
במרחב
החול למסך מבעד

בגדאד וקוד קהיר קול
ב שני למקום ישראל ירד־ שבועיים, מזה
 הראשון למקום הערביות. התחנות שידורי

 הועמד בבגדאד, המצרי־עיראקי. הריב טיפס
 ה־ השגרירות איש עיסה, עלי מחמוד לדין

 עם קשר בקשירת נאשם הוא בעיראק. !מצרית
 לשם פלסטניים ופליטים עיראקיים נתינים
 בית נגד תעמולה וניהול מעשי־חבלה ביצוע

המלוכה.
ארו שורה ההפיכה מנהיגי הטיחו בקהיר,

 אל־ נורי בפני צורבים תוארי־גנאי של כה
מנח ״אנחנו העיראקי. המלוכה ובית מעיד
 סורגי מאחורי היושב העיראקי העם את מים

קר ייבב !״ אל־סעיד־מנדרס ברית של הכלא
מקהיר. הערבים קול יין

 חודשים, כמה לפני מבטיחים. שניהם
ניה התורכית־עיראקית, הברית נחתמה עת
הס אז אולם דומה. הסתה מסע מצרים לה

 מפוקפקות מחמאות בהחלפת העיראקים תפקו
הנס את מבגדאד גירשו הפעם, המצרים. עם
 הקימו עוזרו, את עצרו המצרי, הצבאי פח

הערבים. בקול שתתחרה תחנת־שיחר בעמאן
 הערבי העולם על להשתלט רוצה ״מצרים

״כולו  ״לשם החדשה. התחנה קריין התרתח !
ל הירדן, ממלכת את לפורר רוצה היא כך

המולדת.״ של המערבית הגדה את קרוע
יר־ לא הקריין, גילה והירדן, עיראק אולם

 פירמה כי פרטית, לפירמה בקבלנות העבודה
להת הראשון תפקידה את רואה היתד, כזו

מהמיפעל. עשר
 בית־ד,נבחרים. דעת את הניח לא ההסבר

ה וקואליציה, אופוזיציה אנשי חברים, כמה
הממ תוכנית לביטול היום לסדר הצעה גישו
 על פרטיים, לקבלנים העבודה ומסירת שלה

 אלה קבלנים ירוויחו ״ואם פומבי. מיכרז פי
ב יהיה ״לא העם, נציגי קבעו לירות,״ כמה

 וגם טובים, לבנונים הם גם הרי רע. שום זה
ל נתן שאללה מהאוצרות ליהנות מגיע להם

מולדת.״

מצרים
אפרוח ל1ע אביו
 בסינד לתומו הלך בורהאם אל־רסול עבד

 מקהיר במיוחד בא הוא בורמה. הכפר מות
 מצרים בכל המפורסם הכפר את לראות כדי

 ידע לכלכלה כסטודנט ועופות. ביצים כספק
בו איכרי שיווקו האחרונה בשנה כי בורהאם

בי מיליון וששה תרנגולות מיליון שני רמה
צים.

הת בלא־משים :מהרהוריו נחרד לפתע
 סל ראשה על שנשאה מקומית, אשד, עם נגש
 חביתה הפכו הביצים נפל, הסל ביצים. מלא

ענקית.
 כאן אולם תשלום. הציע התנצל, בורהאם
בי כמה ידעה לא האישה :בעייה התעוררה

איך לך להגיד יכולה אני ״אבל בסל. היו צים

בורמה בכפר ביצים דוגר
ושבע חמש ארבע, שתים, של בשורות

 והסורית הסעודית ולשותפותיה למצרים שו
 בעד להילחם נמשיך ״אנו זממן. את לבצע

״ערבית אחדות הבטיח. !
אח אותה בעד להלחם הבטיחה קהיר גם
 כי ערב שליטי ידעו המחנות בשני אך דות.

 — הנייר גבי על בינתיים תישאר זו אחדות
ישראל. עם מלחמה של במקרה אפילו

הלבנון
לכר אללה אוצרות

ול _ לאומיים מיפעלים לממן זכאי מי
תועפות? הון כך כדי תוך הרוויח

 ממשלת החליטה כאשר התעוררה השאלה
 היחיד הנהר הליטאני, מימי את לנצל הלבנון
 התוכנית, ביצוע הלבנון. בשטח כולו הזורם

 כוח את להגדיל עשוי שנים, ארבע שיימשך
 ה־ את ינצל שלושה, פי הלבנון של החשמל

 אלף 250 להשקאת לים כיום הזורמים ומיש
בלתי־מעובדת. אדמה של דונם

 הצפופה האוכלוסיה בעלת הלבנון, לגבי
חיו תוכנית־פיתוח זוהי הדלים, והאמצעים

ה הממשלה ל״י. מיליון 108 : מחירה נית•
 הלוואה ביקשה מיוחדת, שרים וועדת קימה

הבינלאומי. מהבנק
 של התחלתה זו היתד, הממשלה. נגד

הנב בית חודשים. שנמשכה כלכלית סערה
סי בעלי־עסקים, הם מחבריו שרבים חרים,

 הבינלאומית. ההלוואה קבלת את לאשך רב
 מי־ עשרה לממן כדי בלבנון הון מספיק ״יש

הנבחרים. אחד קרא !״ כאלה פעלים
 ויושב־ראש הלבנוני החוץ שר להוד, סלים

 הבינלאומי הבנק כי הסביר רשות־הליטאני,
 שבעלי־הון בעוד בלבד, 40״/ של רבית גובה

 הסביר הוא .20סמ־״/ למעלה דורשים לבנוניים
ביצוע את להעניק סירבה הממשלה כי גם

 את הניחה אילו : הסבירה חשבון,״ לעשות
 ביצה לה נשארת היתה בזוגות, הביצים כל

אר של בשורות אותן הניחה אילו ביד. אחת
 ביצה ביד. אחת ביצה לה נשארת היתד, בע,

 מיטען את הניחה אילו גם נשארת היתר, אחת
אי רק ביצים. שש או חמש של בשורות הסל

 לא שבע, של בשורות הביצים את הניחה לו
 ביצים כמה ביד. ביצה אף לה נשארת היתד,

• י לה היו
 לא האומלל לסטודנט ?}דינה. מלאכה

 עבור לשלם מוכן ״אני הדרוש. הכסף היה
 טעות זו היתר, לבסוף. הציע בעבודה,״ הנזק
 עליו כי קבעו שהתאספו הכפר אנשי מרה.

 מקומר למיבנה הובילוהו שעות, שש לעבוד
״״התפשט נמוך. עליו. ציוו !

הר לחשוש,״ מה לך ״אין נבהל. הצעיר
ב כאן תשכב ״אתה האיכרים. אותו גיעו

לך.״ יפריע לא ואיש מנוחה
ב ממנו. רצו מה הסטודנט הבין לבסוף

ה הביצים מן אלפים כמה מונחות היו כוך
 לא שהאיכרים מאחר הכפר. של מפורסמות

 וכיוון חשמליות מדגרות על מימיהם שמעו
דו היתד, ביצים מיליוני של טבעית שהדגרה

חסכו שיטה הנהיגו תרנגולות, רבבות רשת
אדם. בני של דגירה : משלהם נית

דוו ישכיבו הנדהם, בורד,אם 'שאל מדוע,
 אשמה,״ ״המהפכה ? הביצים על אותו קא

 רדיו, שקיבלנו ״מהיום הכפר. זקני הסבירו
תרנגו כמו לשכב שלנו הצעירים מסרבים

לות.״
ב לדגור. אלא ברירה היתד, לא לסטודנט

אפ תריסר : מתנה עמו נשא לקהיר, שובו
 גופו. לחום הודות העולם לאור שיצאו רוחים

״המאומצים ״בני לידידיו. בגאווה הסביר !

 את לנסות יכולים הזה העולם קוראי ״
.12 בעמוד התשובה המתימטי. כשרונם

ת בוי לג9ה סי ר1י
העחק את נשה3ש

 במדורך פרסמי ואנא ביחס, הדל ציבי
מב לפחות או בנמצא איננה 952/821 כי

 להם ענתה שלא אלד, מכל סליחה קשת
 לא ואף כך, לעשות באפשרותה אין כי

 גלויות אפילו או מכתב אחד לכל לשלוח
 ירוקות־אפורות, עיני אגב, התנצלות.

 כחול את המפרסמת למודעה בניגוד
 כפחם שחור ולא בערך שטני שערי עיני.

טרק וכאילו כזיגזג עקום גופי ,100״/״
 בכל מביישני דודקא והוא דרסו טור

ב לומדת אני ואין — זמן ובכל מקום
 אחת אני — שנכון מד, הומנית. שביעית

 הכותב/ת כאותו/ה לא אולם החברה, מן
ביותר״. מכוער זה כי אותך, שרימה
זהו.״
 האמיתית, 952/821 ויפה טוב הכל
כש עתה דווקא אם אעשה, מה אולם
המכת זרם יגבר זה, נחמד וידוי כתבת

 אותם ד,אשליך — ? סיבה בלי ולא בים,
? לסל

כבים בגרות תעודת
מר, )956/844( שמו, או  לו ניתז יהודה, ש
ריו ידי על ה, 546 272.000 לפני הו  הווי שניו

דאי מביר והוא מאחר שנה. 18 לפני אומר  בו
 את לוודא אטרח שלא ויודע עצלותי את

ה הריני — דבריו  צעיר ובכן, לו. מאמינ
ש 16—17 בת נערה עם להתכתב רוצה זה

ה  לים. מעבר עשירים דודים על חולמת איננ
א לו, אשר ען הו  מספר חדשים בעוד כי טו

סו. את בגרות תעודת תפאר כי

ושוויץ ווספה זקנקן,
אולי 17 בת היותה אף על שום דווקא (ו  מ
ב תחילה להתוודע. )956/845( רוצה כך).
ת שתי ויפה. גבוה צעיר אל כתב  אלה תכונו
ת אינן קו תווספו רוצה היא לה. מספי  שי

ע ווספה זקנקן אליהן פנו או וכר איטלקי) (
ט טיס דנ  אומרת היא עצמה על הטכניון. סטו

 שוויץ. חובבת שחרחורת, מאד, גבוהה שהיא
רט עם. וריקודי ספו
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עילאית תערובת
ל ר י ע ג ו ם ס י ר ו ה נ ב ו ו כ

 ראשונה ממדרגה מסננת פיה

פרוטה 450 הקופסה מחיר

 המכתבים קציר על מרפרפת אני בעוד
 קטן במקרה מדוע ותוהה השבוע, הגדול
להתכ המבקשות' הנערות מספר הפעם

 לשמש, היכיל זה מכתב לידי נפל — תב
 כה שאני קוריוזים מאותם אחד בעצם,
י לדעת רוצים עליהם. לשמוע תאבה

מכ בשלל מופצצת אני יומיים ״מאז
 952/821 לאלמונית כתגובה שבאו תבים
ה הסך בעתון. פירסמת מודעתר, שאת

 במספר. 37ל־ הגיע מכתבים של מעודכן
הסכי — ממך רצוני מה תמהה ודאי את
— :וקראי תי

 את למדורך ששלחה אלמונית ״אותה
!אני היתה לא השחצנית מודעתה ! ! 

 איזשהי או שאיזשהו מתיחה זו היתד,
 ״סידרו״ כלומר לי. ערכו ארחי־פרחי

 עד מכתבים עלי מרעיפים ועתה אותי,
 ולסימן הדואר תיבת התפוצצות לידי

 כי הטוען היגע חזרנו פני על ענק שאלה
 חובבותי אמנם, מטענו. עליו כבד בגללי

 — לשמה התכתבות הינד, ביותר הגדולה
 כלל מכירתם שאינני אלמונים עם ודווקא
 למדי נכבד ספורט זה יהיה אולם ועיקר,
 העשרה על (נוסף ברנשים 37ל־ להשיב

מכבר). זה מתכתבת אני עמם
 לי תחסכי למען לך כתבתי זאת ״כל

תק־ את הולמות שאינן ניכרות הוצאות

956 הזה״ ,העולם8>


