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מר&יע חום־ין
 הידהד ירדן מלך חוסיין של העמוק קולו
 תירגם נמרצים במשפטים ברדיו. השבוע

 החלטות את — ולישראל — עמו לבני
 שנוגע במה קזבלאנקה, של ועידת־הפיסגה

 ברורות: הצהיר הוא ישראל. עם ליחסים
 להתגרויות אפילו או למלחמה, מקום אין

חבלניות.
 ממשלת אויבים: שני לכך אותו דחפו
 הרגיזה ישראל את שוקיירי. ואחמד ישראל

 חבלני חודרים חודשים מזה כי העובדה,
 ובתים משאבות מפוצצים מירדן, אל־פתח

 שו־ את בשלום. לבסיסם ושבים בישראל,
 חוסיין המלך אין כי העובדה, הרגיזה קיירי
 לפעול הפלסטיני השיחרור לאירגון מרשה

 ממשלת אין וכי בירדן, יתרה בחופשיות
 לצבא פליטים בתחומה לגייס מרשה עמאן

הפלסטיני. השיחרור
הנרגזים. לשני חוסיין השיב בשידורו,
ב שהושמע הנימוק לישראל. הבטחה

 מוכנה אינה ירדן אחד: היד, שניהם אוזני
 עם במלחמה להסתבך — מעוניינת או —

 בירושלים האו״ם משקיפי ראש ישראל.
 הבטחה, החוץ משרד נציגי באוזני הוסיף
 ינקטו הירדנים כי ירדן, מממשלת שקיבל

 אל־פתח. חוליות נגד נמרצות בפעולות
 יום־הכיפורים, ערב שררה אשר המתיחות

פגה. ישראלית, לפעולת־תגמול ציפיה מתוך
מספר לפני לבנון, בגבול שרר דומה מצב

 לפעול אין כי בקזבלאנקה, הפיסגה החלטת
 את ממילא הקפיאה ישראל, עם מלחמה למען

 את והוציאה השיחרור אירגון של תוכניותיו
 אפוט־ גם שוקיירי. של ממיפרשיו הרוח

 להגן מוכנים היו לא המצריים רופסיו
 בחריפות, חוסיין אותו תקף כאשר לכן, עליו.

בנזיפה. אפילו קאהיר ראדיו לו השיב לא
 למקרר. כולה הוכנסה פלסטין בעיית כי
 קולות, להשמיע המשיך שוקיירי כי ואף
המרחבית. בזירה כמת נחשב הוא

עדן
ת: ט עד ח□ התחזי ה לו

 בקצה מסוכנת עונה תמיד הוא הסתיו
 נוספת הרגיל החום אל ים־סוף. של הדרומי
 שמביא הקל לשיפור הציפיה של המועקה
 העונתית למועקה נוסף השבוע החורף.

 מלחמת־שיחרור, של הלוהט החום בעדן
 יותר הרבה יהיה החורף כי הבטיחה אשר

הקיץ. היה מאשר שם חם
 ממשלתה ופיזור עדן של החוקה ביטול
 הכרזת־ ,למעשה היו, )1465 הזה (העולם
 הערבית, התנועה על לונדון מצד מלחמה

 אם כי לעדן רק לא עצמאות המבקשת
 כה עד לה." שמדרום נסיכויות־הנפט לכל

 המחתרת לפעולות העליון הנציב התייחס
 הוא חסרות־ערך. טירוריסטיות תופעות כאל
 בנשק תמיכה מקבלת זו מחתרת כי ידע

ה אולם בתימן. המצרי הצבא מן ובהדרכה
ה־ האימאם עם מדי עסוקים היו מצרים

שוקיירי אחמד
התחתונה על ידו

 ביירות ממשלת מיהרה אז גם חודשים•
 ישראל. את שירגיע מיוחד, שליח לשלוח
 תיווך ללא הדבר נעשה מיקרה, באותו

 הלבנוני המטכ״ל מן אלוף־מישנה האו״ם:
 שביתת־ ועדת למשרד בהליקופטר הגיע

 קצין אליו שיבהילו ביקש המעורבת, הנשק
 הישראלי את שידל הוא אחראי. ישראלי
לבנון. בשטח מלפגוע להימנע

 תנקוט ממשלתו כי הבטיח, זאת תמורת
 בסיסי לחיסול הדרושים הצעדים את בעצמה

 לא ומאז בהבטחתו, עמד הוא אל־פתח.
לב משטח חבלנים של חדירות עוד נישנו

 נאשמו נעצרו, אף אל־פתח אנשי כמה נון.
 הגבול חציית בלתי־חוקי, נשק בנשיאת
הגבול. ליד סגור צבאי שטח לתוך וחדירה

 לפי לצפות, אפשר הקרובים, בשבועות
 גם דומים לצעדים עמאן, שליחי הבטחת
בירדן.

 חוסייו של טיפולו במקרר. פלסטין
 עדין. פחות הרבה היה שוקיירי באחמד

 העלול מפוקפק, כהרפתקן אותו הוקיע הוא
 במלחמה כולו הערבי והעם ירדן את לסבך

 להגיב מוכנים שנהיה ״לפני ישראל, עם
 ירדן עתוני את שמילאו במאמרים עליה״.
 למנהיגי שוקיירי הומשל השידור, למחרת

 לשואה עמם את ״הובילו אשר פלסטין,
.״1948 של הגדולה

 מפני חוסיין את שוקיירי מרגיז למעשה,
 הפלסטיני, השיחרור אירגון כראש שפעילותו

 עזה, ברצועת השיחרור צבא של וכינונו
 הפלסטינית. היישות של קיומה את מפגינים

 בנוי הירדן ממלכת של קיומה עצם ואילו
 את בלעה אשר ירדן, זו. יישות שלילת על
 השלימה לא הערבית, מפלסטין שנותר מה

שוקיירי. של אירגונו כינון עם אחד לרגע

 ממשית בריטית מתמיכה שנהנה — תימני
בעדן. להתערב שיוכלו מכדי —

ל פייצל־עבד־אל־נאצר, הסכם חתימת עם
האנג האמינו תימן, את המצרים יפנו פיו
 המצרית לתמיכה גם הקץ יבוא כי לים

הס הערבי. בדרום לאומי לשיחרור בחזית
 מתכוון אנו עבד־אל־נאצר טעו. שהם תבר

 נפלה לכן רוזי־הנפט. מחצי־האי להסתלק
למלחמה. להתכונן בלונדון: ההכרעה

נש עצמה בלונדון פייצל. על סמוך
 לפנות לממשלה יעצו אשר קולות מעו
 נסיכויות־ את ולהניח בעדן, הבסיס את

 אלה, קולות טענו ממילא, לגורלן. הנפט
 שלהן הנפט את לשודק הנסיכויות יוכלו

למערב. רק
וכ ניצחה, יותר השמרנית התפיסה אך
ב בתי־הזיקוק עובדי השבוע החליטו אשר
 מנהיגם. את המשטרה עצרה לשבות, עדן

 הפכה בתי־הזיקוק עובדי שביתת התוצאה:
ה והמטה ולהתנגשויות, להפגנות מוקד

 תיגבורת הטסת על מלונדון הודיע קיסרי
לנקודת־הריתחה. נוספת
הת לא פתרון לכפות האנגלים תקוזת אך
 הם צבאי. בכוח השימוש על רק בססה
 פייצל עדן, של הגדול שכנה על סמכו
 שתימן כשם כי ברור׳ לפייצל סעודיה. מלך

 התנועה בפני שלו הראשון קו־ההגנה היתד,
 עתה מהווה כן הנאצרית, הרפובליקאית

זה. במאבק נקודת־מפתח עדן
 פרשן סיכם הסעודים,״ על לסמוך ״אפשר

 את לחלוטין ינטרלו ״שהם השבוע, אנגלי
מ עזרה ובלי בתימן. המצרית ההשפעה

להמשיך.״ בעדן תנועת־המרי תוכל לא תימן,
 האחרון המצרי החייל שיעזוב שעד אלא

 הרבה בעדן החום מידות יעלו תימן, את
יותר.
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אטלינגר פרסום

 לנהוג רשאי הנך
 מרוץ במכוניות

רשיון ללא
התערוכה כשטח
 בשעות יום כל הפתוח
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״קארטינג״
 כל את שכבש הספורט
אירופה.
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 חדשים קורסי־ערב נפתחים
 ומעשי עיוני למוד

 משוכללות במעבדות
 למוד ספרי הספקת

 עבודה וכלי
 בשעות הרשמה
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