
במרחב
החול מסך מבעד

ד הבר״דו בן ר מ ת ה
 רבו בו שבשבוע הגורל, לעג בכך היד,
 ישראל של הצטרפותה על הרמזים בארץ

 צרפת, על־ידי■ המוצעת הים־תיכונית לברית
 הצרפתים. על בהתקפה מארוקו מלך יצא

 בור־ דרישת כי חשש אשר גאיאר, פליקס
תה מטוניסיה הצרפתי הצבא לפינוי גיבה
 והמערב צרפת מעמד את לחלוטין רוס

 הברית הצעת את העלה אפריקה, בצפון
הצלה. כקש החדשה

 מוזשינגטון, באה השראתה אשר הברית,
ב הצרפתי הסבו מן נוח כמוצא נועדה

 בתוכה לאגד הוצע ובאלג׳יריה. טוניסיה
 המגרב, ואת אירופה מערב ממדינות כמה
 בו יהיו צרפתיים בסיסים במקום אשר

 חיילי בידי המוחזקים ים־תיכוניים, בסיסים
הצר קיוו זו בצורה הצרפתית. בת־הברית

 הערבית, הלאומנות זאב את להשביע פתים
הצרפתי. השלטון כבש את שלם בהשאירם

 בן על צרפת סמכה זו תוכנית להגשמת
 כאילו אולם מארוקו. מלן חשוב: ברית

 בשבוע בדיוק החמישי מוחמד בחר להכעיס,
 יפנו הצרפתים כי בדרישה, לצאת כדי זה

 דגש ליתר חייליהם. אלף 50 את ממרוקו
צר רכבות־צבא שלוש המרוקאי הצבא עצר

 חופש־התנועה להגבלת ראשון רמז פתיות,
 המלך תבע למחרת הצרפתיים. החיילים של

 עשיר־הנפט, הסהרה אזור את רשמית לארצו
ממלכתו. בתחום בעבר נכלל אשר

 האנטי־צרפתית: תסניתו את הסביר גם הוא
 באפס־מעשה, לשבת יכולה איננה .מארוקו

באלג׳יריה.״ הצרפתית ההתנהגות לנוכח
 על־ידי שנגרם נוסף זעזוע זד, היד,

 סאקיית על שהומטרו הצרפתיות, הפצצות
בטוניסיה. יוסף סידי

אלג׳יריה
שפט צנחנים מ

ה הכותרת זעקה לא!״ ושוב לא, .לא,
 של תגובתו זו היתד, לורוד. בראש אדומה,

 פסק- על צרפת׳ של החשוב הימני העתון
בית־משפט על־ידי הוצא אשר מוות, דין

 בוחרד, ג׳מילה הנידונה: באלג׳יר. צרפתי
.22 בת ערביה
 אנשי סופרים, יחידה. תגובה זו היתד, לא
וורושילוב בורגיבה נהרו, דת: כוהני רוח,

ביקשו קוטי, רנה לנשיא פנו אלפים —
 השבוע האכזרי. פסק־הדין את לבטל ממנו
לבקשה. קוטי נענה

 לפני החלה הפרשה שחר. עם יריות
 צרפתי, משמר השחר. שלפני בשעות שנה,
 בכמה הבחין אלג׳יר, של בקסבה סייר אשר

 פתחו החיילים באפלולית. מתחמקות דמויות
 בכתפה. פצועה ארצה, נפלה ג׳מילה באש,

 השיחרור צבא של מיסמכים נמצאו ברשותה
 סעדי, יאסף עם אותה שקשרו האלג׳ירי,

חיפ הצרפתים אשר המורד, אלג׳יר״ .סרן
בבתי־קפד,. פצצות להטלת כאחראי שוהו

 לפני אף לחקירה, מיד נלקחה ג׳מילה
 העמים בעלת הבחורה אך נחבש. שפצעה

 כי הודתה היא נשברה. לא והיפות הגדולות
 אך האלג׳ירית, במחתרת קשרית שימשה
סעדי. יאסף של מחבואו את לגלות סירבה

 ג׳מילה: סיפרה בבית־המשפט בעדותה
 חוטים אלי וחיברו ערומה אותי .הפשיטו
 ימים שלושה נמשך העינוי חיים• חשמליים
 אותה שבדק צרפתי, רופא אך תמימים.״

 נעשה לא כי קבע מעצרה, לאחר חודש
 היריד, פצעי את תיאר אפילו הוא רע. לה

שחפת.״ על־ידי שנגרמו פתוחות ב״חבורות
 קראה העדים דוכן אל ״ 1 ,,טק־טק־טק

 היה הראשון העד עדים. שלושה התביעה
 המוקדמת חקירתו עם אשר ערבי, צעיר

 ה־ המחתרת עבור פצצות יצר כי הצהיר
ה כאחת ג׳מילה את הכיר וכי אלג׳ירית,

 במלים אולם אלה• פצצות שהטילו לוחמות
 כי הודיע בבית־המשפט, שאמר הראשונות

באיומים. ממנו נסחטה ההודאה
 היתה היא גם הופיעה. לא השניה העדה
 הצרפתית והעתונות הצנחנים, בידי אסירה

השלי העדה במאסר. מתה היא כי הודיעה
 שבילתה חולת־רוח בועזה, במילה היתה שית

סגור. במוסד חודשים שלושה
 העדים, דוכן על להתפשט ניסתה העדה
 ומילות־חיבד. האשמות ג׳מילה על הסיחה

 כי הכריז הוא צרפתי: רופא נקרא שוב
בדעתה. לחלוטין שפויה העדה

 הסניגור ביקש כאשר '1 חורגים מי את
 אותו שיסע הגנה, עדי להביא וורג׳ס ז׳אק

 עזרה המגישים רופאים .עוצרים השופט:
 עורכי־דין לעצור יהיה מוטב למורדים:
עליהם.״ המגינים
.כאשר — ג׳מילה של הלוהט נאומה

 הינכם כי תשכחו אל אותנו, הורגים אתם
 ארצכם של החופש מסורת את הורגים

 את ומסכנים כבודה את מכתימים אתם,
הועיל. לא — עתידה״

 על העצום הלחץ הופעל עת השבוע,
 פרקליטה: הכריז ג׳מילה, את לחון קוטי רנה
 אותה ישלחו בוודאי יעזור. לא זה ״גם

 קושי כל יהיה ולא במדבר, מעצר למחנה
 כי שיקבע רפואי׳ ,מומחה עוד למצוא
״ טבעיות.׳ ,סיבות על-ידי נגרם מותה

 מלחמת את עומקה בכל ביטאה מרירותו
באלג׳יריה. וערבים צרפתים בין ההתשה

איראן
ה סוך כ ר ע שניה מ
 גרמניה, במערב המרגוע עיר קלן, אל

 השאח אשת סוראיה, שבוע לפני הגיעה
 42 הגרמניה, אמד, הגיעו איתה איראן. של

 באה היא שלה. הטרייר וכלב מזוודות,
 בגרמניה, איראן שגריר אביה, את לבקר
החלמה. בחופשת ונמצא רגלו את שבר אשר

 פני על נסוכה שהיתר. העצבות, אולם
 יותר הרבה עמוקה היתר, היפה, סוראיה

 אביה. כאבי לנוכח בת מרגישה אשר מזו
 עלול רגע בכל כי חששה, השאח אשת כי

אחרי השטאני. ראשה על להיחרב עולמה

 חאו״ם, ומזכיר המערב באמצעות אזהרה תעביר ישראל •
 וצירופה בעזה פלסטינית ממשלח הקמת עם תשלים לא שהיא

חישנזע סם נבר המאוחדת. הערבית לרפובליקה הרצועה של
 ישראל חבחידח זה, בניוון אל־נאצר עבד גמאל תוכניות של הראשונים הרמזים

זו. לאזהרה תוקף ישראל תוסיף ועתה ידיים, בחיבוק תשב לא שחיא
חים- לברית ישראל הצטרפות על בידיעות ממש אין •

תתנשם, וזי במידה התוכנית, יוזמי צרפת. על־ידי המוצעת תיכונית
 זאת, לעומת לחם. תגרום ישראל הצטרפות אשר הסיבוכים מן להימנע ישתדלו

חסנס על חתימה של בדרן נלשהיא, ערובה להשיג שוב תנסה וישראל יתכן
המוצעת. הברית עם אחרת או זו בצורת קשור שיהיה נפרד,
 הסתייגות יביעו בממשלה העבודה ואחדות מפ״ם נציגי •

מפלגות שתי יסעני בעיקר הממשלה. של הנוכחית ממדיניות־החוץ
 ישראל כי הצחו׳ח וידרשו אירופה, מדינות של הבלעדית האוריינטציה נגד אלה

חוצאת למען תפעל חיא וכי אסיה, עמי עם בשותפות להאמין ממשיכה

סוראיה גרושה
פוריה ליפהפיה תפילה

המלכו בחצר מתיחות של רבים חודשים
להסתיים. לשאח נשואיר, עמדו תית,

 למצבה הראשון הרמז אחשוורוש. כמו
 הזוג ביקר כאשר בא סוראיה של הקשה

 בארצות־הברית. שנתיים, לפני המלכותי,
 למשך הפסיקה ,25,־ד בת התמירה, חאשה

 אצל בדיקות לעבור כדי מסעה, את יום
 היה הרשמי ההסבר מפורסם. גניקולוג
 תימצא אם לדעת רצתה סוראיה גלוי־לב:
לעקרותה. תרופה באמריקה

 בה אשר מזרחית, תורשתית בממלכה
 אביו, כתר את לרשת זכר בן רק יכול

 ביותר. מפוקפק עקרה מלכד, של ערכה
הרא מאשתו שהתגרש שאח, מוחמד אולם
 לו ילדה שזו אחרי המצריה, פאוזיה שונה,

 היה הוא סוראיה. את מאד אהב בת, רק
בנים. שתלד מבלי גם עימד, לחיות מוכן

 החצר יועצי לאידיליה. הסוף בא השבוע
 ולמצוא סוראיה את לגרש •השאח על לחצו
 גיסה תחילה יותר. פוריה הדשה, מלכד,
 שיישא שתסכים סוראיה, את לשכנע השאח
 של הגאה בתו אך סניה. על שניה אשד,
 את לתת סירבה הבכתיארים שבט ראש

גס. העדיפה היא לאשת־הרבעה. מקומה
ש אחשוורוש לקודמו שקרה כפי וכך,

 שליחי עתה יצאו וושתי, אשתו את גירש
 הארץ, את לתור סחלווי שאח ריזא מוחמד
למלך. יפה נערה לחפש

חבינגושית. התחרות מתחום המרחב
 סם שחלו השינויים לאור במרחב. לביקור יגיע האמרשילד •
 ושכנותיה, ישראל עם שיחות האו״ם מזכיר יקיים הערביים, האיחורים קום

ועדות של התקינה והפעלתן שביתת־הנשק הסכמי של קיומם להמשך בקשר
שביתת־הנשק.

החירום כוח להוצאת איטלקית הצעה לפירסום צפה •
מעורבים, במשמרות־גבול הבינלאומי הנוח יוחלף זו הצפה לפי האו״ם. של

שהק או״ם■ קציני פיקוד תחת ב'*ות,1#״ ויחידות ראליותיש מיחידות מורכבים
 של סיכוי כל זו להצעה יש ני לחניח

הגשמה.
 ד״ר גאנה, ממשלת ראש •

 רשמית יציע נקרומה, קוואמה
ישראל כין כמתווך שירותו את

ם. בי ר ע ה  גולדה של בקורה בעת ו
 וישראל זו, הצעה חופלתה בארצו מאיר

ברצון אוחח קיבלה

 ממושד במסע יוחל בקרוב •
ה ההשפעה להמעטת ונרחב

ה התושבים כץ קומוניסטית
רשמיים, אישים במדינה. ערביים

בביקורים ירבו ממשלה, שרי ביניהם
ח׳ לתלונות יקשיבו המ׳עוטים, בישוב׳

הסברת. דברי וישמיעו תושבים

ב הצעירים מרד יתחדש •
 עופר אברחם קבוצת מסא״י. קרב
 הצעירה המשמרת אנשי ידלין, ואשר

 בשנח גילו לא אשר בעבר, מפא״י של
 יחזרו מפלגתית, פעילות כל האחרונה

 לתת תביעתם את ויחדשו המפלגח לזירת
ברשימות הצעיר לדור הולמת ציגותנ

 הרביעית לכנסת מפא״י של המועמדים
ולעיריות.

ירושלים, עירית ראש סגן •
 לפרוש עשוי כלנתאר, רחמים

הנלנתאריזם, אבי חעיריה. ממועצת
ל־ מהדתייס תמיכתו את העביר אשר

עלול הנוכחית, משרתו תמורת מפא״י
הדרך את ולפנות חדש להסדר להסכים

 והדתיים מפא״י של מחודןאו להתקרבות
העיר. במועצת

 חיים כי אפשרות קיימת •
כיועץ לתפקידו ישוב לא כהן

. טי פ ש  משליחותו שובו עם עליון, לשופם להתמנוול הוא עשוי זה, במקרה מ
בחו׳ן־לארץ.

 עריכת על זאת בכל תוותר חרות כי הנמנע מן לא •
הרגע של להסכם סיכויים קיימים בארצות-חכרית. עצמאית מגבית
 חסכוס את להגדיל המאוחדת היחודית המגבית הנחלת תסכים נאשר האחרון,

חכללית. חשנור בעונת נחלקה לחרות, מציעה שהיא
היהודית. הסוכנות כגזבר מתפקידו יתפטר יוסף דב •

 גס כי לשעבר, הצנע לשר שהגיעו ידיעות זח: בניחן האחרונה הדחיפה
זח. במוסד מעמדו נגד חותרים הסוכנות בהנהלת ממפא״י חבריו

 שגריר להחלפת כקשר הוזכר שמו אשר נוס!?, מועמד •
קולס. סדי ביג׳י של חחצר איש :בארצות-הברית ישראל

סצז לחקיס תוכניתם כפרי״. ל״תיעוש יילחמו הקיבוצים •
 בחלוקת להשתתף מכוונת חפובדת בהתישבות כפרית תעשיה של אזורים

 כמפס־מתנח, של בתנאים מפעלים לבעלי הניתנים מכספי־תקציב־הפיתוח, שלל
הפרטי. הסקטור לכיסי כה פד ושזרמו

 שתביא אזורית, תוכנית למים. סוןז-סון* יזכה חתחתץ הגליל •
מנד״נג מיליון ורבע שניים עד תספק ומחכנרת, סכפר־קיש מיס לו

חברת של הקמתה השלמת לשם בארץ, לבקר עומד קוק חלל •
המרכזית. חחברה ■העיקר': השותף בארץ• זכיון שתקבל חאחדונח הפרסית הנפט
צורך תיח כח שעד אחרי בארץ. בקרוב יוצגו גרמניים סרטים •

 גרמניים סרטים לחציג מסתת יותר אלח, מרסיס של ארצות־חמיצא את לחסוות
בארץ. עצום קחל לחם שיש ממש,

♦ חזח העולם *10


