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שנתו— — מייסדו של ממי
ישכול לבטח וישראל

זוארץ ד״ר
לעשור) כסה (בין

צריכה׳ שהיתה הטינה היתה זאת * להיות,
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 סואץ. בתעלת החלקי ההסדר הצעת לכותרות שוב עלתה השנה סוף לקראת
 לקראת ללכת ישראל על ארד,״ב לוחצת לפיהן מוושינגטון ידיעות שהודלפו לאחר
 ברעיון תמך בז שר־הביטחון, של האחרון נאומו בא המצרים, עם חלקי הסדר

המדיניים. בחיינו משיחור שחורה נורה והדליק ההסדר,
 המים מקו ק״מ 3—5כ־ ישראל תיסוג לפיו בהסדר מדובר חוץ מקורות על־פי

 ישראל תקבל לא זאת תמורת לשיט• התעלה את ולפתוח להכשיר למצרים ותאפשר
 בהסדר יראה שלא ואומר חוזר סאדאת, אנואר מצרים נשיא אדרבא, דבר. וחצי דבר
ומוחלט. סופי הסדר משום כזה

הישראלים, לנו, מה אך כזה, בהסדר מצרים מעוניינת מדוע להבין מאוד קל
 החיים את ושיבשנו אורכה לכל שולטים אנו ואיתן. יציב בתעלה מצבנו ולו?

 כל ללא כליל נשתתקו והם ההתשה במלחמת המצרים את הבסנו בעריה. הסדירים
 התעלה, את לחצות ביכולתם אין כי המצרים הבינו הסתם מן להתאושש. אפשרות

 ומנסים בעורמה עלינו באים הם ולכן סאדאת, של המגוחכות הרהב הצהרות למרות
דיפלומטיות. בדרכים התעלה מן להסיגנו
 הלוהט באיזור כוח אדיר לגורם אותנו עושה התעלה גדות על שישיבתנו גם מה

 מעוניינים אחד, מצד הרוסים, בו. להתחשב חייבות הגדולות המעצמות כשכל הזה,
 אחרינו, נמרצים לחיזורים קצר זמן תוך אותם שיביא דבר התעלה, בפתיחת מאוד
 האינטרס את לשרת עלינו וחובה בסגירתה כמובן מעוניינים האמריקאים ואילו

המובהק. האמריקאי
 לביטחון המפתח היא בתעלה שליטתנו כי לאחרים ולשנן בעצמנו להבין עלינו

 שלום חוזה תמורת רק להסדר נסכים כי המעוניין לכל להבהיר עלינו ולשלום.
 שום אין התעלה של בפתיחתה המצרים מעוניינים כד כל באמת ואם ומוחלט. סופי
 נאפשר זאת ותמורת מחייב שלום חוזה על המצרים יחתמו — צה״ל בנסיגת צורך
שירצו. ככל לשיט התעלה את לפתוח אחד, מטר לסגת מבלי להם,

 והבאנו בתעלה ונאחזנו התעקשנו פרי. נשאה כה עד שעיקשותנו היא עובדה
 מבינים הן לשלום. גם יסכימו והמצרים בתעלה ונאחז ונתעקש נמשיך האש. להפסקת

 המצרים שיתפכחו עד בתעלה נחזיק כוחנו. את להם להראות ועלינו כוח רק
 על המצרים שיחתמו עד בתעלה נחזיק נכוחה. המציאות את ויראו מחלומותיהם

בה. נחזיק אחר־כך וגם סופי• שלום חוזה

האנרגיה משבר בלוף
כריכייה

 זה נוסע (אנגליה) ג׳ראלד ה. ג׳ראלד
ב המונעת במכונית מחודשיים למעלה

 (ג׳ראלדה אשתו של מגלליה שהופק דלק
ג׳ראלדה). ו.

 על מכוניות עשרות נעות בארה״ב
 בצלים־ ממכרות המופק ״ניצולו״, דלק

באיידהו. מאויידים
ב למקום ממקום נע בורמזי איכר
משעו המופקים טבעיים גזים אמצעות

אחרים. ועמילנים עית
 מקום טחנות־הרוח תופשות !בהולנד

תיירים. במשיכת ויותר יותר חשוב
 אולי מסמנות ואחרות, אלו תופעות

 חשוב פרק של סיומו את מכל יותר
 כמקור הנפט עידן — האדם בתולדות

עיקרי. אנרגיה
חלו על גם הגולל נסתם שבכך נראה

 כנשק בנפט להשתמש הערבים של מם
מיל ועושק. סחיטה למטרות פוליטי,

 שאמורות השחור,״ ״הזהב חביות יארדי
 אירופה, נגד סחיטה אמצעי לשמש היו
לנוזל קצר זמן תוך יהפכו וארה״ב, יפן,

ותוע חשיבות כל חסר ומעופש, שחור
לת.

 ארצות־ערב !יוצרו על קם הנפט נשק
 בקרוב ייאלצו וניפחוהו טיפחוהו שכה

 להשקות או המצחין, הנוזל את לשתות
והגרענת. השחין מוכת אדמתם את בו

ב״סאגדיי־טדפון״ טימס

 מצבנו היה לא מעולם
יותר טוב
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השחורות רואי
פלאטפוס) משלי פי (על
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אותך. יכו הם שטחים תחזיר לא אם העכבר:

כמרהב

ת ו ד ח ? א ם י ד ו ג י נ
 פרי מאמר אל־גונזולייה, המצרית- השלטת הכת ביטאון מביא האחרון בגליונו

 הנושא המצרית, בבירה המדיניים הפרשנים מגדולי אל־נפתוחי, פאזיק ד״ו של עיטו
 שיתוף רק כי נפתוחי אל טוען במאמרו, לפלשטין״. המפתח — ״אחדות הכותרת את

בשדה־הקרב• לניצחון מדינות־ערב את להוביל יכול ומדיני צבאי פעולה
 אף ואולי באזורנו הסיכסוך של כימיו עתיק ישראל, נגד הצבאית האחדות רעיון

 לצורך אף להתאחד הצליחו לא הערביות המדינות רודני דא־עקא, אך, ממנו. עתיק
 תיאום הדורשת משולבת, צבאית פעולה תיכנון על לדבר שלא רצינית, סעודה עריכת
שלביה. בכל מירבי ודיוק

 עוד מה יציב׳ שילטון על לשמור נואש בנסיון ורובה, ראשה שקועה, מצריים
כסאדאת. וחיוור רעוע מנהיג עתה ניצב שבראשה

 השכם אמנם תובעים הקיצוני, ה־נזבת־אל־חלאטאמאת ובראשם סוריה, עיתוני
 מאשר יותר לבצע מסוגל אינו הפרוע הסורי השילטון אך ישראל, נגד מילחמה והערב

מועטה. שתכליתן מרושעות הטרדה פעולות
 מחקר בכל איזכור שוות אינן אף ומשאביהן, יעשרו כל על הערביות, הארצות יתר

רציני.
 צווארם על כעול המונח הרוסי הדוב של הכבד פטישו את לשכוח אין לכל, ומעל

בטוחה. תבוסה שסופה הרפתקנית פעילות כל מהם ומונע הערבים של
אל־טאמסני, פאריק פרופ׳ הידוע המזרחן של המעמיקה ממסקנתו מנוס שאין נראה

 מישמיש!״ פיל בוקרא — ? ? ״איתיחאד :בימינו הפאן־ערביזם על במחקרו שהובעה כפי
!לא לעולם — ? ? ניגודים אחדות :ובעברית

ת א אד ם ואנחנו מאיים ס חקי צו
 הקהל דרישת ולפי שעברה השנה של ההצלחה בעקבות

ב אליכם חוזרת איכפת״ ״לא סטיקיית

2 סאדאת איומי נשף
:בתוכנית

 ישועתי צור מעוז
 החרמון במלכות

ה תיפתח מדרום טוג  ה
ם, ס ם, הפתעות, הגרלות, קו פרסי


