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 מפקד״כנף של סיור בשעת התחיל העניין
 כחבר קהיר. ברחובות בגדאדי אל־לטיף עבד

 בממשלה עיריות לענייני ושר ההפיכה מועצת
ב נעשה מה עיניו במו לראות רצה המצרית

הבירה. של הסואנים רחובותיה
 את והכיר בקהיר וגדל שנולד למרות

 :עיניו למראה בגדאדי נדהם היטב, העיר
 לו חרה לכל, מעל אך זוהמה. עזובה, לכלוך,
 לה־ שהסתובבו נערים, רבבות של ניוונם

ל נטפלו הראשיים, ברחובות קות־להקות
 תוך מחשמליות וירדו עלו העוברות, נשים

משהו. לעשות החליט הוא נסיעה. כדי
 הבעיות. לשתי יפה היה שמצא הפתרון

וב במודעות־קיר במאמרים, רדיו, בשידורי
 18־12 בגיל לנוער פנה ציבוריים, נאומים

 החדשה. הממלכתית הנוער לתנועת להתגייס
קרובי בצבא. משרתים המבוגרים ״אחיכם

 הלאומי. במשמר משרתים יותר המבוגרים כם
 לבשו הגדולה. בהפיכה אתם גם השתתפו

!״ מונזנזאת־אל־שבאב מדי את
 נרשמו התנועה, ליסוד הראשון ביום

 יצאו שבוע, תוך בלבד. בקהיר חברים 5000
 חזרו כאשר לעיר. מחוץ למחנות מהם 500
בג של ת-כניותיו את לבצע מוכנים היו

דאדי.
מדי לבושי ושבחים. אשפה טון 180

 עליהם מכריזים כשסרטי־בד נקיים, חקי
ל הנערים יצאו החדשה, התנועה כחברי

 כיתה כל מפקד בכיתות. מאורגנים רחובות,
 אנשיו ;אשפה לאיסוף עגלה לפניו דחף

כתפיה,־. על חדשים מטאטאים אחריו, צעדו
 בהתלהבות קהיר סמטאות נוקו לא מעולם

 180 הנערים אספו שעות ארבע תוך כזו.
 מצרים. של היום הפכו'לגיבורי אשפה, טון

 'במיסדר נערכו הראשון, העמל יום בתום
בגדאדי. של שבחיו את לקבל חגיגי

 תמיד נחשבו היום שנשאתם ״המטאטאים
 אות לנו יהיו מעתה במצרים. קלון לאות

ברחו הזוהמה את תטאטאו אתם כבוד...
המעי הזוהמה את נטאטא ״ואנו צעק, בות,״

האומה.״ נפש על בה

הונחה :לבוא איחרו לא התגובות
 העורך. מאזלה, אנטואן של במרפסתו פצצה

 בצרור ונהרג נורה העתון, בעל דוברל, דק
 אל התפרץ נסער המון ; ברחוב בלכתו כדורים

 פועלים. היכר, מכונות, הרם בית־הדפוס,
אל על־ידי פעם לא הוכו המערכת חבוי

 יום. מדי נתקבלו טלפוניות אזהרות מונים,
עצמ למען ללחום המשיך מרוק־פרס אך

מרוקאית. אות
 דוברל רכש כאשר הקיר. על מחמאה

ומסו ארוך מאבק לפניו כי ידע העתון, את
 שוררת שם עצמה, בצרפת למצב בניגוד כן.

המרו העצמאות לתנועת מסויימת אהדה
 הצפונית אפריקה צרפתי מאוחדים קאית״,

 הטירור ארגון המקומיים. לערבים בשנאתם
 פרו־ צרפתים נגד פועל שלהם המחתרתי
 זו על בהרבה העולה באכזריות מרוקאים

ערבים. כלפי הנהוגה
 הניאה העתון, בתפוצת פגעה זו איבה

המסח מודעותיהם מפירסום בעלי־עסקים
התיי דוברל של לצידו אך במרוק־פרם. ריות

 שקיווה צרפת, ממשלת ראש פור, אדגאר צב
 שינויים לביצוע בתוכניתו יתמוך העתון כי

במרוקו. השלטון בשיטת ליברליים
מ השבוע, המשיך. מאזלה נהרג, דוברל

 עובדיו, חבר ואת אותו שאפפה לסכנה בעד
 הראשונים הסימנים את לראות היה יכול
 הנציב גראנוואל, גיילבר מטרתו. מימוש של

ה רוב של איבתם למרות החדש, העליון
להנ החלטתו על הודיע המקומיים, צרפתים

 ללא וחברתיות פוליטיות ריפורמות היג
עצמ מרוקאית ממשלה הקמת הציע דיחוי,

אית.
 קזבלאנקה ברחובות שהודבקה קריקטורה

 מרוק־פרס, של הכתבים כאחד אותו שהראתה
 : ההערה בתוספת למאזלה, על־ידו נשלחה

בשבילי.״ גדולה מחמאה ״זו

מחרוזת
דו על ל חו תייר ש

ה בעיר מלון בית בעל מסעוד, אנטואן
 נגד תביעה הגיש הלבנונית, עליי נופש

שבו אצלו ששהו מצריים תיירים שלושה
ש בטענה חשבונם את לסלק סירבו עיים,
 :העלבון אותם. העליב המלון מעובדי אחד

 קמ־ של עם הם המצרים העיראקים לעומת
בביי החוץ למשרד הועברה התלונה צנים.
ש דרש בעצמו, ההוצאות את ששילם רות,

 שהלב־ מאחר יפוטר, חסר־הנימוסין העובד
 ה־ בסיכסוך ריטואלית להשאר ״חייבת נון

עיראקי־מצרי.״
ק ח ש □ מ כי ל מ

 המצרית ההפיכה מועצת החרימה כאשר
 פאדל, מהוש הנסיכה של רכושה כל את

 היפה־ הנסיכה הגישה פארוק, של בת־דודו
 לה שיחזירו דרשה משפטית, תביעה פיה
 המוחרמים. בתיה נת שמ מתוך אחד בית

 שניה, .תביעה הגישה במשפט, זכתה הנסיכה
 מארבע אחת — קרייזלר מכונית להחזרת

 הגישה בתביעתה, זכתה השבוע, שהוחרמו.
ה את לקבל הפעם — נוספת תביעה מיד

 מכונית על הקבוע ,3 מספר הנושא שלט
 הוקרה כאות בזמנו לה ניתן ואשר מוחרמת

פארוק. על־ידי אישי

מו בסירוב השבוע, שהתבטאה, אהדה *
 חוקי הארכת את לאשר הריפובליקה עצת

וב נוספים חודשים לששה במרוקו החירום
חריף. מחשלת׳ משבר פרוץ

1ק1מר
א העתון שנו ר ה ת כיו

 ניגשו הם שאלות. שאלו לא השוטרים שני
כ רק נמרצות. מכות עליו הנחיתו לצלם,

 עצמו את זיהה הדם, וזב הממורט שהאיש
בט ה־כה כי התברר אנגלי, כצלם־עיתונאי

 מרוק־פרם,״ של צלם שאתה ״חשבנו עות.
השוטרים. התנצלו

 הפך, קזאבלנקאי, צרפתי יומון מרוק־פרס,
באפ ביותר השנוא לעתון שנים, שלוש תיו

 הגיע עורכיו, לדעת כי, נית. הצפ ריקה
 הצרפתי, לקולוניאליזם קץ לשים הזמן

 — למרוקאים במרוקו השלטון את למסור
מקומי צרפתי כל בעיני כבגידה שנראתה דעה

בקהיר מטאטא מיבצע
!״ בנשמה אנחנו ברחובות, ״אתם

 נבחרת :המצרי הבדורסי ענקי שני כין בתחרות צולמה זו תמונה
 מקום מצרים כבשה שנים עשר לפני עוד המשטרה. ונבחרת הצבא
 צילום כארץ־ישראל. לא-פעם ביקרו קבוצותיהם כעולם, זה כענף כבוד

לסל. מעל בדיוק מיוחד סולמות מיתקן על ניצב כשהצלם צולם זה מיוחד

ספורט
שלחות מ

שנה □ מ ה מקו שנ ל מ מז
ה מגרשי את לאחרונה שכבשה השממה

ה את לכבוש הצליחה לא בארץ, ספורט
 מדחום ירד בו ברגע עצמם. ספורטאים

 טיפס הטמפרטורה ומדחום לאפס הספורט
 משלחות איבע בישראל צצו מעלה, מעלה

ל לחוץ זו אחר בזו שיצאו ספורטיביות
ארץ.

 למשחקי שנסעה אס״א נבחרת הראשונה,
 לא שבספרד, בסףסבאסטיאן הסטודנטים

 כי אם אחת, בידיעה כה עד ישראל את זיכתה
מיוחד. עתונאי אליה נלווה

 זו היתה אחרת. נבחרת היתד, ממנה שונה
 באולימפיאדת שהשתתפה ישראל, נכי של

 נבחרת לונדון. בסטוקמנדוויל, שנערכה הנכים
במש חלק השלישית הפעם זו נוטלת הנכים
 האחרונות שבשנתיים לאחר אלה, חקים
 זהב מדלית : ביניהם הישגים, בכמה זכתה

בשחייה.
 מלאים. פרטים נודעו לא זו משלחת על גם

יש כי המבשר מברק ארצה הגיע השבוע
 אחרי בכדורסל, השלישי במקום זכתה ראל

 כידון מטיל וכי ובריטניה ארצות־ה*רית
 מטיל- שם מה הרביעי. במקום זכה ישראלי
 — השחיינים, של בחלקם עלה ומה הכידון

ידיעה. כל באה לא כך על
 וחזרה לים מעבר ששהתה שלישית משלחת

 הזה (העולם הנח״ל נבחרת היא השבוע,
 הביר הצעידה בתחרות שהשתתפה )929
אנשים). <דאה בהולאנד ת צבא

מ הצלחות על ידיעות בה. וקוץ אליה
ואתל כדורעף בכדורסל, ישראל של סחררות

 הפסטי־ את המארחת מוורשה הגיעו טיקה׳
 הדי־ הנוער של החמישי הבינלאומי באל

מוקראטי.
יש את ביןשה שלא זו, משלחת דווקא

 של 'אישורה ללא הארץ את יצאה ראל,
אי בהיעדר לספורט. הישראלית ההתאחדות

 ל״בית־ ישראל משלחת צורפה כזה, שור
 שמחוץ משחקים מתקיימים בו המורדים״,

ב ישראל גברה זה בבית הרשמית. למסגרת
 צ׳ילי ועל )50: 91( פינלאנד על כדורסל

אי את הביסו הכדורעף שחקני ; )36 : 56(
 מקבוצת קושניר דויד האתלט ).0: 3( טליה

 בקפיצה הרביעי המקום את כבש יזרעאל
 שיא המהווה תוצאה מטר, 7.16 — לרוחק

 שהושג אחר ישראלי שיא חדש. ישראלי
 בקרב־ הוא קושניר דויד על־ידי בוורשה

ההלך ואילו ;נקודות 4882 צבר בו עשר,

בתח החמישה־עשר במקום זכה חרמוני דויד
קילומטר. 20 למרחק ההליכה רות

כדורגל
לו ועוד נטויה רג

 כדורגלנים 22 הקרובה בשבת כשיעלו
איר בירת בבלפסט, הנאה הכדורגל למגרש

 האירופי הקונטיננט למשחק הצפונית, לנד
 100.000 עיני פנו יו בריטניה, איי נבחרת נגד

 שערות ובעל קומה נמוך לכדורגלן הצופים,
 כשעל האנגלית בנבחרת שיופיע שיבה,

 יודע ילד כל .7 המספר רקום חולצתו
 של הימני הקיצוני ם׳ מתי סטנלי זהו כי

אנג נבחרת ושל האנגלית בלקפול קבוצת
כולה. ליה

רבי הופעה זו תהיה ),40( ה״זקן״ לסטן
 אנגליה שבין ההתמודדויות במסגרת עית

 הנבחרת מדי את לבש לראשונה לאירופה.
 נחלו בו ,1938ב־ אירופה עם במשחקה
0 — ברור נצחון האנגלים  גברה 1947ב־ .3:
1: בתוצאה אירופה על אנגליה :  במשחק .6

ב האנגלים ניצלו 1953ב־ שנערך השלישי
עונ בעיטת בזכות מכשלון, האחרונה דקה
 מת־ ,4: 4 לשוויון שהביאה מטר, 11מ־ שין
 זכה אנגליה, בנבחרת הפעם גם הוצב יוס

 ארבעת בכל שהופיע היחיד הכדורגלן להיות
המפגשים.

קלה אתלטיקה
שה הזמן ת ע שלו א

ב עניין )25( מונס רוג׳ר גילה בילדותו
האתלטי את אולם ספורט, ענפי וכמה כמה
 המשיכה למרות נפש, שנאת שנא הקלה קה

 הנוער בני בקרב זה לענף שהיתר, הרבה
בלגיה. בירת בריסל, מולדתו בעיר

 הבלגי, בצבא שירותו את מונס כשסיים
 מתחרויות באחת המשטרה. לכוחות התגנים

 המשטרה, מטעם שנערכו הרגילות הספורט
 800 בריצת מפתיע, באורח מונס, זכה

 זמן דקה, 1: 59.0ב־ המסלול את בגמאו מטר,
באיריפה• רצים לגבי בינוני

 שכח מונס : מפתיע שינוי גררה ההפתעה
 לאתלטיקה העזה הילדות שנאת את כליל

מא כל חסך לא במרץ, מתאמן החל הקלה,
 הבין־לאו־ לתחרות עד הגיע לריצה, מץ

 בהלסינקי, שעבר בשבוע שנערכה מית
פינלנד. בירת

האיצטד־ צופי של הסואנות תשואותיהם
 כתגובה באו שבהלסינקי, הענק האולימפי יון
 עולמי שיא על שבישר הרמקול דברי על

 דקה. 1;47.5 :הזמן מטר. 800 במירוץ חדש
מונס. רוג׳ר : השיא בעל

93013 הזה העודס


