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אלג׳יריח
רפדו טו ה

 את להסיח רק נועדה ״ועידת־הפיסגה
ה הבעיות מן האלג׳יריים האזרחים דעת

 את לקשט רק נועדה היא שלהם. פנימיות
 בינלאומית אישיות של בנוצות בן־בלה

 כאשר בומדיין, הוארי הצהיר כך מרכזית.״
 סילקה אשר הצבאית ההפיכה את ביצע

 גם לכן הנשיאות. מן בן־בלה אחמד את
 לדחיית להביא החדשה ממשלתו הצליחה
 באנדונג (״ועידת האפרו־אסיאתית הוועידה

 שכבר למרות האחרון, ברגע השנייה״)
למכביר. משלחות באלג׳יר להתכנס הספיקו
 בן־ של מקומו את שירש ברגע אולם

 להיות חלומו: את גם בומדיין ירש בלה,
ל השלישי״. ״העולם ועידת של המארח

 להביא ביכולתו אשר כל עשה זה צורך
 בועידת־הפיסגה הפנים־ערבי, הקרע לאיחוי

 השאר, בין הבטיח, זה דבר בקזבלאנקה.
המדי כל של המאוחדת השתתפותן את
 האפרו־אסיאתית. בוועידה הערביות נות

 באקרה, שעבר, בשבוע נערכה כאשר
 טס האפריקאיות, המדינות ראשי ועידת
 12 רק שם נשאר הוא בומדיין. לשם

 ניסה זמן אותו כל ובמשך — שעות
 שיסכימו האפריקאיים הנשיאים את לשכנע

אלג׳יר. בוועידת להשתתף
 מכתב לו חיכה לאלג׳יר, בשובו אולם
איג־ זו היתה הגדול. חלומו את שהרס

 המכונה מישקל תחת וצפון־ווייטנאם קונג
ישי התערבות באין האמריקאית, הצבאית

ה ראשי דוחים באפריקה הסינים: של רה
חדשה. למהפכה צ׳ו קריאת את מדינות

דוו בא צ׳ו של ביותר המרגיז כשלונו
 הסינים חיזרו שנים במשך בקאהיר. קא

יע כי בתיקוזה עבד־אל־נאצר, גמאל אחרי
 המאמצים כל אך הרוסים. נגד לצידם מוד
 חודש לפני במוסקבה ובביקורו הצליחו, לא

 בהזמנת לתמוך מצרים נשיא התחייב ימים
 אף הוא אלג׳יר. לוועידת ברית־המועצות

 הערביות המדינות כל את להעמיד הבטיח
התער כי חששה, פקין זו. הזמנה מאחורי

 מוסקבה, הזמנת למען פעילה מצרית בות
הסובייטי. היריב לטובת הכף את תטה

ה ״באנדונג ספינת העלתה בטרם לכן,
לעב פקין שילחה בארובותיה, עשן שנייה״

לטבעה. טורפדו רה

כורדיסתאן
ת חו ט ב דד ה חי

 אל מעורפלים במונחים בגדאד דיברה שוב
 עבד־ ,הממשלה ראש של הכרזתו הכורדים.

ה את מחדש אישרה אל־בזאז, אל־רחמאן
 את להשמיד בגדאד מאיימת בקיץ כלל:

 מבטיחה היא ובחורף הכורדים, המורדים
ה מנהל בקיץ כי ורודות. הבטחות להם
 אך הצפון, בהרי מלחמה העיראקי צבא

הכורדים. שם שולטים בחורף

אן־לאי וצ׳ו עבד־אל־־נאצר
בארובה עשן שהעלתה לפני

סין. ממשלת ראש מאת זועמת, רת
 אן־לאי: צ׳ו כתב "1 ״ברתי״חוקית

 נציג בראשות המכינה, הוועדה של החלטתה
 בקשת אף על הוועידה, את לבנם אלג׳יריה,

 קוריאה קמבודיה, סין, נציגי של הדחייה
 הפרה ״היא וגיניאה, פאקיסתאן הצפונית,

 זה עקרון אחדות־הדעות. עקרון של חמורה
ש המדינות של מעשיהן כל את ד,ינחה

 עתה והפרתו באנדונג, בוועידת השתתפו
כי האפרו־אסיאתיות. הארצות את מפלגת

 הקרע כי יקבע, רק זה במצב הוועידה נוס
וחמור.״ סופי הוא

 בהחלטת סין רואה צ׳ו, סיכם כן, על
ומו בלתי־חוקית, החלטה המכינה הוועדה

בוועידה. תשתתף לא שהיא דיעה
 עבד־ האלג׳ירי החוץ שר ניסה לשוא
תשוב באיגרת להסביר, בוטפליקה אל־עזיז

 רק היתר. המכינה הוועדה החלטת כי תו,
 או קיום בדבר ההחלטה כי הטכני. במישור

 שרי־החוץ, בישיבת תיפול הוועידה דחיית
ה לבוא שנקבע המועד לפני יתכנסו אשר

 לא כי משוכנע, ״אני והמלכים. נשיאים
 על זו בוועידה להתעכב צורך כל יהיה

 ממדינות אחדות בין השוררות המחלוקות
 למאבק יחד כולנו להתייצב נוכל אסיה.

 רודזיה, הדרומית, באפריקה הנעשה נגד
זכו׳.״ סן־דומינגו וייטנאם,
ב הוועידה כינוס כי ידעה, פקין אולם

 הכשלון בפני אותה להעמיד עלול זה מועד
 כה. עד לה שהיד, ביותר הגדול המדיני

 שלה, העיקריות החזיתות מן בכמה כי
ה קם באינדונזיה תבוסה: לאחרונה נחלה
הש נגד — רבים המונים ועמו — צבא

 הקומוניסטית המפלגה של האיטית תלטותה
הודייט־ נהרסים בווייטנאם הפרו־הסינית:

 העיראקי הצבא פתח חודשים שלושה לפני
 80סל־״/ קרוב הכורדים. על עזה במיתקפה

מטו הופעלו הכורדית. בחזית רוכז מכוחו
ל כוננות על שמועות והיו שריון, סים,

וה הצליח, לא המאמץ אך בגאז. השתמש
מדי ננקוט ״אנו אל־בזאז: הכריז שבוע
הכורדים.״ כלפי סלחנית ניות

הפרדה כך: נוסחה הכורדים דרישת
ב זה לבין בצפון המינהל בין מוחלטת

חינו תרבותית, אוטונומיה והענקת דרום,
שלהם. לחבל־הארץ ומינהלית כית

 זו במלחמה חשוב גורם גירוש. צו
 התערב לא כי אף עבד־אל־נאצר, גמאל היה
 מבינה קאהיר טען: צד כל ישירות. בה

 בגדאד ממשלות איתנו. קאהיר אותנו,
 בין כי העובדה, את הדגישו השונות

 לאיחוד־ הסכם נחתם מצרים לבין עיראק
 כי תמיד הזכירו הכורדים ואילו בעתיד,

 הנהנה שלהם, מיוחד שליח יושב בקאהיר
 והמקיים מצרים לממשלת ישירה מגישה
ה המישלחות כל עם חופשיים מגעים

 אלה משלחות בקרב קאהיר. את פוקדות
 אל-עגראוזי, שאוקת הכורדי, הנציג גייס

לא־מעטה. וחומרית מדינית תמיכה
 הכורדי הנציג קאהיר: התערבה השבוע

מצרים. את לעזוב נדרש
הת המצרית שההחלטה משוכנע ״אני
הממ של לחצה ותחת כבד, בלב קבלה
 ״אבל בצאתו. הצהיר העיראקית,״ שלה
ה שינוי פירושו שגירושי מאמין אינני
 עבד־אל־נאצר. הנשיא של היסודית עמדה

 פתרון למען יעשה להבא שגם בטוח אני
 כינון ולמען שלום, בדרכי הכורדית הבעייה

 הרפובליקה במסגרת כירדית אוטונומיה
העיראקית."

צעירים לזוגות מיוחד במחיר
 לתה-מנחה קלוד ז׳אן של הריקודים תזמורת

 בירח־ לזוגות תשלום ללא — הלילה ובמועדון
 טבריה בחופי חינם ורחצה כניסה דבש.

גיא. וחוף תכלת חוף — המפורסמים
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רס ו חדש ק
בלישר קולט לדוגמנות בבי״ס

 טפוח ליציבות, חדש קורס הקיץ, פגרת לאחר נפתח, השבוע
 קולט גברת ע״י מקצועיות לדוגמניות וצלום לדוגמנות החן

בת׳׳א. ״שרתון״ מלון של המפוארים האולמות באחד בלישר
 נימוסין, הפעם ויכלול חדשים 3ל־ קרוב שיימשך זה, קורס

 יציבות של הרגילה לתכנית מחוץ פנים קבלת הכנות ייצוג,
החן. וטפוח

 הראשית המדריכה ע״י הניתנת ההדרכה היא זה, בקורס החדש
 את שתדריך ברוך נורה גב׳ בישראל, רובינשטין הלנה חברת של

 מקרה בכל הופעה ובאופן אפור של שיטות הקורס תלמידות
ומקרה.

 מרכוס יעקב מר ה״ה הואילו הקורס, של החגיגית בפתיחה
 את לברך שרתון) (מלון יוטטר עמוס מר רובינשטין) (הלנה

הצלחה. באחולי בלישר הגב׳

§ טכניקום
דדיו  חדשיס קורסי־ערב נפתחים

 ומעשי עיוני למוד
 משוכללות כמעבדות
 למוד ספרי הספקת

 עבודה ובלי
 בשעות הרשמה
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*טכניקום
 חדשים קורסי־ערב נפתחים
 עכודה־מעשית חדרי

 משוכללים
 למוד ספרי הספקת

 שרטוט וכלי
 בשעות הרשמה
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שרטוט
ת ןטורה7ארל.יט מכונו
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