
 קלה, שעה כעבור כהני הופיע כאשר שלו.
הקודם. הבוס בידי תפוס המקום כי ראה

 נציבות להכרעת הצדדים שני מצפים מאז
הת בחומת המנהל מוקף בינתיים המנגנון.

מקיומו. עובדיו עלמות

ירושלים
השאח׳ שר כפילו

 המצפה בירושלים, אחד אדם לפחות ישנו
 יחזקאל זהו הפרסי. השאח של בנו להולדת

כ המפורסמת. שמש מסעדת בעל שמש,
 לכל יחזקאל יגיש הקטן, הנסיך יוזלד אשר

ב נעוצה אינה הסיבה חינם. יין אורחיו
ה בדמיון לא גם שמש, של הפרסי מוצאו
הזדמ פשוט ״זו השאח• לבין בינו מפתיע

ה באר לקוויק פירסומת לעשות טובה נות
בגילוי־לב. הודה שלי,״ חדש

 קבוע מיפגש שמש מסעדת היות כל עם
 מספקת היא אין כנסת, וחברי שרים של
 שונא 39ה־ בן הירושלמי הצבר יחזקאל. את
 בייחוד הבירה, של השקטה האווירה את
המוק הערב משעות החל המשתררת זו

 הירושלמים את להרגיל רוצה ״אני דמות.
 מהקולנוע לצאת ״לא גילה, בחוץ,״ לבלות
הביתה.״ ולרוץ

ה תוצג החברה מינהג לשינוי תרומתו
קלי כדוגמת מהיר, מיזנון לציבור: שבוע

 אחרי שתיים עד פתוח הדיזנגופי, פורניה
מהי ארוחה להשיג יהיה אפשר בו חצות,

 יהיה בשבת אפילו נמוך־יחסית. במחיר רה
 נגד לעורר העלול דבר — פתוח המיזנון

 יפלו שלא הפגנות־חימה השאת של כפילו
טהראן. ברחובות פעם מדי הגועשות מאלה

מדע
דגים של מסך
ה של גיליון מונח היה ורד איתמר בידי

שבו מספר מלפני האמריקאי טיימ ן ע שב
 מדעית, ידיעה במיוחד תו א עניינה עות.

 באמצעות דגים הכוונת של חדשה שיטה על
 הקוראים היו מאוד מעטים אויר• בועות

 בה בת מנת ט! זו עד, צג! תגלית כי ששיערו
 הבוערות מבעיותיה כמה ן לפתה אפשרויות

 ורד, איתמר היה מאלה אחד ישראל. של
חובב. וממציא )32( צעיר פיסיקאי
הש כתב עליה המכוונת, ההטעיה שיטת

 של שמסך התגלית, על מב,ססת בועון,
 איזור ל גבי את לדגים מסמן ר אוו בועית
 קרקע על מניחים אם ף. החי וסלעי המים

 אוויר, דרכו ומזרימים מנוקב צינור הים
 המשנים הדגים, תנועת את זה חיץ צר ע

במק לשוט וממשיכים הרגיל מסלולם את
 התהליך את מבטיחים לפעמים לצינור. ביל

 חנקן כמו חים, ד׳ גאזים של הזרמה על־ידי
מנו של אדי־שריפה הפחמן, צת ודו־תחמ

 גם נע מ׳ שריחם וכדומה, ריקבון אדי עים,
 ולעמוד מלהתקרב ביותר הסקרניים מהדגים

תי. המלאכי החיץ של טיבו על
בשי להשתמש התחילו בארצות־הבר-־ת

 להקות־ לכוון כדי המכוונת ד,הטעייה טת
 הדייגים. ת רשת. לתוך החוף באיזורי דגים

 חופיה ליד ת־ר,דייג בשדי הענייה בישראל,
שכ חופי ליד מדיניות במיגבלות והעשירה

 שיטת את לנצל ניתן הדגה, עשירות נותיה
עמו־ במים דייג לגבי גם המכודנת ההטעייה

ורד שר המצאתו
מסונזטסיס הדגיס

119? חזה ומומז ר ,,.־•:׳

11 מנוונת היתה היא אורם הממשלה, ואש את קטלה הפצצה

 חברת ששום בעולם, אחד אדם ש
 כלקוח אותו מקבלת היתד, לא ביטוח

 ש ה*׳ מיהו מישאל נערך אילו כי רצוי.
 בעולם, ביותר המסוכן בתפקיד המחזיק

 יותר הפקידו פדי־אחד. נבחר אדם אותו היה
 ואף העתידיים טייסי־ההלל של מזה מסוכן
 בקונגו. או״ם חייל של מתפקידו מסוכן

ירדן. מלך חוסיין, זהו
 ברבת- זה שני ביום צצה שהתפי הפצצה

 אל הזאע הממשלה, ראש את הרגה עמון,
 כי איש בלב ספק היה לא אילם מג׳אלי.

 היא מג׳אלי. של אדוניו נגד מכוונת היתד,
 שראש שעה החוץ, משרד בבניין התפוצצה
 זה היה רשמי. ביקור בו ערך הממשלה

ב ערך שאל״מגא׳לי ביקורים, מסידרת אחד
ממ של השונים במשרדים האחרונים ימים

 השתתף הקודמים ביקוריו שבכל אלא שלתו•
חוסיין. המלך גם

נוס פקידים 11 נהרגו מג׳אלי מלבד
 חוסיין השתתף אילו נפצעו. איש 34ו־ פים

 אף נהרג ספק ללא היה ביקור, באותו
 את הפצצה: את שהניח למי ברור כי הוא.

 — ב?בד אחד אדם מחזיק הירדן ממלכת
 שיחסל מי ודם. בשר מלך ),24( צעיר גבר

הירדן. ממלכת את יחסל אותו
★ ★ ★

השמצות עלבונות, ,איומים
ם **>שך שי ד  קרייני ניבאו ארוכים חו

 של פוי ם, בי מקאהיר, סאיט-אל־טרב *'4
 אל־ נורי של כסופו יהיה אל־מג׳אלי הזאע
 בידי שנרצח עיראק, ממשלת ראש סעיד,
 השבוע חיסולו קאסם. של ההפיכה חיילי
 את המוכיח נביא של מאלף, מקרה היה

ה את הגשים עצמו שהוא בכך צידקתו,
 בכך הודתה לא שקאהיר למרות כי נבואה.

 ,״צ״,־. ש! בכך איש פיקפק לא רשמית,
הוראותיה. פי על והופעלה הונחה

ו רע״ם בין ההדדית ההשמצות מלחמת
 בעולם. שם־דבר מכבר זה הפבה ירדן

 מילאו * וגידופים הסתה עלבונות, איומים,
 יום. בכל שלמות שעות האוויר חלל את

 ג׳סטה זו היתה ר,פ.גה. חלה כשבוע לפני
ה שרי־החוץ כיבס לפני טוב, רצון של

בלבנון. ערביים
 עמד שטורה ועידת של יומה פדר על
מדי להקים דע״ם הצעת אחד: עיקרי סעיף

 מן פלסטיני. צבא לפחות או פלסטינית, נה
 כל יושג שלא ברור היה הראשונה הישיבה
 אופן בשום יכילה אינה ירדן שהרי הסכם.

 עבירה: פירושו אשר כזה, לצעד להסכים
לשט עצמאות ומתן חייסיין ממלכת ביתור

לירדן• ממערב פלסטין, חי
^ ^
כרואי שייף שד בגד

היתד, בשטורה הירדנית משלחת ך*
 אנשיה המשלחות. כל שבין העסוקה 1 1

 ושום חוסיין המלך עם מתמיד קשר קיימו
באי שלא על־ידד, נאמר או נעשה לא דבר

 צאצא של למזלו המלך. של רש ר,מפ רו שי
 למרות העיראקים. מאחוריו עמדו הנביא,

 חוסיין של בן־דודו נרצח שנתיים לפני שרק
הגיאו המציאות אילצה בגדאד, מהפכני בידי

 כי בחוסיין. לתמוך קאסם את פוליטית
 עצמאית, כמדינה ירדן של מה קי׳ המשך
מצרים. לבין בינה חייץ לעיראק מבטיח

ונאמניו חוסיין המלך
ביטוח? חברת לו תימצא האם

 ממנה יצא שטורה, ועידת ננעלה כאשר
העיק הצעתו :מנוצח אל־נאצר עבד גמאל
 ב- המיקרופונים להטו שוב נדחתה. רית

 וגידופים. שינאה מרוב וברבת־המון קאהיר
 עבד וכי משהו, לקרות חייב כי ברור היה

 מבלי זה כישלון לספוג יוכל לא אל־נאצר
אל־מג׳אלי. הזאע את קטלה תשובתו להגיב.

 חוסיין, של שר־החצר היה )39( אל־מג׳אלי
אשת במאי האחרון, לתפקידו שנתמנה לפני
 כמישפטן, התחנך הבדואי השייך בן קד.

 לעמוד פיין ח על־ידי נבחר 1955ב־ וכבר
תפ את מילא הוא ירדנית. ממשלה בראש

 פי על בלבד. ימים ארבעה משך קידו
 הכריז בירדן, עדיין ששלטו האנגלים, דרישת

 בגדאד. לברית ארצו את לצרף כוונתו על
 אילצו ערות ס! הפגנית של ימים שלישה

להתפטר. אותו
★ ★ ★

במידבר איילות ציד
 סדר השליטו גלאב של צאני,ים ךי

 חוטיין המלך ואילו הבירה, ברחובות 1 1
 לעיר, מעל הפרטי במטוסו חג 19ה־ בן

 היד, אז כי הבלתי־רגיל• המראה מן נהנה
 שהתעניין קל־דעת, נער־זוהר עדיין חיסיין

על־קילית. ובטיסה במידבר איילות בציד רק
 כוחה את הבין הוא תמיין. השתנה מאז

 את סילק הערבית, הלאומית התנועה של
כל את לעצמו אימץ הלגיון, מפיקוד גלאב

 לג הציב אל־נאצר עבד שגמאל המטרות
 צבאי לאיחוד הסכם על חתם אף א ה

 נ] מלחמת פרצה וכאשר וסוריה, מצרים
 1 הראשון המפציץ את להטים רצה

לתל־אביב.
 עבד מתורת התלהבותו הצטננה מאז
 בע בה ם: היחד. זו תורה כי נאצר.

 כשליט מעמדו את סיכנה לא עוד כל
 לחץ הפעיל נאצר ממלכתו. על יכול
 א של האצור הזעם את בנצלו מטה,
 מעט אך חסר היה הפלסטינים. ירדן

תתפרק. שירדן
התפוררה, לא המשונה הממלכה אם

 ש אף על חוסיין. המלך בגלל רק זה
 מהבד חלק והתנגדות אליו, הפלסטינים

 יאר בריטניה על להישענותו עצמם
 ול הרוחות את להרגיע הצליח הברית,

 חולם היה לא שאיש חיציני שקט
שנתיים. לפני

 ממשלה ראש השבוע מינה כאשר
 לנסר המשיכה אל־מג׳אלי, במקום
 סאום של אחרת אר. נב המרחבי האדיר

 עבדז< סבך כסוף יהיה ״סופך ערב:
ח־סיין!״ יא

 בו כי זה• סוף מהו היטב ידע הוא
 מת! סבו את ראד. ,15 בן נער עדיין

 1 אל־אקצה מיסגד מדרגות על בדמו,
 הרג אוהד־קאהיר פלסטיני שלמי.
אקדח. ביריות

 השיטה לניצול ביותר הפשוטה הדרך קים.
 צינורות שני אוניה מחרטום להוציא היא

 שיכוונו כדי מטרים, מא!ת כמד, של באורך
 בבטן הקיבול לבתי ישר הדגים להקות את

 תיאורטי פו בא הנראה זה, רעיון האניה.
 רבים. מעשיים בסיבוכים כרוך למדי, פשוט

 וסירות־ פים מג הפעלת ביניהם: הבולט
הצינו של הקבוע מצבם על שישמרו מנוע,

 עם וגובר ההולך המים בלחץ כים האר. רות
האניה• תנועת

 בבקשה הפיתרון. את מצא ורד איתמר
ל השבוע שהגיש היוצר, זכויות לשמירת

 נו פתרי את פירט הפטנטים, רישום משרד
 באמצעות הצינורות, של אחזקתם לבעיית
 ביסוד המונח הרעיון האוויר. לחץ וויסות

 צידי משני בלתי־שודד, שלחץ הוא, ההמצאה
 הלחץ בכיוון להתקדם אותו יניע הצינור
מיקו את מכוונים אחרים סידורים הנמוך,

בעומק מקימו ושמירת הצינור של מו

מיוחדים. מצופים בעזרת סטיות, ללא קבוע
 על־ המושג ובזמן, בכוח־עבודה החסכון

 הקלאסי הדייג לעומת החדשה, השיטה ידי
ל יכול ואיסייפן, רשתות פרישת בעזרת

 הקשה מהמשבר הישראלי הדייג את הציל
 הדייג פי ח׳ לפניו נסגרו מאז נתון, הוא בו

תורכיה. של העשירים
ה מעלותיה כנרת. בחופי ביטחון

 אינן המכוונת ההטעיה שיטת של אחרות
 בעיה גם בלבד. הכלכלי בשטח מצטמצמות

 כנרת, בים כדיג חמורה, ובטתונית מדינית
 שיטה בעזרת הסופי פיתרונה על א לב, יכלה

 כנרת ים קרקע על צינורות־אוויר קו זו.
 נר שמשום־מה — הדג־ם להקות את יכה
ל —׳מזרחי הצפוני החוף ליד להתקבץ טית
הת ימנע בטחונית, מבחינה נוח יותר חרף

 גסה־ הסוריים• משמרות־הגבול עם נגשויות
 דייגי בין ומחריפים הנמשכים כים סיכם׳
זכות על החדש, המלון בעלי לבין אילת

 ל יכלו למלון, שממול בחוף השימוש
 ויג הדגים להקות את יטו אם קץ, י לידי

 המקום ליד דווקא מלהתרכז בעדם
 לסיו מזח לבנות המלון אנשי עומדים
תיירים.

ת ס ש תי ה
בעיר גרעין

 בביו העבותה האקליפטוסים חורשת
 ד,ש היתד, הירדן, גדות שעל ההרוסה,

 י קימזיץ מרהיב: למחזה אילמת עדה
 רושם, רב לילי וזבח סוערים, ריקודים
 ח בני ובחורות בחורים 60 השתתפו

 1 היוו ומגמתו הכנס נערך שבו המקום
במינם. ומיוחדים מעניינים יים

 דברות שתי התאחדו 1952 בשנת
 החברה ומגשר־הזיו. ממסדר. ישראליות

בצמוד (חמשו
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