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להלאים* בדאי
לז חדל העיראקי שהנפם הראשונה בפעם

 חבלה. של תוצאה זו היתד. סוריה, דרך רום
ה הצינורות שני את פוצצה סורית יחידה

 מיבצע תחילת אחרי ימים חמישה גדולים,
במצרים. כתמיכה סיני,

 — שנית הזרימה הופסקה שעבר בשבוע
 מה תסביר סוריה שממשלת מבלי הפעם
 (אי.פי.־ העיראקית הנפט חברת דובר קרה.
 הסופית בתחנה השאיבה כי הודיע, רק סי.)
מ ״כתוצאה הופסקה, בבניאס הצינור של

 מכן לאחר שעות 48 כביכול.״ מכנית תקלה
 שבלבנון, בטריפולי השניה, התחנה גם חדלה

הנפם. את לשאוב
 סוריה ממשלת אם מאיימת. דמשק

 השיתוק, של הטכנית הסיבה לגבי שתקה
 לסיבות הנוגע בכל מאד קולנית היתד, היא

ש מספר לפני עוד והפוליטיות. הכלכליות
הנפט וחברת סוריה נציגי התכנסו בועות

 כדי — וצרפתים אנגלים בידי שבעלותה —
 תמלוגים לתשלום דמשק של בתביעתה לדון

החב אותם רימתה הסורים, לדברי מוגדלים.
 שעליה התמלוגים את שחישבה בשעה רה,

בצי הנפט של זכות־המעבר תמורת לשלם,
לעש הגיע הסורים, לדברי ההפרש, נורות.

שטרלינג. לירות מיליוני של רבות רות
 כל לא — הדרישה את דחו החברה נציגי

 כי הסורים, על־ידי שננקב הסכום בשל כך
תק ישמש כלשהו שתשלום פחד מתוך אם
בפעולה. ננקוט איימה: דמשק מאד. יקר דים

 דרך עוברים בסך־הכל לוחצת. עיראק
ב עיראקי נפט של טון מיליון 43 סוריה
ה טריפולי לנמל מגיעים מיליון 16 שנה.

 החברה. של בית־זיקוק הוקם שם לבנוני,
שבסוריה. בניאס דרך מיוצאת היתרה

 העיראקי הנפט עבר העצמאות, מלחמת עד
ש ובית־הזיקוק לחיפה, עבר־הירדן דרך

תילו על עדיין עומד אי.פי.סי על־ידי הוקם
ישראל. של רכושה הוא עתה כי אם —

סוריה שמקבלת תמלוגי־המעבר אם אולם
ש הנפט שתמלוגי הרי שולית, הכנסה הם

מה עיראק לממשלת חברה אותה משלמת
 כאשר לכן, הלאומית. ההכנסה מן 850״/ ווים

העיק הנפגעת היתה לא השאיבה, הופסקה
בגדאד. אם כי — סוריה רית

 להתכנס עיראק ממשלת יכלה בטרם עוד
 סוריה, של החוץ שר בבגדאד הופיע לישיבה,

 קיים הוא מאכום. איבראהים (לרפואה) ד״ר
 נאג׳י עיראק, ממשלת ראש עם ארוכה שיחה
 הינחה ביניהם סיכמו שהשניים ומה טאלב,

הממשלה. ישיבת את
 בעיראק, חשובה כה היא הנפט שאלת
ה שר גם הוא ראש־הממשלה כי שמקובל

 ״עיראק טאלב: מסר הישיבה בתום נפט.
ה... של לימינה עומדת  שצעדי מכיוון סורי

 מספקת סיבה לדעתנו, אינם, סוריה ממשלת
 אנו הנפט, של והייצוא השאיבה להקטנת

 מלוא תשלום את מהחברה לדרוש נמשיך
 רמת לפי כה, עד נהוגים שהיו התמלוגים

התמ בתוספת שעברה, השנה של הייצור
ה התוכנית לפי מתקבלים שהיו לוגים
הייצור.״ הגדלת של קיימת

 שנלכדה החברה, שותקת. החכרה
 צריכה, היתד. המלקחיים, זרועות שתי בתוך

 עשתה לא היא ולהיכנע. למהר לכאורה,
אח גם שתיקה במעטה התעטפה היא זאת.

יז שהנפט שבמיקרה הודיעה, שדמשק רי
עצ עיראק ממשלת חשבון על בצינור רום
ל שהציגה הדרישות על תוותר היא מה,

להל בעיראק הפצרה הדבר: פירוש חברה.
הנפט. את אים

 על גלויות בבגדאד מדברים החלו ואמנם,
 הגנראל של ההפיכה למחרת כבר הלאמה.
 על העיראקית הרפובליקה חרתה קאסם,
 שום הנפט. את להלאים ההחלטה את דגלה

 לא כי זאת, עשתה לא עיראקית ממשלה
 לתמוך בריטניה ממשלת את לדחוף רצתה
 נמצא שבשטחם הכורדיים, במורדים בגלוי
הממ תוכל הקרבות, מששככו עתה, הנפט.
הלאמה. על חופשיות ביתר לדבר שלה

ה בטווח כדאי עסק אינה שהלאמה אלא
 נפט היצע של גדול עודף כיום קיים מיידי.

 על־ידי מוסדר במערב השיווק הביקוש. על
 ולכל חברה לכל הקובע בינלאומי, איגוד
 לייצר לה שמותר הנפט כמות את מדינה

 העיראקי, הנפט את יחרים זה איגוד ולייצא.
מול נפט לשאוב בגדאד ממשלת תוכל ואז
בצינו מולאם נפט להזרים בשדותיה, אם

השווקים כי ולמצוא סוריה, את החוצים רות
נעו — הגדול חלקם פנים, כל על או, —

הזה. הנפט בפני לים
 לפתרון זאת בכל להביא התאמצה לכן

 לממשלת לפנות בסוריה האיצה פשרה. של
בסיכסוך. כבורר שתשמש צרפת,
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- 11ן \ \

 מדגישה היא כאשר שוב נראית אשה כל
עו עובדת, היא אם בין ־ אשה כל טוב.
 כשהיא או רגליה על ביום ממושך זמן מדת

 גורבת היא כאשד טוב מדגישה - בהריון
ברגליה, תומכים ספיהוז גרבי כי ספהוז.
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עם ויחד עייפות הרגשת מהם מונעים
 בצורתם. ונאים אלגנטיים זאת

ז בגרבי טוב והראי טוב הרגיש׳ ו ה ־  ספ
 לפי לודדיה ביח־ר ע־י בישראל המיוצרים

מארה״ב. רוט״ ״קייזר חברת פטנט
:סארצמז־הבדת האחת! חחיחע! מעתה

ז גרבי הו פ- תפר ללא ס

לודזיח
הברת. ארצות וו״זר-חס חברת המסחר. הממד בעל הוראות ודפי פסוח תחת מיוצר

 חד־פעמית להופעה לישראל יבוא דייווים סאמי
צה״ל לנכי הלוחם״ ״בית הקמת למען

סא־ הכושי־יהודי והשחקן הזמר
 להופעה לישראל יגיע דייוויס מי

 בלבד, הצגות שתי בת חד־פעמית
 של הלוחם״ ״בית הקמת למען
 וצה״ל. השחרור מלחמת נכי ארגון

 התרבות״ ב״היכל יערכו ההצגות
להצ .1967 באפריל 2ו־ 1 בימים

 רגילים. כרטיסים ימכרו לא גות
באמ רק בהן לחזות יוכל הקהל
 שיהיו ככל שיוענקו הזמנות צעות

 מלחמת נכי ארגון במשרדי מקומות
 ל״י 50.— התורם לכל השחרור,

הלוחם״. ״בית להקמת
 אחד כיום שהוא דייווים, סאמי

 בעולם, ביותר המבוקשים הכוכבים
 אמרגנים של הצעות בעבר דחה

 הופעות סיבוב לערוך ישראליים
 בגלל מסחרי, בסים על בישראל

 אולם שלו, העמום הזמנים לוח
מל נכי ארגון לפניית מייד נענה
 גם (הכולל וצה״ל השחרור חמת
ש ולח״י), אצ״ל ההגנה, נכי את

 מכס הרב באמצעות אליו הובאה
 בלום־ ישראל וקונסול נוסבאום
כספי. אברהם מר אנג׳לם,

הית־ דייוויס שמר היחיד התנאי
 מקומות של נאות שמספר הוא נה

ו עצמם צה״ל נכי למען יופרש
 עצמו הוא בשרות. חיילים למען

 כספית תמורה ללא יופיעו ומלוויו
״בית הקמת לקדם מנת על כלשהי,

 לטפול מרכז לשמש שנועד הלוחם״
 של וחברתי גופני ולשיקום מונע

הנכים.
דייווים סאמי של ההצגות שתי

רע בחסות האחת יערכו בישראל
 ושר־הבטחון, הממשלה ראש יית

ב העומדת אשכול, מרים גברת
 ״בית להקמת הציבורי הוועד ראש

 שר סגן בחסות והשנייה הלוחם״
 ובנוכחות דינשטיין צ. מר הבטחון

 רבין יצחק רב־אלוף הרמטכ״ל
יחידות שאימצו הערים וראשי

חיי בהצגה יארחו ואשר צה״ל
המאומ מהיחידות מצטיינים לים

 סאמי יסייר ביקורו במסגרת צות.
ל משתוקק שהוא בארץ, דייוויס
 כארבע לפני התגייס מאז הכירה
ב נוסבאום, מכס הרב אצל שנים

 ושר הממשלה ראש אנג׳לם. לום
 לכבודו קבלות־פנים יקיים הבטחון

 ה־ ומערכת צה״ל אורח יהיה וכן
בטחון.
ביש דייווים של הופעותיו את
מנג 24 בת תזמורת תלווה ראל
ש סוליסטים ששה בתוכם נים,

 הוא מארצות־הברית. עמו יבואו
תמי שעתיים בת תכנית כאן יגיש
 אל ובידור. משחק בזמרה, מות,
ב בבקורו תתלווה דייוויס סאמי

הקול כוכבת רעייתו, גם ישראל
 היא (שגם בריט מאי השוודית נוע

התגיירה).
 כיום הוא 40ה־ בן דייוים סאמי

הנק טלביזיה תכניות ארבע בעל
 השידור ברשתות שמו, על ראות

 לא זה וסיים ארה״ב של הגדולות
 במחזמר שנתיים של כיכוב כבר

 הנודע מחזהו פי על הזהב״ ״נער
 הוא כן כמו אודטם. קליפורד של

 בתוכם וסרטים, תקליטים כוכב
ו ובס״ ״פורגי בגרוש״, ״אופרה

 הצגת לפתוח יצא מישראל עוד.
בלונדון. הזהב״ ״נער


