
 להוציא יסכימו המצרים
1 מהתעלה טילים סוללות

 בכל והכחשותיהם התוקפניות הצהרותיהם למרות
 באיזור וסאס־ג 2סאם־ טילי סוללות להזזת שקשור מה

 להוצאה יסכימו שהמצרים אפשרות קיימת התעלה׳
 התעלה מאיזור טילים סוללות מיספר של הפגנתית

יארינג. לשיחות לחזור ישראל את לשכנע כדי
ההת לכל בניגוד העומד זה, מעין צעד

 והצבאיים, המדיניים במישורים פתחויות
המצ החדירו כה שעד העובדה לאור צפוי
 מספר בתעלת־סואץ ההקפאה לאזור רים
 דרוש מאשר טילים סוללות של יותר רב

שהיא. בחינה מכל שם להם
 בתעלה כה עד שהוצאו הצבאיות הסוללות מיספר

 פי כמעט גדול מיספר זהו סוללות. 27ב־ מוערך
 זה באיזור המצרים שהחזיקו הסוללות ממיספר ארבע
 מיספר שעברה. בשנה חיל־האוויר תקיפות שהחלו לפני

 לכסות הדרוש הטילים ממיספר בהרבה גדול הוא זה
התעלה. של האווירי המרחב כל את

בהכנ הגיון כל שאין סבורים משקיפים
 כה לאיזור סוללות של רב כה מספר סת

 יותר מאוחר להוציא כוונה מתיר מצומצם,
 מבלי הפגנתי באופן סוללות מספר מהמקום
 האנטי־־ ההתגוננות כיכולת יפגום שהדבר
שלהם. אווירית

ש דיין׳ משה את המצרים יצטטו כתכסים־השהייה
 להפסקת־אש מוכן הוא כי מאי חודש בתחילת הכריז

 לתגבר כדי המצרים אותה ינצלו אם גם ללא־תנאי,
בתעלה. שלהם הטילים מערך את

 בארץ סודי ביקור
רמת-דרג אישיות של

 כיקרה רמת־דרג, מזרחי־תיכונית אישיות
רפואי. טיפול לצורף בארץ ״אינקוגניטו״

 גרם בארץ, האיש זכה לו הטוב היחס
 ארץ באותה הגר*ם היהודים אל דומה ליחס
האיש. בא ממנה

 :ערבית אוניברסיטה
ןאלו נגד קולת
ה לתושבי לעזור אלון יגאל של הצעתו

עצמ אוניברסיטה להקים המערבית גדה
ה המוקש מוקשים. על עולה משלהם אית

ירו עיריית ראש של התנגדותו עיקרי:
קולק. טדי שלים

 רוצים שאינם השטחים מן סטודנטים כי סבור, קולק
 לאוניברסיטה להצטרף צריכים מבתיהם הרחק ללמוד

 צמרת בתוך קשריו את מפעיל הוא בירושלים. העברית
אלון. הצעת את להכשיל כדי המערך,

נגד. או בעד גולדה פסקה לא כה עד

 הפסיקה הביטחון מערבת
ידע מתן

אזרחיים למפעלים
 את ניצלו אזרחיים מפעלים שכמה אחרי

 כר־י הביטחון ממערכת להם שנמסר הידע
ה בייצור האזרחית התעשייה את לשלב

הפ מופקעים, רווחים הפקת לשם ביטחוני
 מתן מוחלט באופן הביטחון מערכת סיקה

אזרחיים. למפעלים ידע
 מאיר כור מנכ״ל של מפיו השבוע הושמע זה גילוי

רוכ בו מצב נוצר מכך כתוצאה כי עוד שטען עמית
 ידע גבוהים, בסכומים מקומיים, תעשייה מפעלי שים

 מערכת בידי בארץ מצוי הנרכש שהידע בעוד מחו״ל
אזרחיים. למפעלים למסרו עתה המסרבת הבטחון

היחסים הידוק

 הרולד הקודם הממשלה ראש עם קשה שיחה ניהל
 יחס פחות.״ עוד קיבלנו — מעט •דרשנו טען וילסון,

בלונדון. השילטון חילופי עם השתנה זד,

 :במע״י התחזית
במזכירות סערות

 העבודה במיפלגת המזכירים צוות של השלווה ימי
 בח״כ יעקובי גד של החלפתו עם לקיצם. מתקרבים

 רפ״י חטיבת מטעם למזכ״ל כמישנה בן־פורת מרדכי
המזכירים. שלושת בין היחסים התחדדות צפוייה לשעבר,

להת עומד הוא כי מראש שידע יעקובי,
 בעניינים במתינות התנהג סכן-שר, מנות

ה כן־פורת, כן לא המפלגה. של פנימיים
 מפלגתו- של ולאינטרסים לקו כקנאי ידוע

לשעבר.

 פוליטיות הצעות
לסקוב לחיים

 הנמלים רשות • מנכ״ל קיבל התפטרותו, בעיקבות
הצטר הצעות לסקוב, חיים (מיל.) רב־אלוף לשעבר

ולע״מ. לגח״ל פות
 למזכירות הצטרפות גם כללה ע״מ הצעת

שלה. המצומצמת
 לכמה לצאת עומד והוא הפניות את דחה לסקוב
 לסקוב אוסף בינתיים המגבית. מטעם לחו״ל שבועות

ו הנמלים, רשות כמנכ״ל כהונתו מתקופת מיסמכים
יפרסמם• שהוא לוודאי קרוב
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 חדשים קשיים
הנמלים ברשות

 הפעם הנמלים. ברשות חדש מסוג קשיים צפויים
 יעלו אשר הרשות של המינהלי הדרג אנשי אלה יהיו

ואחרות. שכר תביעות
 של לחסידיו נחשבים כולם ואלה מאחר

 כזריעת תביעותיהם יתפרשו לסקוב, חיים
 החדש המנכ״ל רמז, אהרון בפני מוקשים

הרשות. של

שינויים

— התפטר אבו
בו וחזר
 ראש■ בפני מונחת היתה שעות 48 במשף

 אבא שר־החוץ של התפטרותו הממשלה
אבן.

 כי הודיע אבן כאשר וחצי, כחודש לפני היה הדבר
 מסע מפאת בתפקידו, ולשאת להמשיך יכול אינו

 ה־ מן נפגע במיוחד ובחו״ל. בארץ נגדו השמצה
 פגיעה בהן ביאותו בחו״ל, נגדו שפורסמו ההתקפות

 האשים הוא אישית. בו רק ולא ישראל של באינטרסים
דיין. של מקורביו את

ההתפטרות• מן בו חזר ולחץ, שיכנוע לאחר

 לעצירים הצעה
:אדמיניסטרטיביים

הארץ את לעזוב
כ לפני שהשתחרר ג׳רים סברי החיפאי עורך־הדין

 את לעזוב עומד אדמיניסטרטיבי, ממעצר חודשיים
הארץ.

 הצעה בעיקבות בא ג׳רים של זה צעדו
 את שיעזוב במעצר, ישב עת לו שהוצעה

לשיחרורו. כתנאי הארץ
ו קהווג׳י חביב המשורר הארץ את עזבו כזכור

 אל- פאוזי למשורר גם דומה. הסכם בעיקבות רעייתו
 דומה, הצעה הוצעה חודשים, כמה מזה העצור אסמאר,

סירב. הוא אך

התחבורה במשרד בריטניה עם
 צרפת עם הידידותי שיתוף־הפעולה לחידוש נסיון

נכשל. —
ממ עם רציני הידוק מסתמן זאת לעומת

לעמ ניכרת הבנה המראה בריטניה, שלת
ב מנדטלת־ישראל של ולבקשותיה דותיה

מסויימים. שטחים
שעבר, בחודש בבריטניה, אבן אבא של ביקורו בעת

 סגן לתפקיד יעקובי גד ח״כ של מינויו בעיקבות
 הגשת הראל רמון המשרד מנכ״ל שוקל שר־התחבורה׳

התפטרות.
 הראל של הביצועיים תפקידיו הסיבה:

המינוי. בגלל מתוכנם רוקנו
 עומד קוליץ, דויד שר־התחבורה, לשכת מנהל גם

עזר עם יחד לעבור מתכונן הוא תפקידו. את לעזוב
פרי. להובלת הימית לחברה וייצמן


