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מצרים
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 וחובשי והסארי העבאיות לובשי 500 בין
ה בועידת שהשתתפו והכיפות, הטורבאנים
 בתחילת בקהיר, האפרו־אסיאתית סולידאריות

 מערביות חליפות לובשי 58 בלטו החודש,
 היפאנית. המשלחת חברי אלה היו שחורות.

 בניסוחי עסקו המשלחות שיתר בעוד אולם
 מטרה ליפאנים היתד, והצהרות, מדיניות

 עם רק משוחחים נראו והם ביזנס. אחת:
ערביים. נציגים

 הכריז אסואן,״ סכר את לממן יכולים ״אנחנו
 קיטאמורה טוקאטורו היפאנית המשלחת ראש

 הראשיים מעוזריו אחד אל־סאדאת, לאנואר
 בעל כי ידע אל־סאדאת המצרי. הרודן של

 הבנק ונשיא לשעבר שר־חוץ — ההצעה
 מוסמך איש הינו — ביפאן ביותר הגדול

רציניות. הצעות להציע מאד
 את היפאני ביקש הנדיבה, ההצעה תמורת

 קוייט. אמיר אצל מצרים של התערבותה
 זכיון היפאנים ביקשו חודשים כמה מזה

 קוייט, של החוף במי נפט והפקת לחיפוש
להם. נענה טרם האמיר אך

ה השנתיים במשך אסיה. תוצרת
 חלק בחזרה לכבוש יפאן הצליחה אחרונות

 עתה מתכוננת האסיאתי, השוק מן ניכר
 באינדונזיה. ההולנדים של מקומם את לרשת

 ביותר הגדול המיכליות צי עומד לרשותה
 שידחוף המרחבי, הנפט רק לה חסר בעולם.

 על־ יאפשר יותר, עוד קדימה תעשייתה את
המרחב. שוזקי כיבוש גם כך ידי

 54/״0 מפתה: הצעה לאמיר הציעו כך לשם
 המקובלים. 507ה״ס במקום הנפט, מהכנסות

 חיובית עצה להחליט. מיהר לא האמיר אך
לעזור. יכלה היפאנים, חשבו מקהיר,

היפא לטובת להתערב הבטיח אל־סאדאת
 יעזור בזאת כי שידע מאחר ביחוד — נים

המע הנפט לחברות הרה־סכנות זרע לזרוע
 על כולם מבוססים שעסקיהן במרחב, רביות
 משבוע פחות ואמנם, הפיפטי־פיפטי. הסכם
 הודיע למצרי, היפאני בין הפגישה אחרי

 יותר יסתפק לא כי הסעודי פייצל האמיר
 ממנה ידרוש ערמקו, חברת שנותנת 50ס/סב־
תמלוגים. 5/״ר0

 שנתיים מזה השבוייה המצרית, בצמרת
 מדברים החלו והדולאר, הרובל בין בתחרות

 הין המרחבית: לכלכלה שלישי פתרון על
 מהכסף יציב פחות לא מטבע שהוא היפאני,

 הינו ואשר מוסקבה, של או וושינגטון של
אסיה. תוצרת הוא גדול: אהד יתרון בעל

לבנו?
ם רו ד, ש ה ל שרוו
ליש מצפון והיפה, הקטנה ההררית הארץ

 שלזדתה את חודשים כמה מזה איבדה ראל,
 רק הצליחו שנים עשר מזה המפורסמת.

 שיגרת את להפריע מאד מעטים ת מאורע
 המשמינים הלבנון, סוחרי של הפרוספריטי

 ובניגוד הערבי. העולם חצי של מסחר־המעבר
 בביירות שולטים האחרות, המרחביות לבירות

המק המסיתים לא והיבואנים, הבנקאים
צועיים.
 הסובייטית ההשפעה התהדקה מאז אולם

ברפוב סדרי־החיים החלו ומצרים, סוריה על
לר ניסה מישהו להתערער. הנוצרית• ליקה
 ותחנות־ גשרים שמעון, קמיל הנשיא את צוח
 בכמויות זורם החל סורי נשק חובלו, כוח

 ליד הונחה פצצה הארץ, פנים אל מדאיגות
מאליק. שארל החוץ שר של ביתו

 אחת: כוונה היתד, הללו הפרעות בכל
 להיבחר מלבקש שמעון הנשיא את להניא
 השייך אדם הוא שמעון וקמיל נוספת. בפעם
נפשו. נימי בכל המערבי לגוש

הל החוקה לפי איחוד. נגד איחוד
 את להגיש שמעון קמיל יובל לא בנונית,

 ירצה אם נוספת. כהונה לתקופת מועמדותו
 חוק תחילה להעביר עליו יהיה זאת, לעשות
 מן יהיה, שלא דבר — בביח־הנבחרים מיוחד
במיוחד. קשה הסתם,

 ה־ בלבנון שראו ומצרים, סוריה סוכני
האמרי ההשפעה של ביותר הצרוף מיבצר
 ייבחר שאם חששו הערבי, בעולם קאית

הלב המדיניות תשתנה לא מחדש, שמעון
 של שלטונו את לערער כדי הנוכחית. נונית

 לשלוח אפילו — לכל מוכנים היו שמעון
הלבנוני. הגבול מכיזזן לישראל פידאיון
 המצרי־ הפדראלי האיחוד של אחר אויב

 בפעולות ראה הירדן, מלך חוסיין סורי,
 יזמה ליטול הזדמנות הלבנון בפנים הטירור
 פנה שבועיים לפני ודמשק. קהיר נגד פעילה

פדראלי איחוד לו הציע שמעון, הנשיא אל

 כוונו־ אלף 500 לעומת נוצרים, אלף 700 •
דרוזינז. אלף 80ו־ למים
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 ראשון צעד יתגשם אם והירדן. הלבנון בין
 הפרו־ לאיחוד להצטרף יולכו הסביר, זה,

ועיראק. סעודיה לוב, כמו מדינות גם מערבי
 להצעה. להשיב מיהר לא הלבנון נשיא אך
 השלום על השמירה בתכנון עסוק היה הוא

 משימה זו תהיה הסימנים כל לפי בארצו.
 באביב, לבחירות ועד מעתה כי מאד. קשה

בלבנון. רבות פצצות יתפוצצו

מחרוזת
ה ע ר ב פ כ ב רו שו

בול הוציא המצרי הדואר שירות
 רעמסם המלך של דמותו את הנושא חדש,
 הנוצרית), הספירה לפני 1225—1292( השני
 את גם שכללו הפרעה, של כיבושיו לזכר

באנ החותמת את הבול נושא ארץ־ישראל,
 של השאח . . . ״פלסטין״ ובערבית גלית

 ייבנה אשר חדש, ארמון־קיץ הזמין איראן
 הרים זת אח לשמיראן, בחלקים ויובא בצרפת

ה הארמון מסרים. 1500 בגובה מלכותית,
 המים צינורות את אפילו יכלול מראש בנוי

.והברזים .  בעלי־השכלה של גיוסם .
 כמשימה עתה נקבע המצרי לצבא ואקדמאים

 השתמטות למנוע כדי ביותר. חשובה לאומית
ב המצרית הממשלה פתחה אלה בשכבות
 חכרה . . . ועונשים שידולים מערכת

של שימורי־דגים ולתעשיית לדייג יפאנית
האפ את לבדוק נציגים, שני לעקבה חה

סרדינים לשימורי מפעל שם להקים שרויות
. . היא בקהיר האחרונה הבדיחה .

 אל־חרמיל, סובחי אחמד של חשבונו על
 לפני הת:רר, כאשר בית־הנבחרים. חברי זקן

 אל־לאסיף עבד הבית יושב־ראש כי שבועיים,
 שני גם הודיעו מחלה, מפאת נעדר בגדאדי

 הסתלקו. בטוב, מרגישים אינם כי סגניו
ה לניהול באל־חרמיל בחרו מהנבחרים כמה

 החל היושב־ראש, לדוכן ניגש והוא. ישיבה
 הבית: ממזכירות אליו שהועבר פתק מקריא

 מחי- לקול הישיבה!״ פתיחת על מכריז ״אני
 ״מפאת חרמיל: אל־ המשיך אות־כפיים,

 את מציע אני וסגניו, היושב־ראש של העדרם
 של קריאות נשמעו הישיכה.״ המשך דחיית

 ״אלה לקרוא: המשיך אל־חרמיל אך ״למה?״
הורמו ידם.״ את ירימו בדחייה, התומכים

שמעון הנשיא
הטובים הרעים השכנים

 המשיך בהן, להביט מבלי אך ידיים, כמה
 נתקבלה ״ההצעה : הפתק בהקראת אל־חרמיל

 העיראקי האוצר שר . . . קולות״ ברוב
מיל 56 עיראק הפסידה כה עד כי הודיע

צינו מפיצוץ ל״י) מיליון 336( דינאר יון
 סוריה, דרך העוברים העיראקיים הנפט רות
 צנו־ דרך הנפט הזרמת סואץ. מלחמת עקב
 שלושה בעוד רק לתיקונה תשוב אלה רות

 אשר האלג׳ירי, הנפט . . . חודשיים
וה רבות, כלכליות תקוות צרפת תולה בו

 לסירובה העיקריות הסיבות אחת מהווה
 זורם השבוע החל אלג׳יריה, את לעזוב

 מדבר בלב משדות־הנפט גדולות בכמויות
לצרפת. בדרכו החוף, נמלי אל סהרה,
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