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 נפט בארות 18 עתה נמצאות זה, דוח
 עצמו בכוחות הנפט זורם שבכולן ימיות,
הבאר. פי אל עד ומגיע

 אותן הימיים, הנפט שדות נמצאים היכן
 ימי, בליים השדה ישראל. כיום מנצלת

 אל־ שדה מול נמצא ישראל, בידי המופעל
 הדו־ ממול. המצרים בידי המופעל מורגן
 גס זה, במקום נשמר בשלום קיום

מרים. קרבות השתוללו סואץ כשבתעלת

 שדה־ היה הימים ששת מלחמת לפני
 באיכות הוא שלו שהנפט זה, ענק נפט

 ומגופ־ מלוחים ממים נקי — ביותר גבוהה
משו שהיתה קופה, לחברת שייך — רית
 המצרית הממלכתית הנפט לחברת תפת

אנ״י. האיטלקית הנפט ולחברת
 הנפט שדה נמצא אלה נפט שדות מול

 אל־מורגן שדה — באזור ביותר העשיר
לח שמקובל כפי ולא, במקורו ערבי (שם
 נמצא זה, במקום כאן, אנגלי). שם שוב׳
 את המפעיל ישראלי, ושאיבה קידוח צוות

 מלאכותי אי על נמצא כשהוא המיתקן,
 העולם עם שלו שהקשר ים, בלב בודד

ומסוקים. ספינות באמצעות הוא החיצון
 הקומות, ארבע בעל המיבנה גבי מעל

 שדה־נחיתה נמצא הקידוח, מיגדל לצד
קטנים. למסוקים

 חי זה, מלאכותי נפט אי נכי ל **
 את המפעיל עובדים, של קטן צוות

 רובע־ של בידוד בתנאי הקידוח, מיתקני
 גבי על עובדת משמרת כל מודרניים. זונים

 יוצאת שהיא לפני שבוע, במשך המיתקן
חופשה. של לשבוע

כש הנפט, באי נמצאים הם בו בשבוע
 לשוטט העובדים יכולים מים, רק מסביבם

 מעליו הקידוח, מיבנה — מיבנים שני בין
 המגורים, ומיבנה ; הקידוח מיגדל מתנוסס

 ארבע בן בית בגובה מתכת בניין שהוא
בים. התקועים' מוטות על הנשען קומות,

 המגורים, מיבנה של העליונה בקומה
 נמצאים למסוקים, הנחיתה לשדה מתחת
 מתחתם קומה הצוות. של המגורים חדרי

 האוכל. וחדר המטבח השירותים, נמצאים
נמ המיבנה של התחתונות הקומות בשתי
המ הגנרטורים, ומישטח המחסנים צאים

המלאכותי. הנפט לאי החשמל את ספקים
הפרו השאיבה ומיתקני זה מיתקן מול

 ניתן מהם אחד כל ושעל בים, סביבו שים
 דומים מיתקני־נפט נמצאים במסוק, לנחות

 הנפט בשדה המצרים, על־ידי המופעלים
ה משטחי פני על כאן, אל־מורגן. הענק
 התגשם סואץ, מיפרץ של הכחולים מים

 התאמת כאן הימים. אחרית חזון כמעט
 מדברים בו ״במקום כי האומר, הפסוק

התותחים.״ שותקים — הסוחרים
הבינלאו בעתונות אחת לא שדווח כפי
וה הישראליים הנפט עובדי עובדים מית,

מל מאז הפרעה ללא זה בצד זה מצרים

 כאן שטות זו לצד זו ששת־הימים. חמת
רב המטעינות הגדולות, הנפט מיכליות

היש בשדות גולמי נפט של טונות בות
 בהם בימים אפילו כאחד. והמצריים ראליים
 באי־ קטלניים תותחים קרבות התנהלו

 באי־ נשמרה סואץ, זזעלת של החזית זור
והשקט. השלווה אווירת זה זור

 נמצאים הגדולים, המתכת באיי כאן, כי
 הן כוח כיום המעניקים הבלומים האוצרות
 המצרית. לכלכלה והן הישראלית לכלכלה

 הים, ממצולות כאן העולה השחור הזהב
 שתי של הכלכלה בעורקי החיים נוזל הוא

האדיבות. המדינות

באו־ימית
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ציפור. ממבט ישראל, שבידי ימי בליים בשדה באר־ימית נראית כך
 מיתקן זהו קידוח, מיתקן שהוא למטלה, שבתמונה למיתקן בניגוד

 צינורות באמצעות מועבר עצמו, בכוחות התת־מימית מהבאר עולה הנפט לשאיבה.
צפונה. להעברה מיכליות על אותו עומסים משם שבחוף, המיכלים אל תת־מימיים


