
במרחב
מצרים

ת ר ר שי בו ר ב ה
 לחשוב סאלם םלץ.ח ר.ירבה לא מעולם

 מהיר עצבני׳ זריז, אחד. נושא על פעמיים
 לאימ־ תמ־ד נענה בשיחו, מבריק מחשבה,
 היסום. ללא פעל שלו, הרגעיים פולסים
 מצב בין הבדל כל קיים היד, לא לגביו,

 עדינה בינלאומית חשיבות בעל דיפלומאטי
 בשניהם מצומצמת. חברים מסיבת לבין
 רצונו עיקר היה בשניהם מותר. הכל היה
להתבלט. סלאח של

 הצבאית ההפיכה של הראשונים בימיה
 במשולש משינה צלע סאלם סלאח היווה

 ועצמו. אל־נאסר עבד גאמל — נגיב מוחמד
 והמאופקים החייכניים חבריו שני לעומת

ה כדמות והמתלוצץ הדברן סלאח נראה
כ מינויו ההפיכה. בצמרת ביותר ציורית
 כצעד נראה וליחסי־ציבור לתעמולה אחראי
ביותר. הטבעי

 • הצעיר (רב־סרן) לסאג התאים התפקיד
 לו הודות הוליוודי. לרקדן סמוקינג בחליפת

 החיובית לביקורת המצרית ההפיכה זכתה
 זכה לא מאורע אף כדור־הארץ. סביב ביותר
 הדחת לו שזכתה כזה לפירסום שנה אותה

 תמונותיו מועצת־ההפיכה. ועליית פארוק
ב הופיעו ההפיכה, סמל נגיב, מוחמד של

 העתון של ובעמודיו הניו־יורקי סיים שער
 פני על ביותר הנידחת בנקודה ביותר, הקטן
 עלה וטוב־לב, קטן גנרל נגיב, הארץ. כדור

 בת־ ומרלון גייבל קלרק על בפופולרייתו
כאחד. דו

 שיניים משחת של פירסומת סוכן היה אילו
 כחבר מיליונים. צובר בוודאי סאלם היה

 המצרית הריפובליקה של ההפיכה מועצת
 לחארטום, נסע הוא יותר. רחוק להגיע רצה

הסודאן. בירת
 חדש עולם נפתח שם המזהיר. הריקוד

הצט־ משא, מכוניות כמה שכר הוא לפניו.

סאלם מתפטר
הבדל אין — וריקוד דיפלומטיה בין

 צעצועי לרבות מגלה־יבשות, של בציוד ייד
 ויצא צבעוניות, ומחרוזות־זכוכית פלסטיק

 חזר כאשר סודאן. דרום של הג׳ונגל לב אל
 הצילום עולמית. סנסציה כבר היה ממנו,

 לבנים ניילון בתחתוני רוקד אותו המראה
 סימן־ עחה הנו ערומים, דינקא שבט בני עם

בינלאומית. בדיפלומטיה דרך
 בלבד. מוקיון מעשה היה לא הריקוד אך

 ארוכות רשימות היו סאלם של באמתחתו
השב ראשי של חתימת־בוהנם את שנשאו

ה למנהיגי שהצטרפו עובדי־האלילים, טים
 על- הסודאן לפינוי בדרישה המוסלמי צפון

 השובב הנער סאלם, סלאח האנגלים. ידי
 מוכר. למדינאי נהיה המצרית ההפיכה של

 להשיג הצליח בג׳ונגל שבועות שלישה תוך
 שנות 50ב־ המצרים הגשימו לא אשר את

 נתמנה הוא האנגלים. עם וסיכסוכים מאבק
שנ הראשון המצרי — סודאן לענייני שר
זה. תואר שא

 גמאל נגיב. מוחמד עם הגדול הקרע בא ואז
 ההפיכה, של החזק האיש אל־נאסר, עבד

 במונחים רק שחשב האיש סלאח, בהאצת
את הדיח ריקים,1מ מיבצעי־פירסומת של

 היה שנים, שלוש לפני ההפיכה, בפרוץ *
.31 בן

 את שניהל סאלם, סלאח על השלטון. מן נגיב
 הוטל הנשיא־הבובה, של העילאי רימומו

באו זאת עשה הוא להשמיצו. התפקיד עתה
גאונית, התלהבות תה

 שירת של הראשונים הצלילים אלה היו
עדיין. זאת ידע לא סאלם סלאח אולם הברבור.

 הצרמנית האזהרה המעופף. השגריר
 הידיעה בהגיע בחרטום, נשמעה הראשונה

 נגיב, את שאהבו הסודאנים, נגיב. הדחת על
 סילוקי. נגד בסערה הפגינו סודאן, יליד
 אל־נאסר, עבד נרתע המפגינים, לחץ תחת

 הסו־ הנשיא. לארמון זמנית נגיב את השיב
 לא היום עד אולם במקצת, נרגעו דאנים
חדורת האישית, התקפתו על לסלאח סלחו

נגיב. נגד וההשמצה, השנאה .
ל נהיה הנצחון, שיכרון במלוא סאלם,

 ל- נתקבל הוא ארצו. של המעופף שגריר
 בריאד, סעוד המלך על־ידי סעודת־מלכים

 סרסנק כארמון אל־סעיד נורי עם הסתודד
 כמיל הנשיא מידי אות־כבוד קיבל בעיראק,

 צוהל קהל בפני התחבק בבירות, שמעון
 ביקר בדמשק, אל־אתאסי האשם הנשיא עם
 ירושלים. של העתיקה העיר חומות את

 שיאחד שני, אל־דין סלאח קם כי היה נדמה
המסוכסכים. ערב מנהיגי כל את

 נצ־ בהזיות. השתעשע סאלם סלאח אך
 מכותרות יותר לא ארכו המדיניים חונותיו

 במהרה אותם. שבישרו המצרית העתונות
 את לחזק הבטיח בריאד :הפרטים נתבררו
 כי הודה בסרסנק ;האנטי־עיר^זית החזית
 בסוריה, עיראקית לפעילות תתנגד לא מצרים
 תורכיה. עם ברית על תחתום שלא בתנאי
 לאיזו ההפיכה במועצת חבריו הבינו כאשר

 ימי נראו שלהם ילד־הפלא הכניסם תסבוכת
ספורים. חברותו
 גאמל עליו אסר אף ימים שבוע משך

 המועצה. בישיבות להשתתף אל־נאסר עבד
 סלאח של לצדו כי השניים. התפשרו לבסוף

המדי על השפעתו :גדולה זכות עמדה עוד
 הבכור אחיו סאלם, גאמל הסודאניים. נאים

 ההפיכה, במועצת הוא גם וחבר סאלח של
ולהר לרסן המסוגל היחידי לאיש שנחשב

 הממשלה. ראש כסגן מונה אחיו, את גיע
 סאלם סלאח כי חוץ כלפי הפגנה זו היתד,
הה של שנים מספר האיש היה לא שוב

פיכה.
 האחרון הקלף כסדדאן. חופשית יד
 איסמעיל סלאח. של מידיו הוא אף נשמט

 הסודאנית, האיחוד מפלגת ראש אל־אזהרי,
תק כל את בפניו גילה סאלם שסלאח האדם
 נתמנה מצרים בתמיכת ואשר לעתיד וותיו

 הוא דעתו. את שינה סודאן, ממשלת כראש
מצ ושל סודאן של האינטרסים כי החלים

 שיצדיקו כך כדי עד והדוקים זהים אינם רים
ה מהרפובליקה לחלק הסודאן הפיכת את

מצרית.
בהד התפתח פתאומי, היה לא המיפנה

 להתגבר יוכל כי משוכנע היה סלאח רגה.
 יד במפגיע דרש סודאן לענייני כשר עליו.

ש תשכחו ״אל במשבר. בטיפול חופשית
 מסודאן,״ האנגלים את שהוצאתי הוא אני

״הני ההפיכה. מועצת חברי בפני התרברב
חו אל־אזהרי אם העניינים. את לסדר לי חו

 אוכיח אני טועה. הוא בבגידתו, שיצליח שב
אני.׳׳ או הוא — בסודאן יותר חזק מי לו

 את סאלם סלאח הפעיל התעמולה כשר
בהת חתר עוצמתן, במלוא השידור תחנות

 אירח היא אל־אזהרי. של מעמדו תחת מדה
 דברי את פירסם סודאניים, אופוזיציה אנשי

 הוראות שלח גב הוא עתון. בכל התקפותיהם
 את להסית :סודאן בדרום לסוכניו חדשות

 וגמור מנוי היה אל־אזהרי. נגד השבטים
מנ להעלות או אל־אזהרי את להכניע אתו
ב מעמדו תלוי היה בזר, במקומו. אחר היג

ההפיכה. צמרת
שבו שלושה לפני כאשר, אחרון. חסד

 הסודאני הצבא של יחידות התמרדו עות,
 עם הקרע הושלם חרטום׳ שלטון נגד בדרום
בפי החלים הסודאני הנבחרים בית קהיר.

מצרים. עם לאיחוד יסכים לא כי רוש
 סלאח. של הנוצצת הקריירה סוף זה היה
ול להמשיך זכותו נשללה כי הבין בעצמו

 רשמית הודעה השלטון. שולחן ליד שבת
התפטרו את הגיש כי הודיעה מקהיר קצרה

 המפונק, הנער בממשלה. תפקידיו משני תו
ה מן לצאת נאלץ צעצועיו, כל את ששבר
משחק.

 מחרפה ניצל המבריק התעמולה איש אך
 הדחת של קודמים כבמקרים שלא אחרונה.

 קהיר רדיו השמיע לא ההפיכה מועצת חברי
המודח. השר של לגנותו אחת מלה אף
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ה בבתי־הספר הלימודים התחלת עם •
 185 דיזנגוף ברחוב נימרוד החנות חלה

עצ תוצרת המשובחות, הנעליים את לייצר
 החדשות, הדוגמות הגילים. מכל לילדים מית,

 ?,10x01(6)110 פלקסופדיק' סוליות בעלות
 נימרוד, אצל ורק אך להשיג אפשר אותן

וזריזות. גמישות מבטיחות
ב מבקרות ומעודן טוב טעם בעלות •
ס חנות ם, טו ע  הן בה ,60 אלנבי רחוב ט

ובצב חדשות הכי בגזרות נעלים מוצאות
 טעם בטוב האישי. והטעם הלבוש לפי עים

 ולפי הצבעים בכל נעלים, להזמין גם אפשר
הרגילים. במחירים טעם, כל

 ירכשו טעם בעלי גבר וכל אשה כל •
ע חנות נעלי של העדינות הדוגמאות את

 האלגנטית עדין חנות ,92 אלנבי רחוב דין,
 רגל לכל המתאימות הנעלים את מייצרת

 לרחוב, לנשף, :ולגבר לגברת מטרה, ולכל
לטייל. לבית,
ה הטעם בעלות תמצאנה מבוקשן את ס

 רחוב ורשאי, הנעלים בסלון מעודן,
 גם אלא ליופי, רק לא הדואג ,48 אלנבי

 סלון בעלי גדול. מבחר הרגל. לבריאות
ה לשנה לקוחותיהם את מברכים ורשאי

חדשה.
מב ,2 הגליל רחוב למברג, החנות •
 החדשה. השנה לקראת לקוחותיה כל את רכת

 נעלי של ביותר החדישות הדוגמות — בחנות
 למברג החנות וילדים. גברות גברים,

לצרכן. היצרן מן ישר : במסורת ממשיכה

הלבשה

ר האלגנטית החנות • טו ק  ¥10100 וי
 מייצרת מוגרבי, ליד ,6 יהודה בן ברחוב
 טרי־ חילצות של עשיר מבחר הסתיו לקראת
 אלה, חולצית מלבד וקורדרוי. ניילון קולין,

ר מגיש עצמית, מתוצרת טו ק  חולצות גם וי
 של אחרות הצעות יאמריקאיות. איטלקיות

 ממין וסוודרים עניבות מכנסיים, : ויקטור
עממיים. במחירים משובח,

 החנות בעלי לילדים, ההלבשה חלוצי •
 הספיקו אשר ,98 אלנבי רחוב כירנהק,

 שמחים ילדים, של שני דור להלביש כבר
 רב בשפע המינים, מכל ילדים, בגדי להציע

 את להלביש כדאי אם לכל מעולה. ובאיכות
בירנהק. אצל ילדיה
 ולס־ לחגים מיוחד צמר אריגי מבחר •
 אצל תמצאי ביותר, המעולה הטיב מן תיו,

ץ א ר ת כ לד, א  בנימין נחלת רחוב כי
 מתוצרת צבעים, בשלל הבדים, סוגי כל .43

נו המשפחה. בני לכל חוץ, ומתוצרת הארץ
 נוחים גם המחירים המשובחת לאיכות סף

ביותר.

 מברכת ׳32 אלנבי רחוב קורן, החנות •
 החדשה. השנה לקראת לקוחותיה כל את

רן בחנות ה הצמר את לרכוש אפשר קו
 צבעים בשפע 1״111טק1 ליליפוט מפורסם
גדול. ובמבחר

 שבאו לאורחים ביותר הנאותה המחנה •
 עז־ אצל למצוא אפשר לארץ מחוץ לחגים

ס, ק ט  מחלקה לשרותך .34 נחלת־בנימין ר
 יד. ועבודת תימניות חולצות של מיוחדת
ס, לחנות ק ט ר לקוחו כל את המברכת עז

 לחגים גדול מבחר גם טובה, בשנה תיה
הנעורים. לבנות וחצאיות וחולצות

רג, החנות • ב מ רו  ,6 שינקין ברחוב ב
 לכל החדשה לשנה איחוליה מיטב את שולחת

בה בחנות, לבקר אותם ומזמינה לקוחותיה

לח בגדים של עשיר מבחר ימצאו
ארו מכנסים :במיוחד בולטים ולסתיו. גים
רג, תוצרת לגברות, כים ב מ רו  ודוגמות ב

חול לשלל נוסף גברים מכנסי של חדשות
ביותר. המעולה האיכות מן ועניבות צות

 החנות הכינה בתי־הספר פתיחת עם •
מכ של מלא ציוד ,108 אלנבי רחוב שלם,
 למכשירי פרט ילדה. ולכל ילד לכל שירים.

 ספורטאי, ציוד של עשיר ומבחר בית־הספר
 ואינטר־ רנובר, חולצות שלם בחנות יש

לוק.

□■ ת עדי מתנו ו

ה לקראת ביותר הנעימה המתנה את •
 וייץ המושכת בחנות להשיג תוכלי חגים

 האחרונה ההפתעה .86 אלנבי רחוב ¥6112
ל נוסף ^.1:1)10161116 0עגז 50ז1זזנ1

 !1'3זז11ח18 תמרוקים, מוצרי כל תמצאי כך
 של! ומבחר חוץ ומתוצרת הארץ מתוצרת

משפחתך. ולבני לך ונאות עדינות מתנות
 למצוא אפשר החשמל צרכי כל את •

 מכי־ — ,106 אלנבי רחוב ,יאלר בחנות
 רדיו, למקלטי עד חשמלי ודוד לבישול ריים

 בתי־החמשת כל של האחרונים, הדגמים מן
 י ובתשלומים עממיים הם המחירים בארץ.
 זו בהזדמנות שולחת אלדד החנות נוחים.

 לקוחו־ לכל ברכותיה ומיטב איחוליה את
וידידיה. תיה

בר את שולחת ביגר צילי הגברת •
 י ומזמי־ לקוחותיה לכל החדשה לשנה כותיה

בר אשר האלגנטי בסלון לבקר אותם נד,
החדי המודלים מוצגים בו ,6 פינסקר חוב
 ואביזרים חכשיסים כובעים, של ביותר שים

הסתיו. לקראת

טי□ רהי

 הרצל רחוב זוזיכסקי, א. החנות •
לק ומכריה לקוחותיה כל את מברכת ,39

ב לבקר איתם ומזמינה החדשה השנה ראת
 השנה לקראת הפתעה להם מחכה בה חנות,

 חדש, אגוז מצבע שולחן קומפלט : החדשה
 מהסגנון נאה, צמר ריפוד כסאות ארבעה עם

 כל של מערכות : לכך נוסף ביותר, החדיש
 האיכות מן וכורסאות כפות, הבית, רהיטי

ביותר. המעולה
 לוידט־ לרהיטים החרושת בתי ותיק •
 ייצור במסורת ממשיך ,43 הרצל רחוב טין,

 החנות בית. רהיטי של החדישים המודלים
 לשנת לקוחותיה כל את מברכת לויניטטין

 מערכת את לראות אותם ומזמינה תשט״ז
 כפולה מטה במרכזה אשר הנאה חדר־השינה

תר לפי עשוי מזנון עם וחדר־אוכל נוחה
מומחים. שימי
ה הכסא רכישת את יותר תשהי אל •
 האחים בחנות אותו. רכשת טרם אם נוח,

לה תוכלי ,128.דיזנגוף דשות׳, טהרי
 הצעות ביותר. המעולה הנוח הכסא את שיג

קלי עבודות :טהרי האחים של אחרות
 פינות נחמדים, פינה ספסלי למיניהן, עה
 הצעה העדין. הטעם לפי אוכל יפינות הול

 פלורידה וכסאות שולחנות : לחגים מיוחדת
 מחפשת היא אם לרכשם חייבת משפחה שכל
נוחייתה. את

 רחוב אושינסקי, לרהיטים החנות •
 ומכריה לקוחותיה לכל שולחת ,56 הרצל

 ומזמינה החדשה לשנה האיחולים מיטב את
 עשיר מבחר ימצאו בה בחנות, לבקר אותם

 ביותר, החדיש הסגנון מן בית רהיטי של
 הרהיטים. מומחי על־ידי במיוחד שהוכנו
או לסלונים.ולחדרי מערכות ריפוד, : במבחר

כל.
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