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ם ל״עהסים על קרב ערד ל מחולקי ד סו חו אי ה

 בינ-דאו- כמימדים ישראלי-ערכי סיכסוך של חדש מוקד מתגבש
 תה״ל מהנדסי מתכננים השאר כין ויובליו. מי־הירדן ניצול :מיים
ה (והמוביל מי־הכינרת המתקת לשם ממי-הירמוף חלק של ניצול

קילו שישה של כאורף תעלה לחפור מתכוונים זה לצורף ארצי).
 של המקורית תוכנית־המים על תסתמף ישראל כלבד. מטרים

 מי־ את לגזול רוצים שהישראלים יטענו הערכים ואילו ג׳ונסטון,
 הירדנים הפרו האחרונות כשנים המזדהית. הגדה של ההשקייה

לירדן. ממזרח חקלאיות למטרות אלה מים לניצול תעלת-הטייה

ם לי ט רו לי י צר ב עו

 הקרובים. בימים יבוטל בבוקר, ארבע עד מחצות המזרחית, בירושלים העוצר
 כי הערבים לתושבים להמחיש שמטרתם: משורת״צעדים, חלק היא זו החלטה

 צה״ל מיפקדת מעבירה כך לשם וסופית. קיימת עובדה היא לישראל העיר סיפוח
האז השלטונות אל אליה, המגיעות ירושלים, ערביי של הפניות כל את בגדה

 הכיבוש, לשלטונות לפנות עדיין מעדיפים הערבים והעיריה. המדינה של רחיים
 כאוכלוסיה נחשבים ישראל, כתושבי במעמדם אי״הכרה מביעים הם זו בצורה כי

 והן צה״ל, ומיפקדת הזרות הקונסוליות בין מגע נמנע גם מטרה לאותה בבושה.
 סופית הדבר את להבהיר כדי למשרד״החוץ. עניין בבל לפנות עתה נאלצות
המצב. את שיסביר מפורט, מינשר יפורסם ירושלים, לערביי

ת ג רי למרי גרמה ים ד ז בר ה

 שלושה של הריגתם כאל־עריש: האזרחי המרי לגילויי הרקע
נטושים. מצריים למחפני־מזון שחדרו מקומיים, בוזזים

 שהביאה השתלשלות־עניינים לדכדיהם, התחילה, כף
 ול- הכבושה בעיר מצרי דגל להנפת בדרבים, מחסומים להקמת
בה. המיסחר שכיתת

ת ם פתיח קי ג בגדך*[ הג

 לבנקים להעביר ירדן ממשלת את לשבנע משתדלת הבינלאומית המטבע קרן
 בעמאן. האלה הבנקים במרכזי המוקפאים בספי־לקוחותיהם, את בגדה הערביים

 ללקוחות לשלם מסוגלים הם אין בי הכיבוש, מאז סגורים בגדה סניפי־הבנקים
 לאנשי• נוספת הקלה מחדש. בגדה הבנקים פתיחת יאפשר הדבר כספם. את

 אחר* ישוחררו, בירדן, במחסני־ערובה הנמצאות סחורותיהם, :בגדה הכלכלה
 אן ישראלי מבס גם עליהם יגבו באן לישראל. ויועברו ירדני, מכס עליהן שישולם
זו. סחורה לגבי שלו שיעורי־־המכס את ויקטין המיוחד במצב יתחשב האוצר

ם איך ך טלפדבי רי בי הגדה ע

 לא הישראלית, לרשת הגדה של רשת־הטלפונים תחובר אם אפילו
 כף סדירה. בינעירונית טלפונית תיקשורת למעשה, קיימת, תהיה
 רשת־ :הסיבה עצמן. לבין השונות ערי-הגדה בין היום ככר קורה

 לחברון ירושלים כין לחלוטין. מוזנחת בגדה הירדנית הטלפונים
ירוש וכין ; 18 - לשכם ירושלים כין ;כלבד קווים שמונה קיימים

 לפתח־תקווה תל-אביב כין :השוואה לשם .20 - לרכת־עמון לים
 על־ היום, שעות כל תפוסים, בגדה הקווים רוב קווים. 300ב- יש
 עולה היתה שהרחבת־הרשת מכיוון הצבאי. המימשל יחידות ידי

הפרק. פן ההרחבה תוכנית ירדה מיליונים,

ת ד ס תפיי א ה ר שפי אסבול-

 שפירא משה חיים המפד״לי, שר״הפנים ובין אשכול לוי בין המתוחים היחסים
 שפירא לדיין. שפירא בין היחסים מצטננים קצב באותו והולכים. משתפרים

 והולד מתאכזב דיין, למשה הבטחון תיק את למסור בשעתו אשכול את שהכריח
א השבוע: וטען ממנו,  מעמדתו שפירא מתפעל זאת, לעומת מטוטלת.״ במו נע ״הו

ובגין. מדיין קיצוני פחות לא עכשיו שהוא ראש־הממשלה, של התקיפה

ם י ר ב ל צ ״ ו ח ל

 הראשון המשלוח עכור פירות־צבד. לחו״ל לייצא מתחילה ישראל
 הוא הייצואן לטונה. (ישראליות) לירות 1200 בלונדון השבוע שילמו
 בגליל, למשוכות מעל הצברים את האוסף נצרת, מסביבות חקלאי
גר יכואני־פירות גם למשלוח. אותם ואורז הקוצים מן אותם מנקה

בצברים. עניין הביעו וצרפתיים מניים

 פנימית למחלוקת הדבר יגרום מפלגות״הפועלים, של המשולש האיחוד בשיקום
 התובע המחנה בראש עומד הררי, יזהר ח״ב העצמאיים. הליברלים במפלגת קשה

 ובראשה הציוני״, ״העובד תנועת דווקא המורחבת. במפא״י מפלגתו השתלבות
 קול, משה שר-התיירות-והפיתוח, בזו. להצטרפות בהחלט מתנגדת זיידל, הילל
 שום סופית. פסק לא אך זיידל, לעמדת נוטה הציוני״, ״העובד איש עצמו שהוא
גח״ל. עם למשל — אחרת להתקשרות נוטה אינו העצמאיים בליברלים גורם

ק רי יברא לא ררלר $

 אריק הצרפתי־היהודי-המצרי המרחב, לענייני מונד״ ״לה כתב
 כתבו יסע זאת תחת שתיכנן. כפי החודש, כישראל יבקר לא דולו,

ב הערבית לוועידת־הפיסגה רב־ההשפעה הפאריסאי היומון של
 הפעם זו כארץ, לבקר דולו כוונת כארצות־ערב. סיור ויערוף חרטום

 כי הסבור הישראלי, במשרד־החוץ כמורת־רוח נתקבלה השנייה,
 מיברקים לעיתונו, מקאהיר, הצרפתי העיתונאי שלח המלחמה בימי
 מסע- לארגן התחיל אף משרד-ההוץ מדי. פרו-ערכית מגמה כעלי

 ̂ בארץ הודיע גולדמן ונחום - בואו את למנוע בדי רולו, נגד תעמולה
לישראל. יטוס שלא רולו דאריק אישית יעץ שהוא

ן לו ר א י עז ב י אי לצאת ל

 מן רשות־יציאה נתן לאייבי להעניק משטרת״ישראל על שלחץ הוא אלון יגאל
 המטה קציני אצל רוגז עורר הדבר המוחרם. דרכונו את לידיו ולהחזיר הארץ,

 תלוי נג:*ו לאדם הארץ מן לצאת שנותנים בכך מסובן תקדים הרואים הארצי,
 בלבד. בעל״פה הבטיח, אייבי הסתננות. למניעת החוק על־פי פלילי אישום ועומד

שעבר. בחודש הפר כבר אותה הבטחה למצריים, שוב יטוס שלא

ה רי רו ע ב גרספת ט בי "רסקו" ס

 חברת* של וגרעונותיה בבשלונותיה הקשורה חדשה שערוריה
 להחשף עלולה שטרן, מרדכי של הנהלתו בתקופת ״דסק״ו", הענק

 ודברות־ ״רסק״ו״ פעולות על הדו״ח יושלם כאשר הקרובים, כימים
 הנערכת ההקירה, השלמת עם כי נרמז כארצות-הכרית. שלה הבת

 על מרעישיב גילויים צפויים ״רסק״ו״, של החדשה ההנהלה ביוזמת
דולאר. במיליוני המסתכמים וגרעונות כיזבוזים

.;שק־־סזלל אחר יש יפרש ח

 נשק־שלל. לאיתור הוקם ישראל ומשטרת הצבאית המשטרה של מיוחד מטה
 העשויים מועדים, עבריינים אצל שיטתיים חיפושים עורכות מעורבות חוליות

 כדי נרחבים, בחיפושי־פתע גם יתחילו בקרוב החזית. מן שהובא נשק להחזיק
 שריבוי חוששת המשטרה למזכרת. שלקחו נשק־שלל למסור סתם אזרחים לזרז

חמורים. פשעים לגל יביא הבלתי־חוקי הנשק

ת קיו חו רק"ח ל מ! ה

 עד לא. או לחוק, מחוץ אל רק״ח את להוציא אם הוכרע לא עדיין
 הבעייה בגון שונים, מעשיים שיקולים בגלל זו נטייה נבלמה כה

 לדחוף ואי-הרצון רק״ח, של הנבחרים חכרי־הכנסת כמעמד הברוכה
 עתה אולם יותר. קיצונית תהיה היא שם למחתרת, המפלגה את

 רק״ה כי חוששים השלטון הוגי ההפוף. ככיוון חדש שיקול נוצר
אי במגעים הן המוחזקים, השטחים אוכלוסיית את להתסיס תובל
 . למנוע אפשרות ואין במעט ״אל-איתיהאד". העתון על־ידי והן שיים
 רשיונות־ ואי־מתן אלה, כשטחים העתון הפצת איסור למרות זאת,

בהוצ הרואים מתרבים לכן רק״ה. של לח״כים וגם לעסקנים כניסה
 המעשי הפתרץ את העתון, וסגירת לחוק, מהוץ אל המפלגה את

אלה. בתנאים היחידי

י ק ס נ ד ו ? "כגר" את יטחק ר רן ד רג בל

 של תפקידו את בהצלחה שגילם המושעה, ״הבימה״ שחקן רודנסקי, שמואל
 חיים את להחליף עשוי בישראל, הגג״ על ״בנר המוסיקלי במחזה החולב טוביה
 חיים של חוזהו בלונדון. גדולה בהצלחה עתה המוצג במחזה זה בתפקיד טופול
 הסכומים ולמרות הצלחתו, למרות מעטים. חודשים בעוד להסתיים עומד טופול

 החוזה. את להאריך נוטה טופול אין חוזהו, הארכת תמורת לו שמציעים הגדולים
 מאחר אותו. ומנוונת מעייפת אחד בתפקיד ממושכת שהופעה טוען הוא

 נערכים זר, שחקן לשחק צריך בלונדון טוביה תפקיד שאת סבורים שהבריטים
 להופיע עומד רודנסקי טופול. את יחליף שרודנסקי האפשרות לקראת גישושים

 בראונר, ארתור גרמני היהודי של בסרטו טוביה בתפקיד הקרובים בימים
בנותיו״. ושבע ״טוביה גולן, מנחם בידי בישראל שיבויים
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