרונות
 מחזה בהכנת הלאומי התיאטרון החל אחדים,

 רדואן, פתחי של עטו פרי זה היה חדש.
 דמעות המחזה, ובעצמו. בכבודו ההדרכה שר

 לפני שארעו הידועים במאורעות דן השטן,
 מאורעות של ובמשמעותם עדן, בגן רב זמן
 ל־ במצרים. הגמאלית המהפכה לאור אלה

חווה. קודמתה, חפקיד ניתן היפה עאידה
 על אחד מבט העיפה מניירות הכוכב

 תפקידה אפה. את והרימה במחזה, חלקה
 לא האדם בתולדות הראשונה האשד, של

 שום־ אומרת לא ״היא בעיניה. חן מצא
נקו את מנענעת רק ״היא התמרמרה, דבר,״

 משפיל שזה חושבת אני הבולטות. תיה ד!
 שחקנית אני כזה. תפקיד למלא ממני לדרוש

דוגמנית־עירום!״ לא —
 נאות והוא הנכבד לשר הוחזר המחזה

 לתיאטרון, הוחזר כאשר תיקונים. בו להכניס
 ממש, של תפקיד חוזה של חפקידד, היה

 נקודותיה את רק לא להציג עאידד, יכלה בו
הסמו השכליים ערכיה את אלא הבולטות,

ה מן החל זאת תעשה היא העין. מן יים
 עלי־תאנה, ׳ שמלת גופה כשעל הבא, שבוע

ל״י> 1200( מצריות לירות 200 שעלתה

מחרוזת
א חוק־חינוד ל

 לחוקק הזלה על רשמית כתשובה
 שמלות של המחשוף עומק את שיקבע חוק,

 המצרי הפנים שר השיב במצרים, הנשים
 לא ״זד, ההצעה: את שהגיש הדתי לשייך
 אם חינוך. של עניין זד. חוק! של עניין

 אולי עכשיו, בנותיכם את לחנך תתחילו
 חצי־ בחורות נראה לא שנים עשר בעוד

.י. . ברחובותינו״ ערומות  סעודיה נציג .
 השבוע כתב שוקיירי, אחמד עכו, יליד

״יש האו״ם: של ד,בטחון למועצת במכתב
 חערבים. את מבהילה אינה כשלעצמה ראל
הבינ בזירה נסתרים כוחות עם קשריה רק

 להס* .־ . . דאגתנו״ את מעוררים לאומית
ר ביקורו בעת מאייקי, מלך עת ע  ב

 מארגני מצאו לא ארצות־הברית, דאלאס,
 מאשר יותר מתאימה מכונית קבלת־הפנים

 תמו*- . .'־. קברנים חברת של שחור קוילק
 בעתונות בשעתו שפורסמה נת״נשיקה

ה בקרב חריפות תנובות עוררה המצרית
נר זו בתמונה כי השמרניות־יותר. שכבות

 ראוויה המצרי, בית״הנבחרים חברת אתה
 המבקרים: טענו בעלה. את מנשקת עטיה,

 הנבחרת: השיבה חוסר־צניענת!״ של ״דוגמה
 מזה, וחוץ בעליז לא או בעלי יש? ״מה

 של מצב־רוחו להרמת כתרומתי זאת עשיתי
 מאושרת, נציגתו את רואה כשהוא האזרח.

.מאושר״'. הוא גם ך . ר א י ר ט פ  ,ח* ה
 וקהיר, דמשק לדברי תומך, בלבנון מרוני
המסו עמותת סוריה. עם הלבנון באיחוד

ת המרונית הכנסיה של רתית ת  כה עד ה
ה הגושים בחיבובי גייטראליות של עמדה

־"'■ י.׳•''־' ערביים.

מזגמרותו עובז־חז ייקבעז אל
_ ■ <״ ־ 1

של העתונות, של הפרדסנים, צבור של הנמרצת התגובה נוגח
 הצעת־ יוזמי נואשו בכללה. דעת־הקהל ושל הזרמים מכל אישים

 בממשלה שהיא כמות הצעתם את להעביר התקווה מן חוק־ההדרים
 משק על שליטתם את להנציח שיטתית מגמה מתוך אולם ובכנסת.
 למנות החקלאות שר את ביקשו הם חדש. לנסיון עתה פנו ההדרים׳

 אותה להוראות בהתאם הדר פרי לשיווק למועצה חדשים חברים 18
 ושסיכוייח סוערת׳ עממית בהתנגדות שנתקבלה עצמה חוק הצעת
לשעה. משעה והולכים פוחתים המדינה לחוק להיות

הצבור, לרצון לניגוד מוגמרות עובדות ליצור הם מנסים זו בדרך
 הם מקווים כך סרק. לוויכוח החוק הצעת על הוויכוח כל את ולהפוך

 של במסווה רצונם את ולכפות והכנסת הממשלה את לעקוף אף
ם י י ו נ מ . ״ ים״ י מנ ז

 שהמינרים הוכיחה המציאות
ביותר הנצחיים הם הזמניים

 בגרותם את שהוכיחו החפשית, 'הקהל ודעת הפרדסנים צבור
 עם גם ישלימו לא הפסולה, החוק הצעת נגד החריפה במחאתם
 למשך ההדרים משק גורל את להפקיד החדשה הנפסדת התכנית

עצמם. הפרדסנים על־ידי לכך גבחרו שלא אנשים חבר בידי שנים
הכלכליים, השרים לוועדת לשר-חחקלאות, פונים אנו

 צעד כל מנקיטת המנעו :ובתביעה בבקשה כולה ולממשלה
 ענך עתיד את שיקבעו השונות החוק הצעות עוד כל שהוא

 כגופים סוסית הוכרעו לא המדינה, של המרכזי הייצוא
ובכנסת! בממשלה כציבור, הכלכליים,

הצבור! מרבית לדעת כנגוד מוגמרות עובדות תקבעו אל
 בבחירות תכחד אשר הדר פרי לשיווק חדשה מועצה תקום
!כדין שיוחק ישראלי חוק פי על חסשידת

בישראל הפרדסנים ארגון
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20314 טלפון -74 בן־יתודה תל־אביב,
־ למתחילים ביום) שעות 2(מרוכז ללימוד לאנגלית אולפניות א)

על־ למשתלמים )0זומס6ש83*10(ת לשיחה וחוג ולמתקדמים
, *;.״■ מאנגליה. מורים ידי - ■ יי ׳

דרגות מכל למבוגרים וצרפתית אנגלית לעברית. קורסים ב)
העברי. הכתיב לשיפור מיוחד וקורס הידיעות

מ׳ ז׳ ו׳ ה׳ ד׳ ג׳ בתי־ספר לתלמידי לאנגלית קבוצות ג)
תיכוניות. ח׳ ז׳ ר ה׳ יסודיות,
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