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 מחוקים מדם

לסיני מחחת
 מרם להוות עשויה חשובה מדעית תגלית

 ראשי סיני. האי חצי עתיד על בדיונים חשוב
 ראש- אל לפנות עומדים הנגב אוניברסיטת

 את למצרים להחזיר לא בתביעה הממשלה
 אוצר- מביל האי וחצי מאחר סיני האי חצי
ישראל. של לעתידה החשוב טבע

 שלדעת מתוקים, מים של ים :האוצר
 ג׳בל באזור האי, במרכז משתרע מדענים

מת תת־קרקעי ים זהו מדענים לדעת ליבני.
 קוב מיליארד 200פ־ המכיל הקרחונים קופת
 של קשוערת לצריכה שתספיק כמות — מים

הקרובות. השנים במאה ישראל מדינת
 תיאוריה המעלה המומחים צוות בראש

בשע שהציע מי בץ, מאיר המהנדס עומד זו,
 לים התיכון מהים מים צינור להקים תו

 חשמלית אנרגיה בעזרתו להפיק כדי המלח,
ב ולהתפיל הגובה) הפרשי בגלל (שתיווצר

 :סגור בחוג השבוע בץ גילה מים. סיועה
 מהקידו־ כמה הגיעו קידוחים, נערכו כאשר

 מזה. ויותר קילומטר חצי של לעומק עד חים
 כלוא סיני בקרקעית כי התגלה בן כדי תוך
 החול אבן שכבות מתחת ענק קרחוני ים

 אל המים יציאת את החוסמות הנוביות,
הים.
המ שיעור שנערכו, בדיקות פי על

 ל- ומגיע אפסי הוא אלה מים של ליחות
 כמות שהיא לליטר, מלחים מיליגרם 250

 על הכינרת. מי של מזו אף נמוכה מליחות
 ימה ממי חלק פרצו שנערכו בדיקות פי

 אחת שלוחה סדקים. דרך זו תת״קרקעית
ה מקור והיא הישראלית הערבה עד מגיעה

 מקור היא אחרת שלוחה שביוטבתה. מים
אל־עריש. של התהום מי

 ל־ מתחת צין, לנחל מגיעה שלוחה עוד
 כדי קידוחים שם יערכו ובקרוב שדה״בוקר
 יהיה החישובים פי על במים. להשתמש

 ג׳בל באיזור שיבוצע מקידוח מים קוב מחיר
 יחסית. זול מחיר זהו לירה. כחצי ליבני

 מים להעברת רנטבילי שיקול כל אומנם אין
 בסיס להוות עשויים הם אך לישראל, אלה

 יהיה ניתן שם סיני, באיזור להתישבות
 של החזון לפי יהודים מיליון כשני ליישב

בץ•
 צריך והוא המצרים מן מוסתר הים גילוי
סיני. החזרת נגד נימוק לשמש

 ■תערב □פיר
ביטחון בענייני

בצו לשתפו לתבוע עשוי ספיר פנחס שר־האוצר
המדינה. של הביטחון ענייני בכל יותר פעילה רה

 עופל, הוא בי לטעץ ספיר נהג בה עד
 לא ואף בעיקר ובלבלה פינאנסים בענייני
 ביטחון. בענייני שונים בפורומים התבטא

 יום-הכיפוריפ מילחמת מחדלי בי נראה
 התערבותו כי ההרגשה את ספיר אצל יצרו

כ יעמוד ספיר אלה. כנושאים גם חיונית
 הדיונים כבל ישותף להבא כי כך על נראה

ביטחון. כנושאי וההברעות
אמריקה. בדרום בסיור ספיר נמצא אלה בימים

 מדיניים בעניינים דיונים לעכב לארץ במברק תבע הוא
לחזרתו. עד שונים ובטחוניים

 ■הוד■ ■3דו אין
קיסינגיו־ עד דדחזבים

 ארצות־הברית יהדות מנהיגי אצל שנעשו מאמצים
 האמריקאי, המדינה מזכיר על לחצים להפעיל כדי

 לגבי תפיסותיו את לרכך במטרה קיסינג׳ר, הנרי הד״ר
 כה עד עלו לארצות־ערב, ישראל בין וההסדר מהות

 חוששים אמריקה יהדות מנהיגי כי מסתבר בתוהו.
יהודי. היותו בגלל רק ולוא קיסינג׳ר, נגד לצאת

ידי ישראל לממשלת מגיעות מוושינגטון
 קיסינג׳ר של תוכניותיו לגבי מדאיגות עות

 מהשטחים ישראל בנסיגת הטיפול להמשך
 בסתירה, עומדות אלה ידיעות המוחזקים.

ו לדיעות הממשלה, מחברי כמה לדעת
 באוזניהם. קיסינג׳ר שהשמיע רעיונות

 קיסינ- כי התבטאו אף מהשרים במה
בפגי מאיר גולדה כעיני עפר״ ״זרה ג׳ר

 כקשר אותה והיטעה האחרונות, שותיהם
האמיתיות. לכוונותיו

 מתייצב הגוש
אבן מאחור■

 אבא שר־החוץ מאחורי יתייצב התל־אביבי הגוש
 מאיר גולדה ראש־הממשלה של נסיונותיה מול אבן

 האלוף יועצה את במקומו ולמנות להדחתו להביא
 סייג, כל ללא כנראה תהיה ההתיצבות יריב. אהרון
גולדה. עם גלוי ויכוח לידי הדבר יביא אם אפילו

 משר■ מלא גיבוי הגוש מקבל זה כנושא
 לא כי אישית שהתחייב ספיר פנהם האוצר

אכן. את להדיח יתן

בני״״קיבוצי□

 שהקריב הקיבוץ הוא כית-השיטה קיבוץ
 כאופן כנים, של ביותר הגדול המיספר את

 ישוב נקודת או אחר קיבוץ מבל יותר יחסי,
̂ במדינה♦ אחרת

 אח תובע משד
בן־אהרון שד חדרו

בוועד העבודה מיפלגת חברי של האחרונה בפגישה

לקוראי□
 וזמילחמה לגיליון הקיים הביקוש עקב

של
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 )1887 חזה״ (״העולם 31.10.73 מיום

 גיליון אותו של נוספת מהדורה הוצאה
 העתונים. ובדוכני בקיוסקים לחלוקה

קור השבוע. גיליון עם יחד לרכשה ניתן
 הנ״ל הגיליון את מוצאים שאינם אים
לפ יכולים שלהם, מוכרי״העתונים אצל
 ,12 קרליבך ברחוב המערכת למשרדי נות

תל-אביב.

ההס מזכיר ממלא־מקום תבע ההסתדרות, של הפועל
 כממלא- מינויו על מיד יוחלט כי משל, ירוחם תדרות

 החדש. המזכ״ל לבחירת עד בן־אהרון של בפועל מקום
 בבנין בן־אהרון של חדרו לו יימסר כי דרש גם משל

הוועד־הפועל.
התפטרות את תובעי□

יטחוןשר־
 שר■ להתפטרות והולכת גוברת תביעה
 בני כקרב מתפקידו, דיין משה הכיטהון

לה עשויה הקיבוצים,
 כללית. לעצומה פוך

 זה מציבור לתביעה
ש סגולי מישקל יש

 יחס כשום עומד אינו
 הקיבוצים של לחלקם

ה עקב כאובלוסיה,
 בני של הגבוה שיעור

ה כיחידות הקיבוצים
 ההתנגדות לוחמות.

 ׳טל כהונתו להמשכת
 בשר־הביטחץ דיין

אנ כקרב גם מובעת
השיי הקיכוצים שי

 פוליטית מבחינה כים
למערך.
 הוא זו לתביעה אופייני

 שריג, תיקוה -של מיכתבד■
 בית־השיטה, קיבוץ חברת

בעיתון השבוע שפורסם
הארץ.

 מנוחה ידעה שלא ״כאם
 הלך מאז שנים, 18 במשך
 כתבה לצבא,״ בני בכור

ה עצם ״ועד שריג, תיקוה
 מה חיזוק מצאתי הזה, רגע

ו ערוך ש״צה״ל בידיעה
 היה לא צר,״ל תמיד.״ מוכן
 הדין. ביום ומוכן ערוך

 כך על אחראי שר־הביטחון
המודיעי הידיעות שניתוח

 מוטעה: היה לו שהיו ניות
 העמיד שלא כך על אחראי

 חומרת על הממשלה את
המי גיוס דרש ולא המצב
 המיר- הכוננות ואת לואים

למחד אחראי במועד: בית
 הנושא בכל חמורים לים

 בנינו את לסמכותו. הנתון
 שר־ביט־ יחיה לא ההרוגים

 וצנוע אחראי שקול, חון
 אני החיים לבנינו יותר.

 בעל שר־הביטחון חרדה.
 והמוטעית היהירה התפישה

 וללכת הדין את לתת חייב
!״מיד

 לוטש אלמוגי יוסף כי מסתבר בינתיים
הסי על לוותר מוכן והוא התפקיד אל עיניו

 יפתח אלמוגי חיפה, עירית ראש להיות כוי
לתפ להציעו כדי מערכה הקרובים כימים

הגדו הסיכויים הנראה בכל אולם זה. קיד
משל. של הם לתפקיד כיותר לים

גדול תותח
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