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יי*ד ו1תו-

 ראשונים ו5גי האמריקואים
בתעלה הרוסים את

 לראשונה שגילו הם ארצות־הברית של הביון שירותי
 תעלת־סואץ. בחזית הסובייטית הצבאית המעורבות את

 החדש הטילים מערן■ את גילו צה״ל שמטוסי אחרי
האמריקאים אלה היו לאיסמעיליה, מערבית שהוצב

זה. מערך מפעילים רוסיים וחיילים קצינים כי שגילו
מטו שני הפלות שאחרי לכף הסיבה זוהי

שע בשבוע הרגיעי כיום ה״פאנטום״ סי
 ככד לראות כישראל עדיין נטו לא בר,

 לקו בהתאם כחזית. סובייטית התערבות
 ״דו־קיום על דיין, משה שר-הביטחון, של
 להרגיע רשמיים דוברים ניסו הרוסים״ עם
 ש• ידיעות בתוהןף* הכחישו הרוחות, את

הטי מערך כאילו מארצות־הכרית הגיעו
סובייטים. על־ידי מופעל החדש לים
 הן האמריקאיות הידיעות כי שהסתבר אחרי רק

 והפכה הישראלית התגובה מדיניות שונתה נכונות,
לאזעקה. מארגעה

 — שפירא י״ש
? הבא הנשיא

 עקשנית שמועה נפוצה המערך בצמרת
שפירא, י״ש שר־המשפטים, של בכוונתו בי

 סיום אחרי ישראל, של הבא לנשיא להיות
שזר. זלמן הנוכחי, הנשיא של כהונתו

 הבולטת השתדלותו את במערך מסבירים זה רקע על
 יהודי מ־יהו בפרשת כמו הדתיים, את לפייס שפירא של

 לבחירתו. חיונית תהיה הדתיים תמיכת הרפורמי. והגיור
 מובטחת גולדה, של ויועצה ידידה הוא ששפירא מכיוון

תמיכתה. גם

 הובטח מה
ורהפטיג? לזרה
הד גוברת והמשפטנים השופטים כהוגי

 י״ש הבטיח באילו לידיעה כקשר אגה
 מישרה ורהפטיג, זרח לשר־הדתות, שפירא

העליון. כית־המשפט שופט של
 מע״י עסקנית מפי לראשונה הושמעה זו טענה
 יחסיו כל את שפירא ניתק שמאז אלוני, שולמית

 נשאל שורהפטיג אחרי רב, חיזוק קיבלה עתה עימה.
 תגובה״. ״אין במילים והגיב הארץ, בעיתון עליה

משפטן. הוא ורהפטיג

 טיהור לערוד עומד אכן אבא שר-החוץ
 פקידים כי לו שהוברר לאחר במשרדו,
 דור■ עם נימנים שאינם במשרדו, מסויימים

 עליו משמיץ חומר מדליפים שי-טוכתו,
לעיתונות.

 הכרה תיתכו
ב״אל-פתח״ ישראלית

 יציע חודשים במה כעוד כי מאוד ייתכן
 של הצבאיות כיחידות להכיר דיין משה

לוחם. בכצד ״אל-פתח״
 שבויי־מלחמה של מעמד הענקת יהיה הדבר פירוש
אחרים. ושינויים אל־פתח, ללוחמי
 מתגבש ומדיניות, צבאיות סיבות לו שיש זה, רעיון

תקדי לכך יש לשר־הביטחון. המקורבים בחוגים עתה
האחרון. בדור רבים מים

 העולה האיש
גבולסי :בירדו

 לא סופית, בירדן חוסיין של מישטרו יתמוטט אם
חבש. ג׳ורג או עראפאת יאסר החדש ראש־המדינה יהיה

 נכולסי, סוליימאן :כיותר הסביר המועמד
שמר למשפחה בן שמאלי, ירדני מדינאי

(שבם). נכלום כעיר כזה
 אחריות מקבלת יותר לאירגוני־הפידאיון נוח זה דבר
 ביניהם להסכים להם שקשה מכיוון ירדן, למדינת ישירה

 שאינם מכיוון וגם משותף, מועמד על עצמם לבין
 עניינים ניהול עצמם על ליטול שעה, לפי מוכנים,
הפלסטיני. למאבק שמחוץ

 מפופולריות הנהנה נכולסי, של מינויו
 הירדן, עברי משני הפלסטינים בין רכה
 המי ייכנע אם שקטה, בדרך גם לבוא יבול

 בראש-מדינה להישאר ויסכים חוסיין לד
השפעה. ללא סימלי

 התפטרות איומי
יונים של גם
 יהיה: בממשלה הגדול המדיני הוויכוח מהדי אחד

מסויימים. שרים של איומי־התפסרות
 עצמה ראש-הממשלה הירבתה בה עד

 חדשות. בחירות ועריבת התפטרות באיומי
 שוקלים כיונים, הידועים מע״י, משרי במה
איומי־התפטרות. הם אך

 תהיה גולדה עוד כל יתפטרו, שאמנם ביטחון אין
 להפר איומיהם כי מקווים הם אולם ראש־הממשלה

 את ירתיעו במפלגה העדין הפנימי מאזן־הכוחות את
מדי. קיצוני קו מנקיטת ראש־הממשלה

 יברושו אנשי-רוה
פוליטי עציר שיחרור

 חסר־תקדים: מצב בפני יעמוד בתי־הסוהר שרות
 של שיחרורו את תבקש מאנגליה אנשי־רוח קבוצת

בינלאומי. בפסטיבל שישתתף כדי פוליטי, עציר
ב והמדעים האמנויות פסטיבל מארגני
הער המשורר את להזמין החליטו אנגליה,

מ שיקרא אל-אסמר פאוזי הישראלי כי
וה האמן על סימפוזיון במיסגרת יצירותיו,
מלחמה.

 אשר צו־מינהלי, לפי כשנה מזה עצור אל־אסמר,
 הפסטיבל באוגוסט. לחמישה עד שנייה פעם הוארך
 בשלישית, יוארך המעצר ואם באוגוסט 10ב־ יתקיים

לשחררו. מאירופה אנשי־רוח מאות של פנייה תבוא

 את ינהל מי
החשמל? חברת
 יתחדש. החשמל, חברת ניהול על המאבק

 יעקב שנתיים, מזה החשמל חברת מנב״ל
 ל־ התפקיד את לפנות מסרב ),67( חושי

 פלד, אלעד (מיל.) אלוף למנב״ל מישנה
כמוסכם.

 פרישת את להחיש כדי תומכים לגייס מנסה פלד
חושי.

 גניבות במיספר עלייה
פרטיים כלי-רכב

פרטיים, כלי־רכב גניבת בשטח התפתחות צפוייה
 המכוניות במיספר עלייה חלה האחרונה בתקופה

 נמצאו בה קודמת תקופה לעומת נמצאו, ולא שנגנבו
המכוניות. רוב דבר של בסופו

 רשת :משטרת-ישראל קציני של גירסתם
 עם כשיתוף השטחים, תושבי ערכים של

 הגנובות המכוניות את מעבירה ישראלים,
המזרחי. לעבר-הירדן

המ של הרישוי מיספרי החלפת :השיטה
הגנובות. כוניות

מבי זה, צילום.. ־ : הד־־ר
הד״ר של קורו

קו, גולדמן נחום עון השבוע פורסם במרו שבו  אובזרבטר, נובל הצרפתי ב
אן שעורכו, שה לקראת המתווכים אחד חיה דניאל, ז׳  גולדמן הד״ר בין הפגי

ה מרוקו. מלך לחסן  מלך חסן כשמשמאלו גולדמן הד״ר נראה בתמונ
אן ומאחוריו לבנים) (במכנסיים מרוקו שה, באותה דניאל, ז׳  נודע כך פגי

 אשר מרוקו מעולי אחד כל כי השאר, בין חסן המלך הצהיר השבוע,
ת יתקבל לארצו, לחזור הרוצה בישראל השתקע עו רו חות. בז פתו

 רבת־משתתפים, ועדה על־ידי מתמנים ישראל שופטי
 כזאת, הבטחה עליה. שליטה לממשלה אין שלהלכה

 של המינוי תהליכי כל את מבזה היתה ניתנה, אילו
בלתי־תלוייה. מערכת־שיפוט

 יועלה שהעניין לוודאי קרוב
בכנסת.

 החסימה אחוז
מת לא

 שורת תציע בכנסת המערך סיעת
 ה־ שמטרתם הבחירות, בחוק תיקונים

ה הסיעות חיסול תהיה בלתי־מוסחיית
ב הקטנתן או הקטנות, אופוזיציוניות

ניכרת. מידה
 חישוב שינוי על הוחלט ראשון כצעד
שהמפ בצורה עודפי־הקולות, חלוקת.

 על אלה מעודפים ייהנו הגדולות לגות
הקטנות. הסיעות חשבון

ב הועלה שבבר נוסף, צעד
 בחלק יתבצע פרטיות, שיחות

 רפ״י אנשי כין מהסבם־פשרה
לש מפא״י אנשי לבין לשעבר

אנ של הסכמתם תמורת עבר.
שי שינוי על לוותר רפ״י שי
בבחי והחלפתה הבחירות טת
ל המעיד יציע אזוריות, רות

ל החסימה אחוז את הגדיל
אחו לחמישה אולי או שלושה

זים.
 כזו פשרה לקראת ראשון תשלום

לפ העבירו כאשר מפא״י אנשי שילמו
הד רציפות חוק את בכנסת שבוע ני

 ראשי־עיריות. של אישית בבחירה יון
 לרעיון חריפה התנגדות היתד, בזמנו

 הם רפ״י ואנשי מפא״י, בחוגי זה
ההצעה. על שעמדו

טיהור
במשרד־החוץ
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