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יי•!ף תו11ג
 חשאי הסכם

? נאצר־־סיסלוו
 במרחב המאורעות של חדשה הערכה

 הרוסים שלא מדהימה: למסקנה מגיעות
 להסדר־שלום, עבד־אל־נאצר את שיבנעו

ה את ששיבנע הוא עבד־אל-נאצר אלא
רוסים.
 הבולטת מורת־הרוח נוכח מתחזקת זו הערכה

 כולל מהלכי־השלום, שכל העובדה מול הסובייטים של
 ותוך האמריקאים/ בשם נערכים הפסקת־האש, השגת

ישירה. אמריקאית־מצרית הידברות
 פעמים כמה לאחרונה עיכבו הסובייטים השופרות

 וניסו רוג׳רם, תוכנית על מצריות הודעות פירסום
התוכנית. בפרטי דופי להטיל

 כין חשאי הסכם הושג זו, גירסה לפי
 ביקורו בשעת סיסקו וג׳וזף עבד־אל־נאצר

 חודשים. במה לפני בקאהיר, האחרון של
 הפסקת־האש, את רק הקיף לא זה הסכם

 על- שיושג ההסדר פרטי כל את גם אלא
הפ בעיית פתרון הגבולות, יארינג: ידי

וצורת-ההסכם. סידורי-הכיטחון ליטים,
 יכולים ״הרוסים לנאצר: שיחה באותה אמר סיסקו

 יכולים האמריקאים רק אבל במלחמה, לך לעזור
 משה חזר אלה מילים על שלום.״ להשיג לך לעזור

 חזר שעבד־אל־נאצר בעוד בטלוויזיה, השבוע דיין
משיחותיו. באחת השבוע עליהם
 לגמרי חוסל הרי זו, הערכה נבונה אם

 והיא ממשלת־ישראל, של חופש־התימרון
 של מוגמרת עובדה בפני שלב כבל תעמוד
אמריקאי-מצרי. הסבם
 מול עבד־אל־נאצר של עוז־רוחו את מסביר הדבר

 להסבירו שקשה עוז — וסוריה עיראק הפידאיון, פני
סופי. הסכם בכיסו שיש בטוח היה לולא

 מצריים לנשיא הבטיח גם שסיסקו לוודאי קרוב
 מסוגלים אינם שהסובייטים דבר מוחצת, כספית עזרה

להעניקו.

 — הסדר־שלום
חודשיים תוד אולי

 ה• שמהלכי המקובלת, ההערכה לעומת
 משנה יארבו יארינג באמצעות משא־ומתן

 חדשה: הערבה עתה עולה שנתיים, עד
כלבד. חודשים כמה מיד יסתיים שהוא

 למעשה יש שכבר ההנחה על מבוססת זו הערכה גם
ההס פרטי על ואמריקאי־סובייטי אמריקאי־מצרי הסכם

 הגדולות המעצמות שתי עם וגמור מנוי וכי דר,
המפ להפסקת־האש שהביאה התנופה את לאבד שלא

תיעה.
הצ נושא ככל יארינג יביא זה במיקרה

 עליה, להגיב יידרשו שהצדדים מובנה, עה
 לבימעט־ כמהרה יהפוך והמשא-והמתן

ישיר-בהשאי. אף ואולי ישיר,

 השמועות באות מנין
? גולדה התפטרות על

להתפ עומדת מאיר גולדה כאילו מוזרות, שמועות
 מופצות תוכנית־רוג׳רס, פי על הנסיגה ביצוע לפני טר

עיתונים. בכמה הד מצאו ואף בארץ, לאחרונה
 השמועות מקור מהו תמהים כירושלים

 קיימת להתבסם. מה על להן שאין האלה,
 היורשים בין מלחמת־עצבים שזו סברה

האפשריים.

 ממשלתיים עובדים קבלת
מוגבל ולזמן הוזה עם רק

 צמרת בקרב המסתמנת חדשה החלטה
 עובדי מיספר את להקפיא האוצר: משרד

חד עובדים שיתקבלו ובמיקרה המדינה,
מוגבל. לזמן רק - שים

ב עובדים של הדחתם נוספת: תוכנית
 התקן לפי שלא העובדים ממשלה משרדי

המלא. הממשלתי
משרד צמרת בין ישיבה נערכה שבועות כמה לפני
 הוחלט בה ניצן, יעקב המדינה שרות נציב לבין י,אוצר

 בדבר חוק הכנת לשם למשרד־המשפטים, פנייה על
הוותיקים. העובדים פיטורי

 נתן אייבי
לישראל חוזר
מיש שנעדר נתן, אייבי השלום״ ״טייס

 עומד כשנתיים, לפני לקאהיר טם מאז ראל
 אייכי, זה. חודש סוף עד לישראל לחזור

 בארצות־הברית, בספים לגייס הצליח שלא
ה שלו, אוניית-השידור את להשיט בדי

 לחזור החליט לישראל, בניו־יורק, עוגנת
 פפק-דין נגדו ותלוי שעומד למרות לארץ

שנה. למשך תנאי על מאסר של

 אוניית־השידור להשטת כסף לגייס כדי שונים מופעים
 למכירת המשא־ומתן את אייבי יסיים כמו־כן שלו.

קליפורניה. מסעדתו

 נאווי אליהו
? לממשלה

 לממשלה, נוספים שרים לצרף המערך יחליט אם
 שאחד לוודאי קרוב כימעט שפרשו, גח״ל שרי במקום

 ראש נאווי, אליהו יהיה לשרות הראשונים המועמדים
הער המחלקה ראש שהוא לנאווי, באר־שבע. עירית

 הובטח כבר ההסתדרות, של הפועל הוועד של בית
שר. תפקיד בעבר

 שר• תפקיד את ימלא שנאווי דובר בעבר
המ שיטרית כבור של במקומו המשטרה,

 שלמה כידי תפוסה זו בשמישרה עתה, נוח.
 שר־ להיות לנאווי שיוצע בנראה הילל,

הדואר.

 במועצה שינויים
 הציבורית

ואמנות לתרבות
ת שר־החינוך הוגנו  ראורגניזציה מתכנן אלון, יגאל ו

יצומ־ השאר בין ואומנות. הציבורית<<תרבות במועצה

 לאישור אלון שהגיש חברים ברשימת
 אישים של שמות במה ישנם הממשלה,

 שמו גם מופיע היתר בין אופוזיציוניים.
חפר. חיים של

 משרד-התהבורה צמרת
מתחלפת

 וייצמן, עזר שר־התחבורה של עזיבתו בעיקבות
משרד־התחבורה. בצמרת שינויים יחולו

 מקומם: את שיפנו הכבירים הפקידים
יהו (מיל.) אלוף־מישנה הרישוי אגף מנהל

 האזרחית התעופה מינהל ראש נאות; דה
 והמפקח רבין, יהודה (מיל.) אלוף־מישנה

 דן (מיל.) סגן־אלוף בדרבים התעבורה על
אכידן.

 פילוג צפוי
הליברלית? במפלגה

המפ ראשי לעמדת בניגוד הצביעו ושאנשיהם המפלגה
 — מהממשלה בפרישה שדן גח״ל מרכזי בכנס לגה
הליברלית. במפלגה פילוג שייווצר הנמנע מן לא

 לכך המתאימים התנאים ייווצרו באשר
 מחרות להיפרד תחליט הליברלית והמפלגה

מש רואים לממשלה, לשוב על־מנת כגח״ל
 צי־ סרלין, כי ודאי כימעט בבירור קיפים
הליבר מהמפלגה יפרשו וחבריהם מרמן

לחרות. ויצטרפו לית
 התמרמרות עוררה הליברלים, של ההדחה החלטת

 בנוסח ראשים עריפת בה הרואים המפלגה, חברי בקרב
 עומדים במפלגה אופוזיציה גושי כמה טוטאליטארי.

זו. הדחה על לערער

הפיכות
הנפט בנסיכויות

 החלו הפלסטינים המחבלים אירגוני של שלוחות כמה
 הפעילה המחתרת הפרסי. המיפרץ באיזור פועלות
 בהנהגת פלסטין לשיחתר העממית החזית היא ביותר
חבש. ג׳ורג

 כ־ לפעולה, נכנסו האחרונים בשבועיים
 פידא־ 500ב- המיפרץ, בדרום צ׳פר איזור
יונים.

 השאח של עזרתו את ביקשו הנסיכויות שליטי
 בספינות הצורך בשעת להשתמש מקווים והם הפרסי

הפרסי. הצבא של המלחמה

מהנהלתה השבוע הדיחה הליברלית שהמפלגה אחרי המאסר את נגדו יפעילו לא שהשלטונות מקווה אייבי
הנהגת קו על החולקים צימרמן, וצבי סרלין יוסף את בישראל לערוך עומד הוא כזה במקרה תנאי. על


