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 ביותר. הגדולה בקשתו שזו מפני
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סעודיה
אן ם ל כי ל * הו ם קי טנ ה
 18ל־ שזכה הסעודי, הצבא של טיבו מה
 השבועון אותו תיאר כך ז אמריקאים טנקים

 בממלכת ביקור לאחר ריפורטר, האמריקאי
: הנפט

ה של הראשון למיפגן המוזמנים בין הייתי
 אך עלוב עניין היד, זה בג׳דה. הסעודי צבא

 דוהרות חיילים נושאות כשמכוניות מרעיש,
פת הרושם, למען אדירים. אבק ערפילי בתוך

ה וטרטור הד,פלטה צנורות את הנהגים חו
מחריש. היה מנועים

שסי הובלה, מטוסי של טייסת חגה בשמים
בנ המיפגן. של הגדולה הסנסציה את פקה

 סודו את מטוסים שני הטילו השיא, קודת
 מחלקה — הסעודי הצבא של ביותר השמור

מצ מדריכים על־ידי שאומנה צנחנים, של
ריים.

 צבאו על דולר מיליון 30 שהוציא המלך,
זו למטרה מיליון 80 והקציב שעברה בשנה

 ג־ חטאי את למנות המשיך המצרי הקריין
 ערב, מדינות בין סיכסוך של מקרה בכל : לאב
 שלח תככים, יזם הוא ; היחיד המניע גלאב היה

היר מבני אלפים אסר למותם, ערבים מאות
דן•

כר המחליט מדינה, ראש סתם אינו ״הוא
 — כפתור על לוחץ הוא מזה. יותר הוא צונו.

מתחלפים.״ ממשלה וראשי
 יכולים הירדן מנהיגי אין כזה, שליט ״נגד
 היה הקריין עצמו,״ הירדני העם רק לעמוד•
 בינו העומד המכשול את לחסל ״יכול בטוח,

״חמתו לבין לה מצרים מוכנה כך, לשם !
נסתרת. או גלוייה — עזרה כל גיש

סוריה
ת ע ם ש רו חי

 חוף על הסורים מוצבי נגד צד,״ל מיבצע
 היה ההפגנות, מול דמשק, את זועזע הכינרת

 משהו. לעשות אל־כואתלי שוקרי הנשיא נאלץ
חירום. מצב על הכריז הוא

 האזרחי הסוהר בבית בתאו, נתנזון פיליפ האסיר את המראה מצרי, תעמולה צילום
 על־יד־ ישדאל למע! בריגול אשמים שנמצאו היהודים 12מ־ אחד היר> נתנזון קהיר. של המרכזי

 האסירים כי קובעים זו לתמונה ההסבר דברי משנה. למעלה לפני מצרי, צבאי משפט בית
 המהפכני המשטר על־ידי דווקא שנידונו לאללה ומודים כשר אוכל מקבלים בשלווה, חיים
דם. זוב עד ביומו יום מדי האסירים את מלקים היו אז כי פארוק, של שלטונו בימי ולא

 חרב נטל המיפגן סיום עם מנחת. קרן השנה,
 כשמשקפיו מסורתי, מדברי במחול ויצא לידו

 חוטמו. על בטירוף מיטלטלים זהובי־ר,מסגרת
ה הודיע חייליו, לב את לשמח כדי לבסוף,

משכורתם. תוכפל יום מאותו כי ברמקול מלך
חב המדינה. תקציב לניפוח חשש לא הוא

 ההעלאה, את תשלם האמריקאית הנפט רת
 הממלכה הוצאות כל עבור משלמת שהיא כשם

המדברית.

ירדן
ש ב האי א ל ג

המ לפי לבוא, חייבת גדול ריב כל אחרי
 התקפות אחרי גדולה. סולחה הערבית, סורת
 השבוע נשמעו הירדן, על קהיר רדיו של הארס

 גלי מעל לסולחה הראשונים משפטי־המבוא
 בסיכסוך אשמים בעצם, הירדנים, לא האתר.

 הקר,ירי, קול-הערבים קריין קבע מצרים, עם
המר בדראמה האמיתי המנוול סעיד. אחמד
 בא־ ג׳ון (רב־אלוף) ג׳נרל בריגדיר הוא חבית

גלאב. גוט
ה שליטה הוא חנייק•, אבו כי סוד זה אין
ממ של צעד כל הבובות. ממלכת של אמיתי

הו — ממנו הוךאות סי על נעשה עמאן שלת
 המצרים גם מלונדון. ישר המועברות ראות
 לפייס החליטו כאשר אולם תמיד. זאת ידעו
לעזאזל. כשעיר בגלאב בחרו הירדן, את

 : סעיד אחמד התרתח כפתור. על לוחץ
 תחנת כי בפירוש הודה הירדן ממשלת ״ראש

 שידור תחנת אינה בעמאן הערבית השידור
 עליה. השפעה כל אין לממשלתו וכי ירדנית

ה את למצוא כדי הרבה לחפש צורך גם אין
 של שליחו גלאב, האיש — זו לתחנה אחראי

האימפריאליזם.״

ב רוסקה שלסתו גלאב, של נימיו *
הראשונה. העולם מלחמת

 המקלטים הרדמה. .זריקת. זאת היתר, לא
 תוכנית נערכה נוקו, העולם מלחמת מימי

הס השבוע חדשים. מיקלטים. 100 לבניית
בדמשק. אלה מוקלטים 20 של בנייתם תיימה

סכ ״בשעת פוליטי. צד גם היה להצהרה
 הבדלי את לשכוח ״עלינו הנשיא, קרא זו,״ נה

״הפוליטיקה  התכנסו, המפלגות כל נציגי !
 איחוד ממשלת להקים באפשרות דנים החלו

לאומי.
 סולטן השבוע שיגר דרוז ג׳בל ממרומי
 ״אנו עידוד. מיברק הדרוזים, מנהיג אל־אטרש,

 הציונית,״ הסכנה נגד לארצנו אימונים נשבעים
ני הסורית הריפובליקה שצבא האיש הבטיח

שנתיים. לפני ללכדו סה

מחרוזת
ם שסגן י ל ג ל ג ל

ל צ׳כיר, עתה עומדת הנשק, עיסקת אחרי
 הודעת לפי בסוריה. לנפט זיקוק בית הקים
 תפוקה בעל ענק, מיפעל זה יהיה. סורי, דובר

ב נמצאת עתה וכבר לשנה טון אלף 750 של
תוכ לעיבוד צ׳כיים מומחים משלחת סוריה

הסופית. ניתו

ה צו ע תנו
 את דן עיראקי שבית־משפט לאחר שבועיים

 מאסר שנות, לארבע המצרי עיסא עלי מוחמד
 פליטים 48 נדרשו מחתרתית, פעילות בעוון

 החשש הסיבה: עיראק. את פלסטיניים,לעזוב
הפרו־מצרית. למחתרת שייכים שהם

ם .. א ם. רנ׳ א ב
 האי בחצי ),1תושבים אלף 25( קטר נסיכות

 חברים, ארבעה בת מיוחדת ועדה הקימה ערב,
 היהודיות הסחורות על חרם להפעיל שתפקידה
פלי הם הוועדה חברי מבין שניים בנסיכות.

פלסטיניים. טים
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