
במרחב
מצרים

ע1מ1הבדתי* מניעת
 מסתיים רמדאן חודש של ר,ממושך הצום

 את לסמל בא אשר אל־פיטר עיד בחג
ה ההתנזרות אחרי העולם, לחיי השיבה

 בעקו־ ומתענוגות. אוכל מדברי ממושכת
 המוסלמי, העולם של הסטטיסטית מה

 כנקודת־ האלה הימים שלושת מופיעים
 לממוצע מעל וולדות, מיליוני של היווצרותם

 מר־ביי הנחנקת מצרים, בשביל השנתי.
חמורה. כלכלית בעייה זוהי אוכלוסייתה,

 האחרונה יריית־התותח בהישמע השבוע,
 החג תחילת את לבשר שבאה רמאדן*, של

 מיוחד במענק מצרים אזרחי זכו העליז,
הריון, למניעת גלולות הממשלה: מן

הממשלה, הודיעה הכל, בסך כסף. אין חינם

 הגאווה אל פנייה גם באה לכך נוסף
 למד גבר, היה שפן. תהיה ״אל הגברית:
מתוכננת.״ בצורה מהחיים ליהנות

 מכון ראש סאבק, אל־סייד השייך ואילו
 ל- הוא אף שגוייס בקאהיר, הקוראן

 פסוק אין ״אמנם הצהיר: מלחמודהמנע,
 בשיחות אבל הקדוש, בספר כך על מפורש
ה של זכותו פעם לא הוזכרה הנביא

 יכולתו לפי משפחתו גודל את לתכנן גבר
בכבוד.״ אותה לכלכל

קפריסין
חלושה לקראת

ל לתת רגיל אינו מקאריוס הנשיא
ה אמן הוא מאליהם. להתפתח עניינים
נשנד שהעניינים וככל המוגמרות, עובדות

מצרית) (קאריקטורה הירדים מרובה המצרי
מונעת למלחמה גויים הקוראן

 לאזרחים, כאלה תכשירים מיליון 10 חולקו
הרמז. את שיבינו בתקווה
 הסטטיסטית הלישכה פקידי מצפים עתה

 חודשים תשעה בעוד אם לראות, הממשלתית
 שהפכה תופעה בלידות, תלולה עליה תבוא

עברו. בשנים בל־יעבור חוק
 ההמונית החלוקה לשנה. נפש מיליון

 ל־ הממשלה במאבק חדש שיא רק הלחה
 שלטי־רהוב הציבה היא הילודה. צימצום
 השואלים: ורעבים, עזובים ילדים המראים

 קאריקטורות לעולם?״ אותנו הבאתם ״מדוע
 תריסר את המחתים בעל מראות בעתונים

 להבחין שאוכל ״כדי גומי בחותמת ילדיו
ש בעל, או השכנים,״ ילדי לבין ביניהם
 אחד תינוק רק הנוטל שלישיה, ילדה אשתו

 הערה: תוך המיילדת, בידי שניים ומשאיר
במתנה.״ קחי השאר את לי. מספיק ״זה

 ובמאמרים במקומות־עבודה, בהרצאות
 משרד דוברי מסבירים בעתונים, רציניים

 מצרים חייבת מדוע הסעד ומשרד הבריאות
אזרחיה: של הילודה מימדי את להגביל

מיל עשרה במצרים חיו 1901 בשנת #׳
 האוכלוסייה הגיעה 1961 בשנת תושבים. יון
 בעוד יהיו התחזית לפי מיליון. 26.5ל־

 הגידיל קצב מצרים. מיליון 35 שנים שש
לשנה. נפש מיליון הקרובות,: בשנים הצפוי

 יגדל לעיבוד הניתן החקלאי השטח
 אחרי גם זו. תקופה במשך במעט אך

ה הגדלת ויאפשר יושלם, אסואן שסכר
 תהיה לא ,350ל־״/ בקרוב המושקה שטח

האנושי. הריבוי לקליטת קרקע מספיק
הברי במצב המתמיד השיפור בגלל •י
 בין הפער גדל המצרי, האזרח של אות

 15ב־ ירדה התמותה לידות. לבין פטירות
 אלף כל על 15ל־ 45מ־ האחרונות השנים

תושבים.
 הבלתי־ ״הריבוי שפן:״ תהיה ״אל

 הבריאות שר מזמן לא הצהיר מרוסן,״
 מפצצת יותר לעתידנו ״מסוכן המצרי,
אטום!״
 בבתי־קפה שהופצה חוברת־הסברה, ואילו

 לחוש־ פנתה המוניים, שעשועים ובמקומות
 להפוך ״רצונך המצרי: של הידוע ההומור

 תוך מכוער לסמרטוט היפה אשתך את
 סנילית בהתנוזנות לשקוע רצונך שנים? עשר
 ילדים. מהר עשה — כן אם ?40 בגיל

המדינה.״ את להרוס ■תצליח גם כך

 עליית עם יום מדי מתחיל הצום *
ב ירייה החמה. רדת עס מסתיים השחר,
 מכט־ העתיקה קאהיר במצודת המוצב תותח

 משודרת והיא היומי, הצום סוף את רת
מצרים. לרחבי בראדיו

 — לו ניראה שאינו בכיוון מידיו טים
מוגמרות. עובדות בקביעת מרבה הוא

 על הידיעות השבוע, גם עשה כך
 של והשפעתה אנקרה־מוסקבה התקרבות

ה המיבנה את זיעזעו המרחב, על זו
 הקרבות פסקו מאז מקאריום. של מדיני

 הנשיא היה באי, והיוונים התורכים בין
 גל על רוכב שהוא משוכנע המזוקן

הסתמ תוך ותמיכה, אהדה של בינלאומי
 והמדינות המזרחי הגוש על בטוחה כות

הנייטראליסטיות.
אנק ביצעה כאשר התמוטטה זו הנחה

 פנתר, שלה, הזריז התימרון את רה
 הערבים. עם יחסיה את ותיקנה למוסקבה

 מקאר־ של ועצמאותו ששאפתנותו יוון,
 הראשון, הרגע מן אותה עיצבנו יום

 החדשה הבינלאומית ההתפתחות כי קיוותה
ל בינה המתיחות את סופית תחסל אף
 מקאריום החליט השבוע תורכיה. בין

מוטעית. זו שהערכה העולם לכל להוכיח
הרש ההודעה אפשרית. הפלישה

 מנוסחת היתד, בניקוסיה שפורסמה מית
 הצודקים. הדמוקראטיים הנימוקים במיטב

 ייערכו ביולי כי הודיע, קפריסין נשיא
תור ישתתפו בהן באי, כלליות בחירות

שווה. במעמד ויוונים כים
 היה הצודק הדמוקראטי העקרון אולם

 קפריסין קיבלה פיה שעל לחוקה מנוגד
 לו חוקה הבריטים. מן עצמאותה את

 מערכות־בחירות שתי ייערכו כי קבעה
 מצביעים והתורכים כשד,יוונים מקבילות,

 ששוריין הנציגים באחוז ובוחרים בנפרד
 הבחירות ייערכו אם מראש. עדה לכל

ל ברור מקאריוס, עתה תיכנן שאותן
 יהיה לא באי התורכי למיעוט כי גמרי
 מיהר כן על .50ס/ס של משוריין ייצוג

ב בסינאט להודיע התורכי החוץ שר
 שהאחריות להבין חייב ״מקאריוס אנקרה:
ה עליו. כולה תיפול קפריסין לחלוקת

ה בבחירות תשתתף לא התורכית עדה
 המנוגד חוק־בחירות סמך על נערכות

לחוקה.״
 שבחירות חשש מתוך רגזה, אתונה גם
ל בינה המתיחות את שוב יגבירו אלה
 המדינות שתי את יעמידו אנקרה, בין

 בטיחה אפשרות מלחמה. סף על מחדש
 ילכו בקפריסין שהיוונים ברגע לא־פחות:
ה על התורכי המיעוט יכריז לבחירות,

 בידו המוחזק בחלק עצמאית מדינה קמת
 צבא־פלישד, בידי ייכבש אשר או —

 תורכיה תחשוש לא שהפעם מכיוון תורכי.
 נראית עויינת, סובייטית התערבות מפני

בהחלט. אפשרית זו פלישה

איו
בעסקים להצליח

דהחאגץ נרי
 ברודוואי של הגדול הסקירי המחזמר
גודיק גיורא של בהפקתו

■ שחק משתתפים ״#ן  ורקדניות רקדנים וזמר, במ
׳§1 ותזמורת. מקהלות *

 ד׳ בימי <$,0ב־ ־ ״אלהמברה באולם ערב כל
ה הצגת ח .9{.0וב־ 6בי ובמוצ״ש 4 ב־סל מנ

 ובמשרדים ב״רוקוקו״ להשיג כרטיסים
.12-2 בין שישי ביום .5 משעה האולם ובקופת

גלבלום א. פרסום1431 הזה העולם


