
במרחב
)5 מעמוד (המסך
 — ומנגדו מלחמה! על־ידי סופי לפתרון

 ארצות־הברית על שישפיע פרו־מערבי, מחנה
 לערבים לוזתר ישראל את תאלץ שזו כדי

.הסונים״.

סח־אן
ר שטס האיש הי א ק ל

 גבר זהו המרחב. בשמי דרך חדש כוכב
 שלוש אשר שחורים פנים בעל מגושם, גבוה,

על לעינו, מתחת חתוכות קטנות צלקות

 ראש מחג׳וב, אחמד מוחמד הימנית. לחיו
ה את המחזיק חטים הוא סודאן, ממשלת

הערבית. הליגה בניין של המתפוררות לבנים
שעבר. בחודש זה לתפקיד נכנם הוא

 לקאהיר טס מחג׳וב כחרטוס. נצחון
הער שרי־החוץ של ועידה הצעה: והציע
 נבחרה שלו, היה שהרעיון מכיודן ביים.

הודעידה. למושב בירתו חרטום
 מי להזמנה, נענו הערביות המדינות 13

 אחמד השרים אל הצטרף בדוחק. מי ברצון
 הפלסטיני. השיחרור אירגון ראש שוקיירי,
 מעשי דיון כל על לוזתר הסכימה הוועידה
— מחג׳וב כהצעת — והתרכזה בבעיות

 ועידת־פיסגה עריכת ויחידה: אחת בנקודה
ערב. שליטי של

 על שרי־החוץ לבסוף החליטו כאשר
 של האישי נצחונו זה היד, הפיסגה, קיום

 השרים שכן למעשה, ריק, נצחון מחג׳וב.
ש הנושאים על להסכים אפילו יכלו לא

המוצעת. הוועידה של בסדר־היום ייכללו
 כל מצאו במיקרה לא כתימן. פשרה

בחרטום. מיפגש העויינים הזרמים
 והשפעתה מצרים, של שכנתה היא סודאן

 חזקה היא מצרים של והכלכלית התרבותית
 הוא )63( מחג׳וב הדרומית. בארץ מאוד
סוצי אינה סודאן ממשלת אבל מצרים. חניך

 עצמה את רואה היא כי אם אליסטית,
 לכן לוב. או מסעודיה יותר הרבה מתקדמת

ה במרכז עומדת שהיא לטעון היא יכולה
 כלשהו סיכוי קיים עוד וכל הערבי, עולם

ה הוא מחג׳וב הרי — בינערבית לפשרה
לתוזך. הטבעי מועמד
 אחרי מחדש. השבוע זאת הדגים הוא
 ו־ שפייצל הודיע ובקאהיר, בריאד ביקור

 שלו להצעת־הפשרה הסכימו עבד־אל־נאצר
 ובמקומו יוצא, המצרי הצבא תימן: על

 אלג׳יריה מתוניסיה, יחידות־פיקוח יורכבו
 מישאל״העם, ייערך חסותן שתחת וסודאן,

בתימן. מלוכני או רפובליקאי מישטר על

ה א קפ שקה זהו - קפו ה! של המ  העונ
ם - ממריץ - מרענן מ ת מרו הרוח. מצב א

תו הכינו — כשניהם עשו ה מן או פ ק  ה
ה — ביותר הטוב ס קפ מ כמובן. עלית נ
ם ע ט ה י ל ח ה — ה פ ת ק י ל ע

עדית קפוא חפה


