
תנגונץיך
 דרשה ישראל

 מארצות־הברית
״21ה״מיג- את להחזיר

 שלא ארצות־הברית ממשלת החלטת על בתגובה
ליש נוספים ״פאנטום״ מטוסי זה בשלב למכור

 מישלוח על אמברגו ממשלת־ישראל הטילה ראל,
לארצות״הברית. מטוסי־קרב

 כי נאמר, בארצות־הברית שפורסמה בידיעה
 שהובא אחרי ישראל, בידי שהיה ״21ה״מיג- מטוס
חוד מיספר לפני נשלח עיראקי, טייס בידי לארץ
לב לארצות״הברית, בארגזים מפורק כשהוא שים

דיקה.
בארג מונחים המטוס חלקי היו הידיעה לדברי

בינ להרכיבם. שהתחילו לפני יום 90 במשך זים
 למטוסים הישראלית הבקשה דחיית בעיקבות תיים,

 מייד לפרק הוראה ממשלת-ישראל נתנה נוספים,
לישראל. חזרה מייד ולשולחו לארזו ״,21ה״מיג- את

 בחימוש הפער צומצם
לערבים ישראל ביו
של התבססו עליהם הנתונים היו מה

 בי החליטו כאשר ארצות־הכרית טונות
 ארצות-ערב, על צבאי יתרון ישראל בידי

ל נוספים מטוסים אספקת מחייב שאינו
ישראל?
 אר־ של הצבאיים המומחים על־ידי סופקו הנתונים

 ששת־הימים מלחמת לפני בי בהם, נקבע צות־הברית.
 ואר־ ישראל בין והטנקים המטוסים בכמות היחס היה

 זו עדיפות למרות ארצות־ערב. לטובת 1:6 צות־ערב
 הערכת לפי ישראל, ניצחה הנשק בכמות הערבים של

 הנשק בכמות לערבים יתרון כיום גם קיים האמריקאים
 :כלומר הערבים. לטובת 1:4ל־ השתנה שהיחס אלא
 הפער את ישראל צימצמה ששת־הימים מלחמת מאז
לערך. 20^סב־ בחימוש כולן ארצות־ערב לבין בינה

 הסובייטי הנפט
 מהפכה יחולל
במרחב במצב

העתי לגמרי, חדשה עובדה
 ענייני בכל מהפכה לחולל דה

 אוצרות-נפט גילוי :המרחב
המערבית. בסיביר עצומים
 לנפט בממדיהם שווים אלה אוצרות

 להפוך העתיד אלאסקה, בצפון שנתגלה
 בנפט בלתי־תלוייה ארצות־הברית את

הערבי.
 ברית־ מאבדת זה גילוי עם

 המניעים אחד את המועצות
הב במרחב: שלה העיקריים

 במה בעוד נפט אספקת טחת
 התע־ התפתחות באשר שנים,
 על תעלה הסובייטית •טייה

ש הסובייטיים אוצרות־הנפט
בה. עד ידועים היו

 ברית־המועצות עלולה זאת לעומת
רצי כמתחרה שנים, כמה תוך להופיע,

 המסורתיים בשווקים הערבי לנפט נית
ל העלול דבר באירופה, הערבים של

מדי ובין בינה חמורים לסיכסוכים הביא
סעודיה עיראק, אלג׳יריה, לוב, כמו נות

וכוויית.

 השדות פיתוח את שעה לפי המונע היחידי המיכשול
 ייתכן ולהובלתו. להפקתו הדרוש העצום ההון החדשים:

מערב־אירופי. הון בזה ישתפו שהסובייטים

 מצריים מטוסים
? מסוריה יפעלו

 מברית־המועצות ביקשה שדמשק הידיעה, מאחורי
תוכ הנראה, כפי עומדת, בסוריה, 3סאם־ טילי להציב

יותר: הרבה רחבה משמעות בעלת נית
 את הסורים ביקשו מערביים, מקורות לפי

 להעמדת מוקדם כתנאי האווירית ההגנה
לר סוריה כתחום צבאיים שדות־תעופה

הצי הסורים המצרי. חיל-האוויר של שותו
 כדי שדות-התעופה, את ולשפץ להרחיב עו

 הקרכ-הפצצה מטוסי את לשמש שיובלו
 ״3״סאם־ טילי המצרים. שבידי "7 ״סוחוי
הללו. שדות־התעוסה להגנת יוצבו

 ברית־המוע־ נתנה כבר כאילו רמזו לבנוניים מקורות
 לכך אישור אין אולם התוכנית, לכל הסכמתה את צות
אחר. מקור מכל

:זאת בכל
גודל לפילוג שואפים

ה צמרת בתוך המגמה תימשך ההכחשות, כל חרף
גח״ל. לפילוג ליבראלים
 צעדים ננקטו ולא מוגדרת, תוכנית שום אין אומנם
מת לשלב הגיעו זה בכיוון הגישושים אולם מחייבים.

למדי. קדם
 המפלגה תתייצב השטחיס, עתיד על בהכרעה הכוונה:

חרות. של המוצהרת הסיפוח מדיניות נגד הליבראלית
 הלי• של המנגנון אנשי זו: מגמה מוקד

 אהרליד, שימחה ח״כ ובראשם כראדים,
 ידידותיים אינם בגין מנחם עם יחסיו אשר

לבי הגיעה השניים כין המתיחות כמיוחד.
 כאשר האחרונות, הבחירות ערב טויה

 כראש ארליך של להצבתו בגין התנגד
 איים ואך תל-אגים, לעיריית גח״ל רשימת
 של בראשותו נפרדת רשימה תגיש שחרות
 הליבראלים ייכנעו לא אם שכטרמן אברהם

זה. לאולטימאטום

 - פרס שמעוו
? שר־הבריארת

 שר־ לתפקיד יוצע פרם שמעון כי הנימנע, מן לא
הבריאות.

 מוסדות ראשי ואיתר, המשרד, של הבכירה הפקידות
 אין שכן, שר. של מהיר מינוי למען לוחצת הרפואה,
 הדרוש הזמן כל את להקדיש גבתי חיים של ביכולתו

ענ־ במשרד־החקלאות. עסוק בהיותו למשרד־הבריאות,
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 הנהגה מהיעדר לשנה קרוב מזה סובלים המשרד ייני
ותקיפה. ברורה

 יהיה החדש השר בי מבקשים הרופאים
 שראש-הממשלה ייתכן אך רופא, הוא א!ז

 שר־ המשמש פרם, של מינויו על תחליט
בלבד. זמני באורח הקליטה

 בלומפילד איצטדיוו
בירושלים גם

 ורחב־ידיים, מודרני ספורט באיצטדיון תזכה הבירה
מאנגליה. בלומפילד האחים של שמם את ישא הוא שגם

 פרטי את לסכם כדי לישראל הגיע ברט, האחים, אחד
 קולק. טדי ירושלים עיריית ראש עם יחד התוכנית,

 המוצע והמקום דולאר, מיליון 1.5 להשקיע מתכוון הוא
המערבית. לירושלים בכניסה הוא

 יהיה לא התל-אביכי, לאיצטדיון בניגוד
 לאגודת החדש כלומפילד מיגרש שייך

ינו הוא מסויימת. אגודה לשום או הפועל,
 ויעמוד עצמו, כלומפילד בידי ישירות הל

כבירה. אגודת־ספורט כל לרשות

 בונדים ג״ימס
בלוד פרטיים
 מתכננות בישראל הפועלות הזרות חברות־התעופה

 הנוסעים ואת מטוסיהן את לאבטח כדי משותפת פעולה
מלוד. בצאתם בהם,

 השלטונות יספקו מאמצעי־הכיטחון חלק
תפקי כמיסגרת ישראל, של הממלכתיים

 בשירותים אין אולם הביטחוניים. דיהם
 בטי• של הדרישות כל על לענות בדי אלה
ובאוויר. כנמל-התעופה חות

 ואף האלה, השירותים את לעצמה מספקת אל־על
בטיחות. לסידרי מיוחדת מחלקה הקימה
 בילוש למשרדי הזרות החברות יפנו הנראה, כפי

ה את יספקו שאלה כדי בתל־אביב, פרטיים ושמירה
ולאבטחה. לבילוש הדרושים מומחים

 יותר ישלמו הקיבוצים
לקוופת־חולים

 לתבוע עומדת ההסתדרות של החולים קופת הנהלת
 קיבוצים חברי על־ידי המשולמים המם שיעורי שינוי

בקופה. החברים ומושבים
 משבורת לפי מס משלמים הקיבוצים בני

שההכ בעוד לחודש. ל״י 100 של ממוצעת
 ׳ בסביבות נעה קיבוץ חבר של הריאלית נסה

לחודש. ל״י 600-800
 ריאליים לא מיסיס כי טוענת, קופת־חולים הנהלת

 של התקציב ולאי־איזון להפסדים הגורמים הם אלה
בהת להיתקל עלולה המיסים להעלאת ההצעה הקופה.

במ המרכזת, הוזעדה חברי מרבית מצד מרובה נגדות
 שהינו בן־אהרון, יצחק ההסתדרות מזכ״ל מצד יוחד
משק. חבר עצמו
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