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מצרים
ם צלפי □ ה חהטני

 ממלווי פעם שהמו אלכסנדריה, רחובות
אור השבוע קיבלו הבריטי, המלכותי הצי
 שחמש הסובייטי, הצי מלחי חדשים: חים

במצ ראשון רשמי ביקור ערכו מאוניותיו
רים.

 מטוסים אותן ליוו השחור הים מן בדרכן
 גיחות־ שערכו השישי, הצי של אמריקאיים

ה הצי מפקד כך על הגיב רבות. צילום
ש במסיבת־עיתונאים השחור, בים סובייטי

 בסבאסטו־ שלו אוניית־הדגל סיפון על ערך
ה שנשאה הנשק מה לדעת רצו ,אולי פול:

 היה לא אותם: להרגיע יכול אני שייטת.
גרעיני.״ נשק

 משותפים תמרונים השייטת ערכה האם
התיכון? בים המצרי הצי עם

לה גרנוי גרגורי האדמיראל סירב כך על
ה דיווחו מאשר,״ ולא מכחיש ״לא שיב.

 הפועלים רבים מדריכים יש ״אבל עיתונאים.
הסביר. המצרי,״ הצי ימאי עם

ה שימש עצמה במצרים הסוגים. מכל
הישגי את להבליט הזדמנות הסובייטי ביקור

מצדית גושאת־טילים
מאשר״ ולא מכחיש ״לא

 הפעלתן הפעם: שהודגש ההישג המצרי. הצי
 מרוסיה. שנתקבלו ״ציידות־צוללות״, של

המצ העיתונות להם קראה טילים״, ״צלפי
מסו אלה קטנות יחידות כי והסבירה רית,
ניכר. בטווח צוללות ולהשמיד לגלות גלות

 רק ״לא הספינות: אחת מפקד לדברי
 ישראל), בידי (שיש הישן הסוג מן צוללות

 הסוג (מן חדישות אטומיות צוללות גם אלא
ארצות־הברית).״ בידי שיש

עיראק
שחרג■! האזרח
 של כסאו על קצין שוב יושב בבגדאד

בתפ שכיהן היחידי האזרח ראש־הממשלה.
 עבד־אל־ ,1958 של ההפיכה מאז זה קיד

 באירופה, בגלות יושב אל־בזאז, רחמאן
בריאות״. ״מטעמי

 טאלב, נאג׳י הגנראל החדש, ראש־הממשלה
 החופשיים, הקצינים של המיפקדה חבר היה

ב הסעד כשר כיהן המלוכה, את שחיסלו
 אבל קאסם. הגנראל של הראשונה ממשלתו

 של מדי נלהב כחסיד עצמו את הוכיח הוא
 לגלות ולצאת להתפטר נאלץ עבד־אל־נאצר,

 מהצבא, להתפטר גם נאלץ הוא באוסטריה.
 מצאו שלא גבוהים, קצינים מספר עם יחד
קאסם. בעיני חן

לעצ שנטל סודי, ועד הקימו אלה קצינים
 העיראקית. המהפכה שומרי השם את מו

 של חיסולו אחרי לעמדות־כוח, חזרו חבריו
בתפ שירת מהם, אחד היה טאלב קאסם.
עיראקיות. בממשלות שונים קידים

 המהפכה שומרי איימי. יתחי, כעסי,
 אמנם הוא אל־בזאז. האזרח מן התלהבו לא
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