
טיויו ״
 תדוו ישראל
סואץ תעלת בסהר

 יארינג לגונאר יודיע אכן, אבא שר-החוץ,
 של פללי סקר לערוך תבקש מצריים שאם

 כולל - כעניין ישראל תדון תעלת־סואץ,
בצפון־התעלה. פקר

 בצפון־ סקר לערוך ניסיונות־המצרים גרמו כזכור,
 השבוע לתקריות מישראל, רשות נטילת בלי התעלה,
שעבר.

הגנוזות. המגילות מולדת ים־המלח,
ו בקומראן קברים נחפרו מלחמת־ששת־הימים, עד

 מה לברר כדי בחו״ל, למעבדה שנשלחו עצמות הוצאו
 שייכות תקופה לאיזו סופית לקבוע רצו זו, בצורה גילן.

בזזיכוח. שנוייה שעדיין שאלה המגילות,
אלה. ניסויים הצליחו לא כה עד

 מדעני משתוקקים צה״ל, על־ידי המקום כיבוש אחרי
 הם עתה אך — נוספים קברים במקום לפתוח ישראל
המת והרבנות, הדתות משרד התערבות מפני פוחדים

קברות־יהודים. לפתיחת נגדים
 יהודים. היו אנשי־קומראן כי ספק, אין

 ולכן שערורייה, מפני חוששים הצדדים כל
המחקרים. כל בינתיים שובתים

 ;בנצרת שמועות
? פשע או התאבדות

 מזעזעות בלתי־פוסקות ומחאות שמועות
ה מפרשת כתוצאה הערבית, נצרת את

 עבד־יאל־־מג׳ר עבד-אל-לטיף הנצרתי צעיר
חאמד.
 לאחר קצר זמן לחקירה. המשטרה על־ידי נעצר חאמד

התאבד. כי למשפחה, הודיעו מכן
הגופה. את לראות למשפחה הרשו לא

יירוק. בפני עומד - ישי אלחנן
 הקבוצות איחוד גאוות שהיו הקיבוצים אחד אלומות,
 מקום־ היה עתיד, ובעל מפותח למשק נחשב והקיבוצים,

ל הניפלא. הכינרת נוף בגלל רבים, למבקרים משיכה
נרחבות. תוכניות היו קיבוץ

 את חבריו מרבית עזבו האחרונים בחודשים אולם
 נסיו־ מטפר בעקבותיהם. ללכת עומדים אחרים המשק.

 תנועות־נוער חברי של גרעינים לאלומות לשלוח נות
יפה. עלו לא צבא, משוחררי צעירים,

 הועלתה והקיבוצים" הקבוצות ב״איחוד
 חבריו את לפזר הקיבוץ, את לפרק הצעה

 אליו ולשלוח האיחוד, של אחרים במשקים
חדש. גרעין

 — נמשר הסירחרו
נפס?!ת ההחצבה

 שהוא מפני אזרהי, מוסד נגד מעשה־נקם
 על־ידי בוצע כראוי, תפקידו את ממלא

משרד-הכריאות.
 רעש למניעת הציבורית (המועצה נזלר״ז קיבלה כה עד

משרד־הבריאות, מתקציב קבועה הקצבה וזיהום־אח־יר)

 אשכול לוי
אבו באבא נזר
 אשר למדינות שנשלחו מיברקי־תודה של סדרות שתי

 זקר, אח״י הנעדרת הצוללת אחרי בחיפושים השתתפו
 עצמו ראש־הממשלה ממשלתי. בדרג לסיכסוך הביאו
להתערב. נאלץ
 שר־החוץ והן דיין, משה שר־הבטחון הן
לעמי - כנפרד אחד בל - הודו אבן, אבא

בחיפו עזרו שאוניותיהן בממשלות תיהם
שים.

 שאבן בעוד כי ראש־הממשלה, בפני טען שר־הבטחון
 ידע לא דיין הרי המיברקים, את שולח דיין כי ידע

כן. גם זאת עושה שאבן
 באבן נזף דיין, את זה במיקרה הצדיק ראש־הממשלה

בעתיד!״ ככה לעשות ״לא

 התיישבות-סיפוח
חברון בעיר
הת של מיבצע מתכננים הסיפוח חסידי
חברון. העיר בתוך נרחבת יישבות

 השלמה ארץ־ישראל למען התנועה מראשי אחדים
 הריקים, הבתים את ולרשום בעיר, סקר לערוך ביקשו

המלחמה. בעיקבות שברחו לערבים השייכים
 לשכור רשות מהממשלה לבקש כוונתם:

 - יהודיים תושבים כהן ליישב אלו, דירות
 לדברי מחו״ל. בני-ישיבות הגדול בחלקם

 הובטחה ככר זו, בתוכנית העוסקים אחד
מארצות־הברית. מימון ובן כזו, עלייה
תוכ לביצוע אישור כה עד ניתן לא המימשל בחוגי

זו. נית

 השהיות ללא מייד, המת את לקבור לחצו
נוספות.
כתוצ מת אחמד כי היא, השמועות אהת

קיבל. אשר ממכות אה
 המשפחה, בתביעת מטפלים ערביים פרקליטים שישה

מחתימים העיר תושבי גם ציבורית. בחקירה לפתוח

 הקצבה הממשלה הפסיקה עתה פעולותיה. את לממן כדי
 את להתקיף העזה שמלר״ז כך על כפעולת־תגמול זו,

ד׳. רדינג בפרשת הממשלה
 על הסתייגות הגישה חדש" ״כוח סיעת

 משרד-הבריאות לתקציב להוסיף דרשה בך,
ל״מלר״ז". כהקצבה ל״י אלף 190

עצומה. על ויהודים ערבים

 מאורגנת הפרעה
חבר־לסיעה לנאום
ה הח״כים שני בין הפרטית המלחמה
 תעלה - וכהן־צידון צימרמן - ליבראליים

 ככנסת הליבראלית הסיעה חדש. לשלב
 הפרעה תיכנן כהן־צידון כי בהאשמה, תדון

נאומו. כעת לסיעה, לחברו מאורגנת
 עדות־ בני כל את כהן־צידון אירגן זו, טענה לפי

 צימר״ של לנאומו בצוזתא שיפריעו כדי בכנסת, הממרח
בדמוקראטיה״. החיים ״תרבות על מן

 פעל — אלג׳יריה יוצא טיאר, ח״כ — מהם אחד רק
 שאמר לו והזכיר צימרמן דברי את שיסע לכך, בהתאם

 מן כך, על השיב צימרמן מערבי״. ״גרוע כהן־צידון כי
 במדינות הערבים ״כמו עליו איים שכהן־צידון הדוכן,

השכנות״.

חדשה שערוריית-דת
 להתעורר עלולה חדשה דתית שערורייה

ליד קומראן מערות מפורסם: מקום סביב

 רוטציה דורשים
המפד״ל לצמרת

 ייצוגיים תפקידים של רוטאציה לארגן תקיפה דרישה
הרעיו החוג של נציגיו יעלו ובכנסת, המפד״ל בהנהגת

ה הדתית המפלגה בקרב ומתעצם ההולך המרכזי, ני
מאוחדת.
 ומאנשי דתיים מאקדמאים מורכב החוג

 שהנהגה טוענים הם במפד״ל. דור-הביניים
 שליחות. ושל רעיונית, גישה של עניין זה
פרוטקציה. ושל מיקצוענות של לא

 אלומות קיבוץ
? להתפרק עלול
 שמעון ח״כ השתייך אליו אלומות, קיבוץ

רפ״י, של אחר פעיל חבר עדיין ובו פרם,

 רוצים העיראקוים
״פוגה־מאגיסטר״ במטוסי

 למארשאל למכור מנסים הצרפתים בעוד
 ״מי■ מטוסי בפאריס, עתה המבקר עאמר,
 ושנותרו מישראל מנע שהאמבארגו דאז/"

העירא אנשי-הצכא מתלהבים צרפת, בידי
זו. מהצעה פחות הרבה קיים

 מטוסי רכישת לקראת מגשש דזזקא העיראקי הצבא
 לאחזקה קלים יותר, זולים — צרפתיים פוגה־מאגיסטר

 יעדי־ על למטרות־התקפה כנוחים עצמם הוכיחו ואשר
 במלחמת־ששת־ הישראלי חיל־האוויר שהוכיח כפי קרקע,
הימים.

 מטוסים צריכים לא העיראקים הסיכה:
 למלחמת־ אלא דווקא, ישראל, נגד אלה

 המוסיף הכורדי, העם נגד שלהם ההכחדה
ל צפון־עיראק של ההררי באיזור להילחם

עצמאותו.
 מקורות־ מוסרים הכורדים, שקטים לאחרונה כי אם

 חדשה עיראקית מיתקפה מתקרבת כי מערביים מודיעין
בצפון. אל־בארזאני, מעוזי נגד


