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לשי חדשות מכוניות של שלם צי מובארק
 7 שברולט, 69 :ופמלייתו האורח מוש

קאדילק. 7 אולדסמוביל,
סתם זה היה לא מפלסטין. הכלים

 שהכנסתו סעוד, שכנים. בין ביקור־נימוסין
 בא דולאר, מיליון 320ל־ מגיעה השנתית

 הימים באחד שיחלוש האיש את להכיר
 ואיש לשנה. דולאר מיליון 500 על הקרובים

 אל־ עבדאללה הנסיך ספק, בלי יהיר״ זה
מובארק.

ב אל־מובארק שולט למעשה, עתה, כבר
 מן מרוצה לגמרי אינו אמנם האמיר כוויית.
 על להתבודד ויוצא לו מניח הוא אך המצב,

ב בדייג עוסק הוא שם במיפרץ, קטן אי
 התחביב זהו שלמים. ימים במשך רשת,

 ביותר העשיר האיש עוסק בו היחידי
בעולם.
 מיכשול להוות אל־מובארק עלול מדוע

 של יציר־כפיהם הוא כי אל־נאצר? עבד בפני
ה הזקנקן בעל השמנמן, הגבר האנגלים.

אר החיים. הנאות את להעריך יודע שחור,
לי ממיליון למעלה עלה לבנון בהרי מונו
 מאודו בכל רוצה והוא ישראליות. רות

 ידו תחת להיות ימשיכו העושר שמקורות
והאמרי האנגלים של היעיל בניהולם שלו,

קאים.
 ידע הנוכחי, המשבר שפרץ לפני עוד

 כן על עין. בו לוטש אל־נאצר עבד כי
ב לבקר המבקש מצרי כל כי פעם, דרש

 בקונסוליה אשרת־כניסה תחילה ישיג כוויית
 הגדולה שהמושבה יודע גם הוא בריטית.

 גורם מהווה בארצו פלסטיניים פליטים של
המועס אלה, פליטים מאד. חזק פרו־רע״מי

 על ושולטים הנפט• בחברת כפקידים קים
 לתסיסה גורם גם הם המקומי, המסחר

 השלטון על תאיים הימים שבאחד חברתית,
 עובדי הכריזו כאשר האמיר. של האבסולוטי

 בדרישה שנים, שמונה לפני שביתה החברה
 לשכר יושוו שלהם המים ומנת שכרם כי

 את עצמו אל־מובארק דיכא בסעודיה, הנהוג
 כולם כמעט — השביתה מנהיגי השביתה.

 לתחומי מחוץ אל מיד גורשו — פלסטיניים
הנסיכות.

 אל־ אמר מס־הכנסהד אין אבטלה, ״אין
 אין ״לכן בריטי, לעתונאי מזמן לא מובארק

מרו בלתי אנשים כאן שיהיו סיבה כל
-1 צים

 מאזינים כוזיית תושבי כי ידע הוא אולם
 שלו. לשידוריו מאשר יותר קאהיר לקול
 החולם אל־נאצר, עבד קול הוא קאהיר וקול

כוויית. של הנפט על
הרא השבוע תם כאשר המים. מחיר

 קיפאון. הושג כאילו נראה המשבר, של שון
 חיילי 750 ניצבו הגבול של הכוזייתי בצד

 עצמה• כח־יית חיילי 3000 אנגליים, קומאנדו
 מפציצים חנו בעורף סעודיות. פלוגות ושתי

ברי אניות־מלחמד, סיירו ובמיפרץ בריטיים
טיות.

 אחרי העיראקי. הצבא ניצב השני העבר מן
 לפלוש כוונתו על הודיע הראשונה שבתרועה

 הנימה. את קאסם לפתע שינה לכוזיית, מיד
 באש תימרונים עורך רק העיראקי ״הצבא
 בעיית פתרון ״את דוברו. הודיע חיה,״
שלום.״ בדרכי נשיג כוויית

 כאיום־סרק הדברים נשמעו הרחב לעולם
 כי ידעו הכוזייתים אולם נסיגה. על המחפה

 חזקים קלפים שני נמצאים העיראקים בידי
לנ המזון מיצרכי רוב מספקים הם ביותר:
 הם מזה: וחשוב הצחיחה, המידברית סיכות

 כי לשתיה. הדרושים המים רוב את מספקים
מקו מים. כמעט אין רוזיית־הנפם, בכוזיית

 ל־ בקושי מספיקים המקומיים המים רות
 השאר התושבים. עשירית של צרכי־שתיד,

 אלה הובלה הוצאות מעיראק. בצינור מובל
 של מחיר מגיע וכך המים את מיקרות

 לשש־ ,ד,לוהטים הקיץ בחודשי מים, פח
ישראליות. לירות שבע

 של האמיר מן לסחוט בכוחו זה, איום
הב הפחות לכל לא־קטנים; ויתורים כוויית

 בגדאד בין במלחמה כוויית ניטרול טחת
 עומד שהעולם שעד, היום, לא אם לקאהיר.

 להתערב מוכנים זרים וכוחות רגליו על
 כאשר שנה, או חודש בעוד אז כי בקרב,

 שכנו, מול בדד יעמוד הנפט נהרות נסיך
• ארם־נהריים. רודן

ת • ת כמר, פחו ממו וחיילים קצינים מאו
עיראקי, צא
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