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במרחב
מצרים

ת שני ת קצו ש ב הי
 יחסי בשטח ביותר, הסנסציונית הידיעה

הצ היתר, שעבר, בשבוע ישראל, של החוץ
 לפתור יש כי נקרומה, קוזאמה של הרתו

 ה־ להחלטת בהתאם ארץ־ישראל בעיית את
 היה ).1082 הזה (העולם 1947 משנת או״ם

 במכה הצליחה אשר לרע״ם, ברור נצחון זה
 של הקדחתניים מאמציה תחת לחתור אחת

 ממשלת• ראש עם הידידות לביצור ישראל
גאנה.

 הסיבות מאחורי במקרה. בא לא זה נצחון
 הכינו להצהרה, שגרמו החשובות, המדיניות

ש אישי, טיפול של רצופה מערכה המצרים
 שבוע במשך אורחם, על פחות לא השפיעה
 נעשתה הראשונה הג׳סטה בקהיר. ביקורו
 שהדבר אף על קהיר. של התעופה בשדה

 עבד גמאל היה הרשמית, בתוכנית נקבע לא
 ברדתו האורח, של פניו מקבלי בין אל־נאצר

 מאד שהוערכה ״הפגנת־ידידות המטוס. מן
 למחרת' ציינו גאנה,״ ראש־ממשלת על־ידי

העתונים•
 נקרומד, אמר בגאנה,״ שתבקר מקווה ״אני

 יחס לך להחזיר שנוכל ״כדי אל־נאצר, לעבד
דומה.״

ת ו י ל ו ת. ח ר ש ר ש נל משדה־התעופה כ
 אל־ ארמון אל לווייתו ובני נקרומה קחו

חגי ערב סעודת לכבודם הוכנה שם קובה,
 המלכותי הארמון של הנוצץ באולם גית.

 אורחים שני אל־נאצר עבד הציג לשעבר,
 אל־ אל־איסלאם סייף נקרומה: בפני חשובים

 בן אחמד והאמיר תימן, של יורש־העצר בדר,
ה ״לוחמי קטר. שליט של יורש־העצר עלי,

 הנסיך מילמל אחים,״ הם העולם מכל חופש
 מאמין נקרומד, מר הממשלה ״ראש מקטר.

 בשרשרת,״ כחוליות הם אפריקה עמי כי
 יחד, יתחברו אם ״אשר גאנה, שגריר השיב

ביניהן.״ להפריד איש יוכל לא
 את אז עד שניהל אל־נאצר, עבד גמאל

 נאום נשא באנגלית, אורחו עם שיחותיו
 השידוס שירות עובד בערבית. רשמי ברכה

 חזר לאנגלית, דבריו את תירגם המצרי
 מאנגלית נקרומה של תשובתו את ותירגם

 קהיר,״ מעל שלנו המטוס חג ״כאשר לערבית.
 המלוזים אחד ״ראה בלבביות, נקרומד, סיפר
 לפתוח מיד רצה הוא הסיראמידות. את שלי
 הושפע כך כל החוצה, ולקפוץ הדלת את

 בת־ מצרים את המסמלים המיבנים מעוצמת
האלמזזת.״
ד ו ק י . כ י ת ח פ ש החשו האורחים בין מ

 הארמון, של הקבלה באולם שהצטופפו בים
 בנותיה. ושלוש לבנת־שיער קשישה בלטו

 אליהן ניגשו אשר עד בשקט, המתינו הן
 פתח הכושי האורח אל־נאצר. ועבד נקרומה

וני האישה, את חיבק לרווחה, זרועותיו את
 שלוש אל פנה אחר לחייה. על אותה שק

.פאייזה ״את הנערות: . .פרידה את . .  את .
פתנד״״

 נקרו־ של גיסותיו ושלוש חמותו אלה היו
 בגאנה. נשארה פתחיה׳ המצריה, אשתו מה.

הע במצבה אותה, מעייפת היתד, ״הנסיעה
הסביר. דין,״

 ״לא היום. למחרת לעתונאים החמות סיפרה
לכן הגדולה, הפנים בקבלת לו להפריע רצינו

 הבריטים, מידי עצמאותה את להשיג הצליחה
האפרי המדינה של מעוצמתה מאד התרשם

 שלטונה תחת דורות חיתד. אשר השניה, קאית
 עם בשיחות בריטית• אימפריה אותה של

 תקוותו, את הסתיר לא ומדינאים, עתונאים
 והמזרחי המערבי שבקצה המדינות, שתי כי

 פעולה לשתף יוכלו הצפונית, אפריקה של
השחורה. היבשת בהנהגת

 חשב נקרומה מארחיו: לגבי היחידי, העוקץ
 לא אל־נאצר, געבד שתה כשותף עצמו על

הנילוס. עמק רודן של כגרור

ז הלבנון
ה ח ק מר *11המשו ה

 לחודשה השבוע התקרבה בלבנון המלחמה
 יותר ודמיוני מעורפל כשהמצב השלישי,

 הגיעו ם או״ משקיפי בתחילתו. היה מאשר
 פיקוח תחנות שבע הקימו תבל, קצות מכל

 מה ברור היה לא אולם הסורי. הגבול על
 שוב החלו הפוגה אחרי תפקידם. בדיוק

 נכנם כשהצבא ומסביבה, בטריפולי הקרבות
 עצמו הרמטכ״ל עצלה. לפעולה פעם מדי

 נייטרליותו, את להפגין שעה אותה המשיך
 בשכר לוחמים גייסו שמעון שאוהדי בעוד

נשק. להם וחילקו
 לדחות בית־המשפט החליט בביירות, •

 מאחר הפליליות, התביעות כל בירור את
 מבית־הסו־ האסירים את להעביר שאי־אפשר

לבית־המשפט. עד המרכזי הר
 להלך לאנשיו הורה המשטרה מטה •

 כשאינם חופשה, בשעות גם בזוגות׳ לפחות
 את מכירים והמורדים מאחר מדים, לובשים

להם. לארוב ועלולים זהותם
הב אל־חם פאוזי בית־ד,נבחרים חבר •
 מי לכל לבנוניות, לירות מיליון לשלם טיח

המשבר. לפתרון שיביא
להח הסכימה דרוזיים מורדים קבוצת •

 ממנה שנלקח הנשק את צבאית ליחידה זיר
 לכדה יחידה שאותה הנשק תמורת בקרב,

מסוריה. מסתננים בידי
 כמעט, ̂ הגיון חסרות ידיעות אלה היו
 אולם ברורה. לתמונה לשבצן היה קשה אשר

 לדעת, כדי חדה תמונה בשום צורך היה לא
 רגע בכל עלולה הלבנונית המרקחה כי

 המרחב את קשה ולהכוות גדותיה, על לעבור
כולו.

מחרהת
שה ה הא תנגד ה

בלונ נמצאת הלככון נשיא משפחת
 עתו־ השבוע גילו זאת המרד. פרוץ מאז דון,
 הנשיא, אשת כי המוסיפים מצריים, נים

 לנסיון מלכתחילה התנגדה שמעון, זילפה
 בשש כהונתו תקופת את להאריך בעלה
 יוקם הטוניסי הצי . . . נוספות שנים

 שודדי־הים צי הטיל שעברו במאות לתחיה.
 של הסוחר ספינות על מוראו את הטוניסי
 כודגת התיכון. הים לחופי מסביב אירופה׳
 צי על לוזתר זה: בשלב טוניס, ממשלת

. . . באניות־סוחר להסתפק מלחמתי,
הוראה קיבלו בקהיר ממשלה משרדי


