
לאפריקה
 עשה הימים, ששת מלחמת לאחר כשבוע

 את על אל חברת של בואינג מטוס
מיצ מעל לראשונה אפריקה, לדרום דרכו

 בו בנתיב טהרן, דרך במקום טיראן, רי
 זו טיסה רבות. שנים במשך החברה טסה

 רבות, אפשרויות ופתחה למפנה הביאה
יש של הלאומית התעופה חברת בפני
השחורה. ליבשת — ראל

 נוסף: צעד על אל התקדמה השבוע
 ל־ מלוד חדש קו־תעופה חנכה החברה

ה זו תהיה אתיופיה. בירת אדיס־אבבה,
 — (מלבד אפריקה במזרח השניה בירה

 ביבשת והשלישית קניה), בירת ניירובי,
 ןרום בירת יוהנסבורג, — (הראשונה כולה

 ״קיצור בגלל על. אל טסה אליה אפריקה)
 זמן יהיה — המיצרים מעל בטיסה הדרך״
 שעות שלוש לאדיס־אבבה: מלוד הטיסה

בלבד. דקות 20ו־
 נמל היה הימים, ששת למלחמת עד

ה לכל כמעט, אחרונה תחנה לוד תעופה

 שלא נוסעים לישראל. שהגיעו מטוסים
לע נאלצו הרחוק, למזרח דרכם המשיכו

מע ושמונים מאד, של מלא סיבוב שות
ולח לאירופה חרטומם את ולהפנות לות,
 בטיראן האויר פריצת שבאו. כלעומת זור

ל מרכזית לתחנה ליהפך ללוד איפשרה
 לקפד והפכה בינלאומיות, חברות מטוסי
 בדרכם על אל למטוסי בזמן וחסכון דריה

אפריקה. לארצות
★

 ארץ הציבה — לאתיופיה הקו פתיחת
 מזרח הישראלית. התיירות מפת על זו

 בפרט ואתיופיה וקניה בכללה אפריקה
 משיכה למוקד האחרונות, בשנים הפכו,

״נת זה ארץ חבל העולם. מכל לתיירים
ואר גרמניה סקנדינביה, בני ידי על גלה״
 תדירות המעלים אלו ארצות תושבי ד,״ב.

 התיור ממקומות שבעים חייהם, רמת את
מש נקודות מחפשים הם הקונבנציונליים.

השאר, בין אותן, ומוצאים אקזוטיות ען

 תיירות זו אין עדיין זה. עולם בחלק
 והביקוש ההתעניינות היקף אבל המונית,

ה את בהחלט מצדיק בטיסות, למקומות
זה. בקו שתולים תקוות
 מחקר זת1צ יצא הקו פתיחת תכנון עם

 האפשרויות את לגלות על, אל חברת של
 ישראלית תיירות לתנועת הפוטנציאליות

 שוכנע הצוות לישראל. וממנה לאתיופיה,
 אפשרויות בחובה נושאת זו, ארץ כי

תיירות. למשיכת רבות
 טהורים טבע חיי משתלבים באתיופיה

 ארץ חבל זהו קדומה. שבטים בתרבות
 השפעות תוך מקוריותו, על עדיין השומר
המודרנית. הציביליזציה של חזקות

 מש־ יותר אף כ״יפה מתוארת אתיופיה
 בהחלט: שונה שוויצריה זוהי אך וזיצריה״.

 מכוסי הרים בה אין יותר. וסואנת פראית
 גועשים נילוס מפלי בה יש אך שלגים,
ואר עתיקים מבצרים כחולים. עד ויערות
המ־ ,אימתני ג׳ונגל בצד מפוארים, מונות
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 זברות וקתפים, קופים ואילות, אריות כיל
ופילים.

 נחשבת אתיופיה, בירת אדיס-אבבה,
 העיר בעולם. המעניינות הערים כאחת

 (בתוכה תושבים מיליון חצי מאוכלסת
 משפחות), 100 המונה ישראלית, מושבה

 הים. פני מעל רגל 8000 לגובה ומתנשאת
המצטיי בתכונותיה, בינלאומית עיר זוהי

 שבתוכה עיר מיוחדים. אופי בקווי נת
ב האחרונה״ ״למלה הנחשבים בניינים

 רובעים רובעים ומוקפת ארכיטקטורה,
ה מגלים מיוחד ענין חמר. בתי עשויים
מוצ בו דגדול, בשוק העולם מכל תיירים

 ועד אכזוטיים ממאכלים טוב: מכל אים
ש חדש עולם נדירים; ונחושת כסף כלי

ניגודים. כולו
יכו ארצם כי להבין השכילו האתיופים

 מכינים והם לתיירות, כמוקד לשמש לה
 הראשיות בערים שנים. מזה לכך עצמם

בערי ראשונה. ממדרגה מלון בתי מצויים


