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 שהצבא העובדה שנים. מיספר יימשך
 כעת־ובעונה־אחת יצטרך המצרי
 מערבי, נשק והן סובייטי נשק הן לתפעל
לוגיסטית. מבחינה חיסרץ מהווה

 חלפים באספקת מצריים של תלותד, יתר־על־כן,
 תאפשר שתקבל׳ האמריקאי לנשק וחימוש
 שישראל לאותם בדומה מדיניים, לחצים הפעלת

לאחרונה. בהם התנסתה
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 תנועת־העפלה בעתיד להפעיל עשוי אש״ה
 של ספינות הכאת — הפוך בכיוון

 ישראל, לחופי פלסטיניים פליטים
העולם. את שתסעיר בלתי־אלימה בהפגנה

 ופלסטין ישראל השבועון מדווח זה רעיון על
 בין בפגישה ■נולד הרעיון כי נאמר בפאריס. המופיע

 בלתי־אלימה, בפעולה הדוגלים פאציפיסטים,
 פרשת משמשות לפעולה בדוגמה אש״ף. לבין,נציג

 חוקי־מס־ להפרת גאנדי של המפורסם המיצעד
היהודית. ההעפלה ופרשת בהודו המלח

ם ד תאו״ס מו
לן גו ה ת־ מ ר ה - ב נ כ ס ב

 במשא־יומתן להתחיל ממשלת־ישראל של נכונותה
 הגרי באמצעות סוריה, עם נוסף להסדר־ביניים

 של מלחצים או מכפייה נובעת אינה קיסינג׳ר,
 של מפוכח מניתוח ,אלא ארצות־הברית, ממשלת

:הצפויות ההתפתחויות  בימעט הסורים, עם במגעים יוחל לא אם
 תוקף להארכת יסכימו לא שהם ברור
 ברמת* האו״ם של כוח־החירום מנדט
 כחודשיים כעוד להסתיים העומד הגולן,
 שיעשו במיקרה בנובמבר. 30כ* וחצי,
 במילחמת• יפתחו שהם ברור בימעט זאת,

 לפיצוצו לגרום העלולה חדשה, התשה
 אז שיהיה מצריים, עם הסכם־הכיניים של

 ביצוע. כתהליך בכר
 במיסגרת לסורים, לוותר ישראל מוכנה זה בשלב

 בין איזור־החייץ על רק נוסף, הסבם־ביניים
 הסורים האו״ם. בשליטת עתה הנמצא הצבאות,

 שהסתבר כפי בכו, להסתפק מובנים אינם
קיסינג׳ר. של המוקדמים מגישושיו

 מאחור־ מה
ת דו ג תנ ה  ה

ת? טי ביי הסו
 להסדר־הביניים ברית־המועצות של התנגדותה

 מהצבת רק נובעת אינה ומצריים ישראל בין
 באיזור־החייץ האתרעה בתחנות אמריקאיים טכנאים

 ביוקדתם, מהפגיעה לא וגם בסיני, הצבאות שבין
 על־ידי הושג שההסדר מהעובדה כתוצאה

האמריקאי. שר־החוץ
 שארצות• בכך הסובייטים הבחינו במאוחר
 קידמי קו לייצוב למעשה, חותרת, הכרית

 שיהיה כרית־המועצות, מול חדש
 מצריים־סעודיה־ישראל, הציר על מבוסם

 הקודם הקידמי הקו את שיחליף
 הציר על מבוסס ושהיה שהתמוטט,

 פי על שנועד זה, קו תורכיה־יוון.
 ארצות־הכרית של הגלובלית האיסטרטגיה

 15 למשך הנפט מקורות את להבטיח
 מהתיכנון חלק הוא הכאות, השנים

 האיסטרטגי התיבנון של ארוך־הטווח
האמריקאי.

 והם •נגדית, תוכנית כל זה בשלב אין לסובייטים
 הציד על שלהם הקידמי הקו את לייצב מנסים

 אולי — מחיר בכל ולמנוע סוריה־עיראק,
 — במרחב חדשה מ״לחמה של במחיר אפילו

אלה. במדינות האמריקאיים ניסיונות־השחיקה את

ל א ר ש א י ה ל ד ג תנ ה

 הבחירות, לחוק תיקון הצעת על־פי
 לא כמישרד־הפנים, לאחרונה שהושלמה

 כחברי לכהן חכרי־מיפלגות עוד יורשו
 כלליות בחירות עריבת כעת ועדות־קלפי

כמדינה.
 כמשקיפים לשבת רק יורשו המיפלגות נציגי

 כולם יהיו הוועדות אנשי ואילו בוועדות־הקלפי,
עובדי־המדינה.

ת רו מ ת: ל שו ח כ ה ה
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 לידיעות, הנמרצות ההכחשות למרות
 גלילי ישראל ללא־תיק השר עומד לפיהן

 פרישתו צפוייה — מהממשלה לפרוש
מעטים. חודשים תוך

 לשפל-המדרגה גלילי של מעמדו ירד למעשה
 שבממשלתה מאיר, גולדה של התפטרותה מאז
 האחרונים בחודשים ■ומנסח. יועץ של מעמד לו היה
 בהכרעות רק לא בהתייעצויות, גלילי שותף לא

 המתוסכל גלילי ניסוח. בענייני אפילו אלא
 דוחקים כי בקיבוץ־המאוחד, ידידיו לפני התלונן

 כדי במתכוון, ממנו מתעלמים וכי רגליו, את
מרצונו. התפטרות לידי להביאו

ר הנשיא ר חנו! פו י
ת ב רו ע ת

ישראלי■ צ״ר
 עומד אגם, יעקב הישראלי הצייר

 ישראלי אמן ששום בכבוד להתכבד
 נשיא :קודם־לבן בו זבה לא

 חדשה תערוכה יחנוך ארצות־הכרית
 בארצות־הברית. יצירותיו של

 לחנוכת הכבוד באורח הוזמן פורד
 שניבנה לאמנות חדש מוזיאץ

 קליפורניה. כפלאם־ביץ׳,
 להיות העתיד המוזיאון, הנהלת

 כעולם המפוארים המוזיאונים אחד
 לתערוכת־ כחרה מודרנית, לאמנות

 אגם. של יצירותיו את הפתיחה
 אורח־בבוד פורד יהיה בעקיפין

בתערוכה. גם
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• שטחים החזרת

ת גילו״ תו חי !וספי□ ש
ה שיי תע האווירית כ

 בוועד־ האופוזיציה אנשי בין המאבק החרפת עם
 שליטי לבין האווירית התעשייה של העובדים

 נוספות. פרשיות־שחיתזת להיחשף עלולות הוועד,
 טוענים, המפוטרים פעילי־האופוזיציה

 נגד בה עד שהעלו לפרשיות נוסף כי
 עדויות בידם יש ועד־העובדים, אנשי

► מנהלים, במה נגד גם מרשיע וחומר
הציבור. לידיעת להביא עומדים הם שאותו

טן קפ שן ה  העק
ראשון בקצין ■טוס

 קפטן פרסמן, עקיבא של גורלו הוכדע לא עדיין
 מטוס התעכב כאשר שערורייה שעודד אל־על
 לנווט להרשות סירובו ביגלל שעות, 16 במשך
ן כנוסע. במטוס לטוס עליו, השנוא

 הידוע לפרסמן, המתנגדים רבים יש הטייסים בין
 אולם אנשים. עם מסתדר שאינו נוקשה באיש

 כי חוששים, הטייסים בקרב המתנגדים גם
 הקפטנים. סמכות תתערער גיבוי, לו יתנו לא אם

 פרסמן של עלייתו נמנעה בינתיים
 והוא כהכרה, יותר בכיר לתפקיד

 קצין,ראשון, ■לדרגת זמנית להורדה צפוי
חודשים. לכמה

ם קיו־־אלמוגים ר ה ו
ת ק פ ס א שק ל ו
ם אמר־קא■ צריי מ ל

 נשק בעתיד לספק ארצות־הברית של הבטחתה
 ממשלת־ישראל. ידיעת ללא נעשתה לא למצריים,

 תספק שארצות־הברית לכד התנגדה לא ישראל
 להתנגדות בדומה וטילים, מטוסי־קרב למצריים
 לירדן. נגד־מטוסים טילים לאספקת

 ממשלת־ את לשכנע הצליח קיסינג׳ר
 תועלת להפיק עשויה ישראל כי ישראל,

 כנשק יצוייד המצרי שהצבא מכך
זה נשק של קליטתו תהליך אמריקאי.

 נשיא נאמן, יזבל הפרופסור של התפטרותו
 המדעי היועץ מתפקיד תל־,אביב, אוניברסיטת

 שנבע פוליטי אקט רק היתד, לא ■לשר־הביטחון,
 ארץ־ישראל איש נאמן, של מאי־הסכמתו

מצריים. עם להסדר־הביניים השלמה׳
 היה נאמן של לפרישתו הנימוקים אחד

 לו ניתן לא כיועץ שירותו שבתקופת
 המדע בתחומי דבר כימעט לשנות

מערכת־הביטחון. שבטיפול
 שר־הביטחון, של קודמים ליועצים נאמן הצטרף בכך

 ויד,ושפט הוד מוטי (מיל.) האלופים דוגמת
 מצד תחתיהם ׳ובחתימת בהתנגדות שנתקלו הרכבי,

מעדכת־הביטחון. אנשי

ץ פר טי ה! ב מ ל ש
 המקסימים התת־מימיים האתרים אחד

 נהרס שארם־אל־שייך שבחוף כיותר
 ואנאדאלי ממעשה כתוצאה שעבר, כשבוע

 ניסו החיילים צה״ל. חיילי קבוצת של
 שימוש תוך החוף ליד דגים ללכוד
 ולמים. שהשליכו כפצצות־עומק, אפור

 התת־מימיים מהפיצוצים כתוצאה
 הערכת שלפי קיר־אלמוגים, התמוטט
 שנה. מאלף יותר כמשך נוצר מומחים

 הגדולות האטרקציות אחת היה שנהרס הקיר
 מרחבי למקום שבאו התת־מימי, הדייג לחובבי
לדין. יועמדו בקיר שחיבלו החיילים העולם.


