
במרחב
החול למסך מבעד

* מ■ אר ש נ
 גלאב ג׳ון של סילוקו על הראשונה הידיעה

 לויד, לסלווץ נמסרה להל!) (ראה הלגיון מן
 אל־נא־ עבד גמאל על־ידי הבריטי, החוץ שר
 בה מנומסת, ארוחת־צהרייס אחרי בקהיר. סר

 לו כדאי כי המצרי את לשכנע הבריטי ניסה
 כאילו מצרים רודן הפליט למערב, להצטרף

 גם אתכם שסילקו מבין ״אני :הדעת בהיסח
מהירדן.״
 : הדבר פשר מה ברור היה הנדהם ללויד

ל המערב של היקרה יצירתה בגדאד, ברית
 נחלה כנפיו, תחת כולו הערבי המרחב איחוד
 הירדנים, התמרדות לאחד כי חרוץ. כשלון

מר מדינות צירוף של שאלה תהיה לא שוב
 נואשת שמירה אם כי לברית, חדשות חביות

הצטרפו. שכבר אלה על
 איד על־ידי לקטיעה המועמד הבא, האבר

 עיראק. : הברית מגוף המצרית המדיניות מל
על־ הבריטית לאימפריה קשורה זו ארץ גם

עאישה כלה
מהוד־נולכותו ביקש הוד־מעלתו

 קהיר הבהירה השבוע, בלבד. אחד אדם ידי
 אל- שנורי ברגע : ספק לכל מעל זו דעה

 יתחסל יסולק, עיראק, ממשלת ראש סעיד,
ב הבריטי השלטון של האחרון השריד גם

מרחב.
 הכל את לעשות הבטיחה מצרים ממשלת
זו. אפשרות להגשמת

ירד!
ת שתי צו צ פ

ה של קולו דקיק, בקול התפוצצה הפצצה
 הודיע והעם,״ הצבא ״לטובת :חוסיין מלך

ה בפיקוד שינויים ״הוכנסו הירדן, שליט
 השקט על לשמור לציבור קוראים אנו לגיון•

 לנו. קדוש יום הוא היום כי המשמעת, ועל
״פלסטין את להציל אללה לנו יעזור !

מש קמו שאך הנדהמים, מקשיביו באוזני
 פרטי את רמאללה רדיו קריין השמיע נתם,

 באגוט ג׳ון סיר ג׳נרל המייג׳ר : השינויים
 סולקו האנגלי, וסגנו הלגיון, מפקד גלאב,

 על הפיקוד מתפקידם. חוסיין המלך על־ידי
 ״הבוקר ערביות. לידים עבר הערבי הלגיון

 ה־ ״המריא בשאננות, הקריין הוסיף בשבע,״
מיוחד.״ במטוס גלאב ג׳נרל
 אבו של הארוכה הקריירה הסתיימה כך

 ,1938 מאז הערבי הלגיון של מפקדו חנייק,
ש בן תינוק עדיין היה חוסיין המלך כאשר

ערמו אמיר היה עבדאללה וסבו, שנים, לוש
 מעברו עלובה, מדברית רצועה על ששלט מי׳

הירדן. של המזרחי
 השניה הפצצה המאוחרת. הקריאה

סי כשהדי הירדן. של המערבי מעברו הוטלה
 המרחב, בחלל עדיין מרחפים גלאב של לוקו

 תגובת את בערבית ישראל קול קריין הקריא
המאורע. על ישראל

 שיחררו הירדני הצבא בצמרת ״השנויים
ה כוחותיה על הזרה ההשפעה מן הירדן את

 את ומגבירים עצמאותה את מחזקים צבאיים,
״הגור בהתלהבות. השדרן קרא ריבונותה,״

באמצעים פעיל חבל נטלו הפלסטיניים מים

 ישמרו והם אלה, חיוביים שינויים להגשמת
ארצם.״ עצמאות על נכון אל

 על כי רבים ישראלים טענו שנים, במשך
 להנהיגו הפלסטיני, במיעוט לתמוך ישראל

 האמינו הם הבריטי. השלטון נגד במהפכה
פלס מדינה עם הבנה לידי להגיע אפשר כי

ה בממלכת מתלות משוחררת ערבית טינית
קרי הבריטית. האמפריה במדיניות או ירדן
מדי. מאוחר באה ישראל קול של העידוד את

 בכוחות במלאכה שהחלו הפלסטינים כי
״אל התפילה: חרוטה כשבלבם פעלו עצמם,

מישר — פלסטין את להציל לנו יעזור לה
אל!״

עיראק
ל תן קו ח
ב ביותר החשוב הרווק של רווקותו ימי
 הרשמית ההודעה לקיצם. מתקרבים מרחב

 מעלתו הוד : בפאריס השבוע ניתנה כך על
 ■ביקש איללה עבדול עיראק, של העצר יורש
 של החמישי מוחמד הסולטן מלכותו מהוד

ב עאישה, לאלא בתו של ידה את מארוקו
 של השני פייסל מלכותו הוד אחיינו, עבור

עיראק•
 של מושלמת תוצרת הוא 21ה־ בן פייסל

צר תרבות ספגה ,18 עאישה, ;אנגלי חינוך
תה ביותר החשובה הנישואין תוצאת פתית.

 של הקצוות שני איחוד : מובהקת מרחבית יה
ישראל. שוכנת שבתוכו המערבי, העולם

סעודיה
ל ע ש ל מ ע שו ה

ה של והאוויר ההגנה שר משעל, האמיר
כ אולם גדול. מאוד אינו הסעודית, ממלכה

 אומר איש אין הנפט, מולדת מלך של אחיו
 לו המספקים האמריקאים, בפירוש. זאת לו
 ומתרפסים לו מתחנפים דולריו, מיליוני את

 ה־ המצרים, משמיע. שהוא דרישה כל בפני
 אימי כל מקבלים דולריו, במיליוני מעוניינים

 הנביא בן על־ידי הושמעה כאילו מפיו דה
עצמו.

נו הזדמנות לאמיר המצרים נתנו "'השבוע,
 ברבים. המדינית חוכמתו פניני לזרות ספת

הו בקהיר, רשמית פנים קבלת לו ערכו הם
 המצרי. הצבא בבסיסי נרחב לסיור בילוהו

 בעזה. קצר לביקור אותו לקחו השאר, בין
 כי אישית לדאוג העיר לנכבדי הבטיח שם

 הקרוב בעתיד המשוחררת לפלסטין ישובו
• ביותר.

ב האמיר הסתפק אילו מבגדאד. עצה
 עובר הכל היה ישראל, בפני חרבותיו נפנוף

 מנומסת התפעלות מלאי למאמרים בשלום
 הסעודי האוויר ששר אלא המצריים. בעתונים
 אימ־ העיף המיידית, לסביבתו מעל התרומם

״ב ולילה. לילה אלף ארץ לעבר שנונה רה
 צעצוע ״היא המדבר, שר הכריז בגדאד,״ רית
 הטוב שמם על וכתם הערבים אויבי בידי
מתבייש.״ הייתי עיראקי, הייתי אילו
 דעתם את להביע עיראק שליטי החליטו אז

 נוטפת בנימה האמיר. על הבלתי־משוחדת
 את למשעל בגדאד רדיו פרשן הזכיר ליגלוג

 המפוארת השתתפותה ואת פלסטין מלחמת
זו. במלחמה סעודיה של

ש לפני מעט לחשוב לאמיר היה ,,מוטב
 אדיבות. ברוב הקריין יעץ לדבר,״ התחיל

הה ששר עד לשתוק, משכיל היה שמא ״או
ה שר בתואר גם להתקשט יוכל האווירי גנה
!״ אללה בעזרת צי

מחרוזת
ר קו מ ך מ מ ס ר מו ת ביו

 גמורה ברצינות שידר מקהיר הערבים קול
ב הבריח בן־גוריון דוד :משעשעת הודעה

מי ורבע שנים מאירסון גולדה של אמתחתה
 צבאי מטוס להכין הורה לקנדה, ל״י ליון

הסי לנחוץ. שימצא עת בכל לבריחה מיוחד
 נגד קומם דאללם של האחרון נאומו : בה

ישראל. תושבי כל את בן־גוריון
ת חוו עמי□ א
 הקרה במלחמתם נוסף צעד צעדו הסורים

הזעי שכנתם את לאלץ שכוונה הלבנון, נגד
הו הם וצבאי. כלכלי לאיחוד להסכים רה

 כי הבינלאומיות התעופה חברות לכל דיעו
 לטוס יורשו לא מביירות הבא מטוס שום
 אלא הרחוק, למזרח בדרכו סורי לשטח מעל
דמשק. של התעופה בשדה גס ינחת כן אם

 לעתונים ותוספות כלכליים מדורים
 בעתו־ מקובל דבר בבחינת כיום הנם
הישראלית. היומית נות

 ה־ ע״י הוצאו החולף השבוע במשך
 לעתו* כלכליות תוספות השונים עתונים

הצ גליונות. 16כ־ על שהשתרעו ניהם
 נשתכחו כי עד אלו לתוספות הורגל בור

 הוגבלה בם רחוקים לא ימים אותם ממנו
 אחד לגליון בהופעתה, היומית, העתונות
 האפשרות מהמו״לים נמנעה אף ולעתים
 ניר להשיג יוכלו באם וודאים להיות

הבא• היום גליון להופעת

אס בשטח שחל המפתיע השפור לאור
 מפעל הקמת בעקבות בארץ, הניר פקת
ה אחרי לעקוב כדאי — בחדרה הניר

 *סיים״ ע״י שנתקבלה המהפכנית החלטה
 ניר על העתון מהדפסת לעבור הלונדוני,

יו גבוה מרחבי משקל בעל לניר עתון
להדפסה. מכיל־עץ ניר — תר

 היטב עתה מורגש עתון בניר המחסור
 שקיים ~ העולם) חלקי (כביתר באנגליה

 אף זאת לעתונות, בקצובו הכרח היה
 בתחליף לשמוש עבר שה״טיים״ הסיבה

למ עץ, מכל ניר הוא מקצוב, משוחרר
 ה־ ניר על 50ס/סבכ־ עולה שערכו רות

עתון.

ניד מפעלי
בע״ס ליים ינטרא מריקאיים א

 המאוחדים הרבנים סנהדר
באמריקה

 הממשלה מאת מאושרת רבנים אגודת
 סמיכה תעודת מעניקה רשמי, באופן

 לאחר דרבנן, וצורבא ישיבות בני לרבנים,
 בחתומות מאושרת התעודה בכתב. בחינה

 ודי־ ובהחותמת האגודה, ראשי הרבנים,
 לה שיש הרבנות, של הרשמית גושפנקא

 לשכת מיוחדות. בזכויות חוקי תוקף
 המציאה הרבנים סנהדר ע״י העבודה

בקהי רב משרות המובטלים להמוסמכים
 :יפנו המעוניינים שונות. לות
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