
במדינה׳!וסודות) הזכויות (כ? תצפית
 איש־ של למינויו מפא״י בחוני ההתנגדות וגדלה הולכת •

שמותיהם הוזכרו לאחרונה הממשלה. מזכיר לתפקיד הידוע הכטחון
 המשרה. לקבלת כמועמדים באירופה, ישראליים דיפלומטיים נציגים שני של

ב־ ישראל בשגרירות ראשון ומזכיר כללי קונסול עמיר, רחבעם מהם, האחד
הממ ראש עם שיחות לנחל כדי הקרובים בימים ארצה לחזור עומד ניה,בריט
 עסקן המזרחי, הגוש מארצות באחת ישראל נציג הוא השני המועמד שלה.

וותיק. מפא״י
תימשך הערכיים, האיחורים כעניין הישראלית אזלת־היד •

 בשטח כלשהי ישראלית בפעילות מעוניינת איננה ארצות־הבדית גם להכא.
טפני האחרונה בפגישתו אבן. אבא את הזהיר עצמו פוססר־דאללס וג׳ון זה,
- ישראלית. התערבות של נסיון כל

 עקכ שנוצר העדין, המצב מן נוח מוצא תציע ישראל •
גכול על עיראקי צכא של למעמדו ביחס ירדן־עיראק, איחוד

ה נ י ד מ  ישראל, עם שביתת־נשק בזזוזח קשורים אינם ש׳חעיראקיס מאחר 5 ה
עצמה על נוטלת זו שמדינה ירדן, מצד בהצהרה תסתפק אהי כי ישראל תודיע

ישראל. בגבול העיראקי הצבא להתנהגות האחריות את
 מיוחדת, בינלאומית ועידה פינום יציע האמרשילד דאג ס
ישראל, במרחב. שביתת־הנשק הסכמי של הבעיות כמכלול לדון

 לא גבולותיה, קיצוץ על לויכוח ההכרח סן תסוב זו ועידה כי החוששת
י— לקראתה. תשוש
 לקראת רצון־טוב כהפגנת מכרית־־המועצות, תבקש ישראל •

סובייטיים אמנים של ביקורים שתרשה היחסים, שיפוד
 להשתתפות רהעשו שנת חגיגות יזכו זז שבצורה מקווה, ישראל כישראל.

"י" מברית־ יהודיים אמניס כמה
שונ״ס. אמנות בשטחי המועצות,

 בין שפרץ הסיכסוך •
 מנהל לבין האוצר שר

כיש האמריקאי המענק
 כיצד השאלה על ראל,
 המענק כספי את לחלק

 נגרם ישראליים, לגורמים
אופוזיציה הוגים על-ידי

ם. י י  של זהותם תיוודע בקרוב נ
 קשרים המקיימים אלה, אישים

ה .השגרירות עם ישירים
אמריקאית.

 לחזור עתיד כיג׳י •
כל הדעגנית מעמדתו בו
עס הגיונית. וקת״תןה פי

 כי לו הסבירו ציוניים קנים
פגעו האנטי־ציוניות הכרזותיו

העם
וכישופים נפט

 אחד מדיני להישג ישראל זכתה השבוע
ה הוענק מאיר גולדה לשרת־החוץ גדול:
 שיצאה השרה, כושי. ראש־שבט של תואר

 השערוריה שם שהחלה לפני מצרפת למזלה
ביק מסגרת), (ראה מטוס־הנשק של הנוראה

אקזו ארץ ליבריה, השחורה ברפובליקה רה
 זאת היתה וכישופים• רודנות של טית

 לקנות ישראלי לנסיון נאה שחורה התחלה
זו. אפריקאית בארץ אחיזה

 לא השבוע של הפוליטיות הידיעות שאר
 פחות בהרבה׳ היו הן אך שחורות, פחות היו

משמחות,
 הקדחתנות מוקד לשמש. חדש ירח

 אל-איסלאם סייף בא לשם דמשק. עתה, היה,
 הוא (״הירח׳■). אל־באדר האיסלאם״) (״חרב
 ככוכב־ מעתה יצטרף התימני הירח כי הודיע

 המסתובבת למערכת־הכוכבים, נוסף לכת
אל־נאצר. עבד גמאל של לשמשו מסביב

 (בצורת הערבי לאיחוד תימן של צירופה
 ואת פנימית עצמאות לה שתבטיח פדרציה

 האיחוד לצורת בניגוד האימאם, ממלכת קיום
 אחת) למדינה וסוריה מצריים את שהפכה

יש תושבי מהפכנית. משמעות בעלת היתד,
הנחשלת תימן כי בעתיד. בה ירגישו ראל

היש המוסדות שבין ביחסים
הציוניים הארגונים לבין ראליים

במ בארצות־הברית. - המקומיים
 פעילי ביג׳י על ילחצו יוחד
העשור. ועדת
 יארגנו קרתא נטורי •

הקונ לפני גדולה, ה^גגח
בגיד־ הישראלית סוליה
 קרתא. נטורי של רבם מרק.

בקבי הגר טיטלבאום, יואל ר׳
 עתה עושה הברית, בארצות עות
הפגנה תלעריכ ההכנות כל את
תדרוש אשר חסידים, אלפי של
 ״ בריכת־ של הקמתה ביטול את

בירושלים. המעורבת השחיה
 מאלפת, התכתבות פרטי הקרוב בעתיד להתפרסמ עשויים •

יערי. מאיר מפ״ם מנהיג לבין כךגוריון דויד כין שנערכה
 לא הוא יערי של האחרון המכתב את כי ליקרי, ביג׳י כתב האחרון במכתבו

 ההתכתבות: נושא זו. רמה על אתו להתכתב יותר מוכן אינו הוא וכי כלל קרא
היהודית. התודעה

לבין ישראל אגודת בין לאיחוד משא-גימתן מתנהל •
 ינסו חבלתי־ציונית הדתית התנועה של הפלגים שני ישראיל. אגודת פועלי
 המפלגה. עם להתאחד לאחר־מכן העשויה אחידה, דתית חזית זו בצורה להקים
לכנסת. הבחירות לקרו^נ הלאומית, הדתית

כיותר. מצומצמות תהיינה השנה בטאי האי,הד חגיגות @
 ולשחת החגיגות את לצמצם ההסתדרות, של הפועל בועד החלטה עתה מתגבשת

להרגיז עשוי האדומיים הדגלים שפע הנימוקים: הפגנתי. ולא פנימי אופי להן
ארגוני כל של רבתי תהלוכה ואילו העשור, לשנת שיבואו התיירים את

המרכזי. צה״ל מיצפד של מחשיבותו לזבוע עשויה הפועלים
 תל־אכיב עירית של השמות ועדת החלטת תבוטל •

שראש אחרי העיר. מרחובות כמה של שמותיהם את לשנות
 הנוחג על התמרמרותו את הביע רוקח, ישראל ח״כ לשעבר, תל־אביב עירית

העיריה. בח תחזור חולפים, מפלגתיים חישובים לפי לרחובות שמות להעניק

של מוגבר ייצוא יחיה השנה הפסח. בחג כמצות מהפור יתכן •
 מחלקת מסרבת שני מצד ואילו — אירופח מארצות לבמה בעיקר, — זח. מיצרן

בלילה. אפיית להרשות הרבנות של הכשרות

למיאית־עין המצרכים. לכל אחיד מם*קניות כארץ יונהג •
 מצרכים על החלים המסים בין הגדולים להבדלים קץ לשים כדי הדבר יבוצע

בערן. ל־־/״צו שייקבע הכללי, חמס את האוצר יעלה כך כדי תוך אן שדנים,

וידידים (ימין) מאיר גולדה ראש-שכט
שחורת התחלה

המרחב. דמות על במאבק עמדת־מפתח היא
 לבץ תימן בין מר מאבק נטוש מכבר זד,

 עדן, הבריטית מושבת־הכתר על בריטניה
 מארצם. חלק היא התימנים לדעת אשר

 הקטנה המובלעת על רק לא הגנו הבריטים
 לצי תשוב בסיס המשמשת ומוכת־השמש,

 תיפול עדן, תיפול שאם ידעו הם הבריטי.
לחסותם. הנתון אדיר, שטח חצרמוות, אחריה
 שרשרת אחריה תיפול חצרמוות, תיפול אם

 המשתרעת קטנות, נסיכויות של שלמד,
 הפרסי. והמפרץ ההודי האוקינום לאורך

 ולמערב לבריטניה חיונית היא זו שרשרת
 נסיכויות־נפט שלוש בד, כלולות כי כולו,

וכוויית. בחריין קטר, חשיבות: בעלות
ברי הגנה לכן לראש־זוחר. מכוויית

 הפעלת תוך כוחה, בכל עדן על טניה
 אל- עבד של בואו אולם וטאנקים. סילונים

ל הסוף ראשית את מבשר לתימן נאצר
 היחידה התקווה זה. באזור האימפריה שליטת

 לידי ליפול שלמקום עתה, היתד, המערב של
 לידי גסיכויות־הנפס יפלו אל־נאצר עבד

 מלך־הנסט הוא יוזמו אשר הנגדי, האיחוד
 קובע המרחבי הנפט כי המערב. חסיד סעוד,
 ועד מאלג׳יריד, המאבק, חזיתות את עתח

להלן). (ראה עיראק
באי קיימת. ישראל היתה לא במפת־הנפס

 השבוע הודיעו זו, עובדה להדגיש בדי לו
 נפט לגלות הסיכוי נעלם כי ישראל עתוני

■בחצוצ כן לפני הבריזו עליו בראש־זוהר,
ללמוד תצטרך מאיי גולדה גדולות• רות

 כדי החדש, שבטה של הכישופים את היטב
מתאים. תחליף לישראל לספק

מדיניות
בחיפה עיריאקים

נאשר בחיבוק־ידיים תשב לא ״ישראל
 הכריזה הירדן!״ את העיראקי הצבא יחצה

 מיבצע לפני מעסים שבועות ישראל ממשלת
 מנע לכדור״הארץ, מסביב הידהד קולר, סיני.

לעיראק. ירדן סיפוח את למעשה אז
 כמעט ישראל ממשלת ראש חזר השבוע

 לא דבר שום אולם המלים, אותן על
הדבר אח הזכירו העולם עתוני ד,ידהר.
 זו לא שישראל ברור היה י כי בקושי.

 של השני החלק סיפוח עם שהשלימה בלבד
רואה אף אלא לארם־נהריים, ארץ־ישראל

יפה. בעין הדבר את
. ח ״ ט ק ה ה ע ר היש להשלמה הסיבות ח

 בלי היתד״ - העיקרית מסובכות. היו ראלית
 אל־ עבד גמאל חדירת בשני האימה ספק,
 אחרי. התקוממות. של בצורה לירדן, נאצר

ה הערבית הרפובליקה של החדש שהנשיא
 פלסטינית ממשלה יקים כי הודיע מאוחדת

 היה לרע״ם, נוסף כחלק שתצטרף בעזה,
 — פלסטין ערביי לשאר רמז שזהו ברור

והירדן. ישראל גבול שבין לאותם ביהוד
 לאורך רע״ם של המאוחד הצבא הופעת

 על- ישראל של המוחלט וביתורה זה, גבול
 הצבא הופעת סיום. הם אחת, ממלכה ידי

יותר. קסנה כרעה גראתד, העיראקי
 כי יתכן בלתי־מקוכדים. צינורות

 תקחית בירושלים ביצבצו זה, שיקול על נוסף
 כלולות היו הן מוחשיות. פחות נוספות,

נפרדות. ידיעות בשתי
 על מקבלת עיראק כי אמרה אחת ידיעה

 של ההתחייבויות כל את רשמית עצמה
 חשובה ידיעה כללה זו סתמית הודעה ירדן.
ה הערבית המדינה היתד, עיראק כי מאד•

 שביתת־נשק על חתמה שלא היחידה לוחמת
 מבלי עתה, תש״ח• מלחמת בסוף ישראל עם

 עצמה על קיבלה בפירוש, כך על להודיע
 שביתת־ חוזד, לפי ירדן התחייבויות את

יחסי למעשה נסתיימו בשקט, כד, הנשק.
המדינות. שתי בין הרשמיים ר,מלחמה
ממ דובר מירושלים. באה שניה ידיעה

 מוכנה עדיין ישראל כי הודיע ישראלי. שלתי
 בנמל אזור־חופשי ירדן לרשות להעמיד

 העיראקי* לאיחוד לאפשר היינו — חיפה
לירו ולהביאן בחיפה סחורות לפרוק ירדני
מכם. לשלם מבלי והלאה, העתיקה שלים

 על כהגבה עין, למראית זו.באה, הודעה
 ליס להגיע ירדן שעל עיראקית הכרזה

 יותר. עמוק רמז כללה היא אולם התיכון.
 המצרי האיחוד בין היחסים יתחדדו אם

 תוכל לא המתחרה, העיראקי האיחוד לבין
 לים־התיכון. שלד. הנסם את להעביר עיראק

ה במפרץ למיכליות להזרימו תצטרך היא
אפריקה. סביב הארוכה בדרך שיעברו פרסי,

 צינור- דרך: עוד ישנה בתיאוריה אולם
 ירדן עיראק, דרך ממוסול, המוביל הנפט
לחיפה. יזרעאל, ועמק

 העברת מאד. קלושה תקווה כמובן, זוהי,
 הערבי בעולם תעורר ישראל דרך הנפט
 הנוכחי, במצב אולם תתואר. שלא סערה
 חביות במרחב להתפוצץ יכולות רגע כשכל

 כזאת קלושה תקווה גם אבק־שריפד״ של
הדעת. על עולה

שטרה מ
בכה גבוה קצין

ק ר . . ,  אדי בא שבועות, ששח לפני ״
 דנימות פס לן• אוסר אני גבר, גבוה, קצין

 חסשטרח, מן מתפטר אני לי: אמר במינים
 יכול שאינני מפני אלא המשכורת, בגלל לא

 לועגים ומכריס ידידים איך יותר, לסבול
 במשמרת משרת סוד אתה ,מהל — לי

 אני זה. ככה — כן כן, ד הזאת המושחתת
 בגלל שעזב גבוה קצין עוד מל יודע

•האווירה . . .
ה של הכללי המפקח אמר אלה דברים
 לרפאל שעבר בשבוע שנתן בראיון משטרה,

 להדגיש גם שדאג סהר, מעריב. כתב בשן,
 העתונים, את 12ה־ בן מבנו מסתיר הוא כי

 לא גנב-, אביו כי בהם יקרא סן מפחד
הקצין. אותו הוא מי לבשן סיפר

מ קצנלבויגן, אביגדוי ס.מ.ככ זד, היה
שעזב הארצי, המטה של ההדרכה מחלקת

 פן סחר פחד לא אחרת בהזדמנות •
 זאב אחר, משמרת קצין של בניו יקראו

 חסרות השמצותיו את בעתונים שטינברג,
 נד שוחד ״לקח אביהם כי סחר, של השחר

פושעים.״ סס והתרועע רוסייזונות

*
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