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 (ובעיקר העתונים מלאו שבועיים במשך

 ועידת כשלון על נבואות ישראל) עתוני
 קינאה של סיפורים על הסתמכו אלה תראה

 ושל והרפובליקאים, המלוכנים נציגי בין
 כתוצאה אשר הצדדים, משני תביעות־יוקרה

 שתתקבל ממשלה הקמת תיתכן לא מהם
המחנות. שני דעת על

 חראד ועידת הנבואות. התבדו השבוע
 על כללית הסכמה תוך עבודתה את סיימה
 מישאל־העם את שתכין הממשלה, הרכב
המפו הראייה נצחון זד, היה הבאה. בשנה
 שוב כי שקבעה ),1474 הזה (העולם כחת
 התימניים. הניצים לעמדת רבה חשיבות אין

 והסעודים, המצרים בידי נתונה ההכרעה
 מתכוונת אמנם כי פייצל המלך ישתכנע ואם

 לא — תימן את לפנית בכנות מצריים
הסעודית. העמדה מול לעמוד האימאם יוכל
 תבי־ חרף השבוע. שקרה מה בדיוק זד,

 הצדדים, שני נכנעו וד,קינאה עות־היוקרה
 בתימן. הבא השלב אל פתוחה נשארה והדרך
 רפובליקאית, תימן מסתמנת זו דרך בקצה

 המעשי השלטון מן ניכר חלק יהיה בה
האימאם. משפחת בני בדי נתון

עיראק
ס סוחר די ב

 בעיראק עארף עבד־אל־סלאם של המשטר
 עצמו הנשיא המרחב. של הבדיחה הוא

 כושר כל חסר ומוגבל, קטן לאדם נחשב
 של התיאורטיקאים הציעו כאשר רעיוני.

 בעיראק להנהיג האנטי־מלוכנית המהפכה
 בשעתו לכך הסכים סוציאליסטית, כלכלה

עארף. המרשאל ואחריו קאסם, הגנראל
 להל־ אגרארית, לרפורמה צווים פורסמו

ה הייבוא־והייצוא לאיסור הבנקים, אמת
עצו מתמלוגים הנהנית עיראק, אך פרטיים.

 באדמות והמבורכת שלה, הנפט עבור מים
 בין הפער כמקודם. ענייה נשארה ובמים,

הצטמצם. לא השכבות
 של החדש ממשלתה ראש הודיע השבוע

 הכלכלה כי אל־בזאז, עבד־אל־רחמאן עיראק,
 אל ותשוב אחורה, פנייה תעשה העיראקית

״סוצי זאת כינה הוא הקודמים. הדפוסים
 ושאין החופשית, היוזמה את המכבד אליזם
המארכסיזם.״ עם אותו לבלבל

 בדים. סוחר הוא אל־בזאז השם פירוש
 הצעות היו הממשלה ראש של הצעותיו

 ההגבלות את מייד ביטל הוא סוחר• של
 החברות את שיחרר וייבוא, ייצוא על

 אף הוא רווחי־הון. מם מתשלום ובעלי־ההון
 להזרים המערב מן למשקיעים בקריאה פנה
 הגדולים ״אנשי־העטקים לעיראק. וידע כסף

הצהיר. לי,״ מאמינים
 אל־בזאז שכן מקודם. אותו מכירים הם

 המייצאות הארצות בארגון עיראק נציג היה
הער הארצות ניסו זה ארגון במסגרת נפט.

 תמלוגים הזרות החברות מן להוציא ביות
 עבד־אל־רחמאן גדולים. יותר הרבה ומסים

 האח־דה, הערבית החזית את שבר אל־בזאז
 את בהרבה להקטין המערביות לחברות עזר

הערביות. התביעות
 אותו. אוהבת למשל, מצרים, אין מאז

 האחרון, בזמן מסתייגת, ממילא מצרים אבל
בבגדאד. עארף משטר של רבות מתופעות

אלג״ריה
ה טיפ ה ה מר ה

 באל- הדתית הכפייה מן לשחרור המאבק
 עוד חדשה. תנופה השבוע קיבל ג׳יריד,
 של הקצרות החצאיות סערת שככה בטרם

 הזה (העולם העצמאות מיפגן משתתפית
 כוהני־הדת. בחוגי חדשה סערה קמה ),1473

המרה. הטיפה סביב הפעם נסב המאבק
הגב שום היו לא הצרפתי השלטון בימי

 להיפך: חריפים. משקאות מכירת על לות
 יין, של גדולה יצואנית אלג׳יריה בהיות

 בין רק לא המוני מצרך זה משקה היה
המוסל בין אם כי האירופיים, המתיישבים

 בקנאותו שבלט בן־בלה, אחמד אולם מים.
 משקאות מכירת אסר ובהתנזרותו, הדתית
ציבוריים. במקומות חריפים

 הרבה חופשי בומדיין, הווארי מחליפו,
 של החדשה ההנהגה חברי יתר גם יותר.

 בעלת חילונית, למדינה שואפים הרפובליקה
 אינה זו דמות האפשר. ככל מודרנית דמות
ב דתיים לאיסורים כבולה להיות יכולה
 צו, השבוע פירסמו כן על תפריט. ענייני

 בכל חריפים משקאות ושתיית מכירת המתיר
באלג׳יריה. ומסעדה באר
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