
ן ו ד ע ו ״ מ ה ו ו ח א ״
תל־אביב ,21 ברנד רח׳

הצעירים חוג
 ,8.30 בשעה 9.7ה־ ז׳, ביום
המזרחן שאלות על ויענה ירצה

כהו אהרן
הלאומית התנועה :הנושא

 - היהודי והישוב הערבית
והדברות. מפגש ,י,פדר

£ 9 1
י1 ו ה ן1ת
0?$י3■

19מסויק
25/9/2 62

 כבש אשר הרב-שימושי הבד
בישראל. הנשים לב את
 נעים הפלא, בד אמ^£1

 אינו בקיץ, אוורירי לגוף,
 דורש ואינו כביש מתקמט,

גהוץ.
האידי השמלה אמ^,£1שמלת
 נטיעה טיול, לחופשה, אלית

ונופש.
 תלוה״מודל של האופנה קווי במיטב ^11א£1 שמלות מליון מרבע למעלה
אירופה. לארצות לייצוא כבר נשלחו

״תלוה-מודל״. לדרוש הקפדנה — .11£א£1, שמלת בקנותכן
,מובחרות. אופנה בחנויות צבעים ובשלל דגמים של במבחר להשיג

במרחב
)27 מעמוד (המשך

 להוכיח כדי מצרים, צעירי לשאר השלישית
לפרוטקציה. מתנגד שאביה

תימן
מישו־־אד אפילו

 מוחמד תימן, של החדש ראש־הממשלה
 לפני אחד, תנאי רק העמיד נועמן, אחמד
 רצה הוא תפקידו: את עצמו על שנטל

 ארצו, את לאחד חופשית יד לו שתינתן
 האימאם עם סבירה פשרה מציאת תוך

 חודשי שלושה אחרי השבוע, אל־באדר.
 לא הדבר כי למסקנה הגיע מאמצים,

התפטרותו. את הגיש והוא ניתן,
 נועמן, בכשלון. הודאה רק זו היתד, לא
 גם רצה הרבה, האישית היוקרה בעל

 עבדאללה הנשיא מן הסתייגותו את להפגין
 תימן. בבעיית המצרית העמדה ומן אל־סלאל
 נועמן של הצלחה שכל חשש, אל־סלאל

 ואילו הוא. חשבונו על רק לבוא יכולה
 לקראת ראשון צעד כי הוברר, למצרים
 חייב נועמן של השלום תוכנית הגשמת
 הריפובליקאי, התימני הצבא חיזוק להיות

 המצרי. הצבא הוצאת את לאפשר כדי
מוכנים. היו לא לזאת

 המצרים נאלצו עמדתם, את להסביר כדי
 מהות את בתעמולתם, מחדש, להדגיש
 כי להפגין כלומר: האימאם. של מישטרו

 את לחסל כדי רק בתימן מצויים הם אין
 בברית ללחום כדי אלא המודח, המלך

האימאם, לצד שהתייצבה בלתי־קדושה
 דוברי הסבירו השש? את מריץ מה

מעוניינות לפחות מדינות שש קאהיר:
 המצריים החיילים אלף 50 של בריתוקם

בתימן.
לאל־באדר לעזור מעוניינת אנגליה •
 הריפוב־ המישטר שהתבססות חשש, מתוך
 המרד הגברת לידי תביא בתימן ליקאי
 הערבי. בדרים הנפט, בנסיכויות נגדה שפרץ

 הצבאי בסיסה עדן, את גם יסכן זה דבר
בעולם. ביותר הגדול
נצחון כי חשבון, עשתה סעודיה •
להת יביא בתימן הריפובליקאים של סופי

לשטחה. האנטי־מלוכני הרעיון פשטות
ה מניצחמם חוששת ארצות־הברית •
 את יסכן הוא כי הריפובליקאים, של סופי

בסעודיה הנפט בשדות אחיזתה
•  שניצחון חוששת זאת, לעומת פרם, ,
 יגרום בתימן הריפובליקאים של סופי

 ולדחיקת — הערבי בדרום המרד להגברת
 גם הוא הנפט. מנסיכויות הפרטים רגלי

 ההמונית הפרסית ההגירה להפסקת יגרום
 רוב שם ליצור שמטרתה אלה, לנסיכויות

 המצריים הכוחות יציאת נוסף: חשש פרסי.
לתג עבד־אל־נאצר את לדחוף עלולה מתימן

 של שכנתה בעיראק, המצרי הצבא את בר
 כוחות את לעודד עלול זה דבר פרס.

 תמיכה שישיגו בתקווה בפרס, האופוזיציה
והמצרים. מהעיראקים ונשק
 סיבה שום עין, למראית אין, לבלגיה •

 אך תימן. של המודח באימאם לתמוך
 השיחרור בתנועת עבד־אל־נאצר של תמיכתו
 כדי מספקת עילה היא צ׳ומבה נגד בקונגו
 באנשי לתמוך בלגיה ממשלת את לדחוף

כוחו את יתיש שהדבר בתקווה אל־באדר,
עבד־אל־נאצר. של בעיותיו את ויחמיר תיו

 ריתוקם בהמשך מעוניינת ישראל •
מסי בתימן המצריים החיילים אלף 50 של

להר צריכה אינה המצרית שהתעמולה בות
עליהן. הדיבור את חיב

 שש מבץ כן, אם מי, המערה. סוד
 להחזיק לאימאם עוזרת האלה המדינות

 הן וסעודיה שאנגליה ספק אין מעמד?
 ביותר והגדול המיידי האינטרס בעלות

 מדינות שתי בתימן. הקיים המצב בהמשך
 אל- לאימאם ובכסף בנשק עוזרות אלד,

זו. עובדה מסתירות אינן אף והן באדר,
 אל־באדר שמקבל אחרת עזרה כל אך

 אינה — מחלקן או — המדינות שש משאר
 דרך עוברת אלא במישרין, אליו מגיעה

הנפט. ונסיכויות סעודיה
 על הוכחה מצרים עתוני הביאו השבוע

 זו עזרה לאימאם. אמריקאית עזרה קיום
 מערה, מצריים צנחנים כבשו כאשר נתגלתה

 בה ואשר לאימאם, נשק מחסן ששימשה
הסו מכל אמריקאיים כלי־נשק אלפי נתפסו

 במערה שנתגלו ומיסמכים מכתבים גים.
 של הימצאם על גם המצרים, לדברי העידו,

האי כוחות בין בלגיים ימומחים מדריכים
 שגם נאמר שבויים, של עדותם לפי מאם.

 ולאו האימאם, במחנה נמצאות בלגיות
למלחמה. במומחיות דווקא
 באימאם בתמיכה ישראל של חלקה על

 הם מיסמך. שום להציג המצרים יכלו לא
מומ עשרה כי הסתמית, בטענה הסתפקו

 האימאם, כוחות אל הגיעו ישראליים חים
.23.7.64 בתאריך ביחאן, נסיכות דרך
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