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נרקיס במקו□ שריד שהת אחרי הועלתה זו מעין אפשרות
 כארצות-הברית, לימודיו בתקופת כי ברר
שנר המלך של אחיינו שהוא הרוצח, יצא
 גם השאר בץ וביקר באירופה, לביקור צח,

 לסעודיה אין שעימה המיזרחית, בגרמניה
דיפלומטיים. קשרים

 שי- אגף של כמרכז ידועה המיזרחית גרמניה
 ב- חשאית בפעילות העוסק הסובייטיים, רותי־הביון

מדינות־ערב.

כיבוש מתכננת סוריה

 להחליף מועמד שריד יוטה חכר־הכנסת
והק מחלקת־העלייה במנהל נרקיס עוזי את

לתפ מוצע שריד היהודית. בסוכנות ליטה
 הסוכנות הנהלת יושב־ראש על-ידי. קיד

 ביועץ יתמנה נרקיס ספיר. פינחס היהודית,
פרס. שמעון לשר-הביטחץ

 על דחופות נעשו והחלפתו נרקיס של פרישתו
 ובעיקר בחו״ל, מחלקת־העלייה שליחי פרשיות רקע

לעצ שקנה בארצות־הברית השליח של המיקרה לאחר
 הארץ מן לרדת שהחליט באוסטרליה והשליח בית, מו

שליחותו. בתום

אישי□ עודהערבית ההגמוניה
סירב קיסינג׳ר
סיני את ״לקנות״

 לשר■ שהיו המגעים במהלן־ בי מסתבר
 דחה ישראל, ממשלת עם האמריקאי החוץ

 בי לו, שנרמזה הצעה, מבל-ובל קיסינג׳ר
גמי עמדה לגלות תובל ישראל ממשלת

לפ ארצות־הברית תתחייב אם יותר, שה
 השטחים תמורת בכסף ישראל את צות

למצריים. שיוחזרו
 קיסינג׳ר, עם המשא־והמתן את שניהל הצוות, חברי
 לסגת נכונותה עבור מקבלת אינה ישראל כי הדגישו

 מצרית תמורה כל ומשדות־הנפט ממעברי־החרים
אמ תמורה מתקבלת היתד. שאילו לו נרמז ממשית.
כס תמיכה בצורת מצרית, תמורה במקום ריקאית

 בכדאיות הציבור את לשכנע לממשלה היה ניתן פית,
ההסכם.

 מקיסינג׳ר שנדרשה הכספית התמורה
 דולר, מיליארד 10ב־ :בסיני הנסיגה עבור

שנים. לארבע בתשלומים
 אף או להתחייב ביכולתו שאין טען קיסינג׳ר

 כזאת, באפשרות והקונגרס ממשלתו את לשכנע לנסות
השיחות. בהמשך עוד הועלה לא והרעיון

 מגוגר״ם אבא
התעלה! את יחצה
הס במיקרה שלא מעריכים ישראליים משקיפים

 לסיום תעלת־סואץ פתיחת מועדי את סאדאת מיך
 כי היא ההנחה בסיני. האדם כוחות מנדט הארכת
 סואץ תעלת של מחדש פתיחתה מועד את קבע סאדאת

פתי את מציין זה שיום משום רק לא ביוני, 5ל־
נס ממנה שכתוצאה ששת־הימים, מילחמת של חתה
התעלה. גרה

 אחרי ימים חמישה יחול זה שיום כיוון
 להארכת סאדאת שהקציב המועד תום

כו כין החייץ באזור האו״ם כוחות שהות
 בימים כי מעריכים ומצריים, ישראל חות
 גדולים צבא בוהות סאדאת יעביר אלה

 כי בטענה תעלת־׳סואץ, של המזרחית לגדה
 השייט את לאבטח כדי שם להם זקוק הוא

בתעלה.
 בקיר ישראל של מחאותיה ייתקלו כזה במיקרה

 התעלה לחציית סאדאת שייתן הנימוק שכן אטום,
 אומות בעיני ולגיטימי סביר ייראה צבאו על־ידי
, העולם.

 - ם״סד שד רוצחו
קומזו־סט■? שד*ח

 סוב־ עזרת את ביקשו הסעודיים שירותי־הביטחון
 שרוצחו אפשרות לבדוק כדי האמריקאית נות־הביון

סוכ על-ידי במעשיו והונחה הודרך פייסל המלך של
קומוניסטיים. נים

הבא הגיליון
 אהת, כיממה יוקדם הזה״ ״העולם של

 מצוי יהיה הוא יום־העצמאות. לרגל
 במוצאי בתל־אביב במקומות-המבירה

 ובקיוסקים באפריל, 14ה־ ב׳, יום
בחודש. 15ה- ג׳, ביום הארץ ברחבי

 בין שעבר בשבוע שהתנהלו השיחות
 פיקוד הקמת בדבר וסוריה ירדן שליטי

 ראשון שלב רק הן ״ף, אש עם יחד משותף
להק אסד, חאפז סוריה, נשיא של בתוכנית

 למצריים. כמישקל־נגד צפוני, ערבי ציר מת
 גם הנראה ככל אסד מתכנן השני כשלב

זה. לציר עיראק של צירופה את
 יוכלו בארצם, הכורדית מהבעייה שנפטרו אחרי

 עם העימות בחזית יותר פעיל חלק ליטול העיראקים
 להנחיל עשוי כזה מרובע גוש כי מקווה אסר ישראל.

 בידי עתה הנמצאת הערבי, בעולם ההגמוניה את לו
מצריים. נשיא
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לצוות ■אויר צדו?
 חיים לשר-המישפטים המקורבים חוגים

 עם המגעים יחודשו שאם טוענים צדוק
 לצוות צדוק יצורף האמריקאי, שר-החוץ
המצומצם. הישראלי

 עם המשא־ומתן בעיקבות האחרונים, בחודשים
העיתו ומכותרות מהעניינים צדוק הורחק קיסינג׳ר,

בדיו שעסקו האישים שלושת סביב שהתמקדו נים,
 צדוק יצליח אם ואלון. פרס רבין, קיסינג׳ר: עם נים

 קרנו את הדבר יעלה המצומצם, לצוות מצורף להיות
והציבור. הממשלה בעיני

לארצוח^הס־יח
 הרצאות למסע אישים לגייס ממשיך מישרד־החוץ

בארד,״ב. ישראל עמדת להסברת בטלוויזיה והופעות
 יריב, אהרץ אבן, אבא דיין, למשה נוסף

 גם ולמעשה עמית מאיר בן־אהרון, יצחק
 פורסמו, כבר שמותיהם אשר בגין, מנחם
 ידין, יגאל הפרופסור עם שר-החוץ סיכם

 משה ״פז״ ומנכ״ל בהן, חיים העליון השופט
 שלהם והופעות הרצאות שורת על ביתן,

כארצות־הברית. בטלוויזיה

התו? מישרד
פישרדי־פירסום שבר

 לפנות סוף־סוף החליט מישרד-החוץ
ה ויחסי-הציבור הפירסום מישרדי לעזרת
 להסברת ולרתמם בארצות-הברית גדולים

בארצות-הברית. הישראלית העמדה
 בחיוב, נענו מישרד־החוץ פנה שאליהם המישרדים

 סידורי־תשלום על־פי בעבודה, כבר החל אף וחלקם
מיוחדים.

לונקיפת חדש פאטנט
המטבע חוק■

 חדשה שיטה מצאו ישראליים מישרדי־נסיעות כמה
 ליוצאים מרשים שאינם בארץ, המטבע חוקי לעקיפת

הממ להקצבה מעבר זר מטבע עימם ליטול לחו״ל
שלתית.

 וטיולים טיסה כרטיסי מישרדי־נסיעות מכרו בעבר
ב זר, במטבע וחלקם ישראלי במטבע חלקם בחו״ל,

 פשיטות הרישמית. ההקצבה סכום על שעלה סכום
 מישרדים נגד שננקטו מישפטיים וצעדים המישטרה,

הבלתי־חוקיים. הדולרים גביית להפסקת גרמו אלה,
כר מישרדי-נסיעות כמה מוכרים עתה

 תוך אולם בילכד, ישראלי במטבע טיסים
 זר מטבע להוסיף הרוכש מצד התחייבות

 על העולים בסכומים בחו״ל, הכרטיס למחיר
לו. שניתנה המטבע ,הקצבת

גו הם אין כי לטעון סוכני־הנסיעות יכולים כך
 את השיגו הכרטיסים רוכשי וכי שחורים, דולרים בים

 מקרובי במדינות־חוץ, אלא בישראל לא הזר המטבע
אחרים. ממקורות או מישפחה

 הסברתי כישלון
הגופות בהחזרת גם
 החזרת מיבצע של מלא עיתונאי כיסוי התרת על

 שמעון החליט המצרים, מידי צה״ל חללי גוויות 39
 להצניע תחילה היתד, הנטייה האחרון. ברגע רק פרס
 כי נודע הגופות החזרת ערב אולם המאורע, את

 ומשגרים נרחב כיסוי למאורע לתת עומדים המצרים
וצל עיתונאים מלאים אוטובוסים שלושה מקאהיר

 למצרים לאפשר לא כדי הגופות. החזרת למקום מים
עיתו כניסת לבסוף הותרה נוסף, תעמולתי ניצחון

למקום. הישראלי מהצד וצלמים נאים
הח את ביצעו שהמצרים בעוד אודם

 ומפואר, מלא צבאי בטכס הגופות זרת
העיתו התרשמו קטנה, תיזמורת בלוויית

 שבאו צה״ל מחיילי לרעה הזרים נאים
 בלתי־מגו■ נראו וכולם הגוויות, את לקחת
ה החברא-קדישא אנשי אלה היו לחים.

העו ספירת בימי מתגלחים שאינם צבאית,
 הזרים, לעיתונאים ידוע היה לא הדבר מר.

 המרושלת הצבאית ההופעה על שדיווחו
זה. במעמד צה״ל חיילי של והכלתי-מכובדת

י לדחוף לא נא
ה מחלקת מנהל שוהם, אביגדור

 שהתפרסם במישרד־החוץ, טכס
 ארצות־הברית נשיא את דחף באשר

 ביקורו בעת ניכסון, ריצ׳ארד לשעבר,
בשג ויתמנה מתפקידו יועבר בארץ,

דרום־אמריקה. מארצות באחת ריר
 למנהל, ימונה שוהם של במקומו

מעוב אחד סביר, ליאו מחלקת־הטכם
מישרד־החוץ. של הוותיקים דיו

 עוד לשוהם היתה שעבר1 בשבוע
 קיבל שהוא בעת דחיפות, של ,תקרית

שר את אלץ יגאל שר-החוץ עם יחד
 עמד המטוס כבש ליד ההולנדי. חוץ ה

 רעיית אלץ, רות של בדרכה שוהם
מידה. לדחיפה וזבה שר־החוץ,


