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 אטום פצצת
3■ * * ד ק א ד ״ ע

 איום מהווה ועיראק סוריה בין שנחתם הצבאי ההסכם
 האפשרות ביגלל רק לא ישראל, על ישיר צבאי

 סוריה־ בגבול תוצבנה משוריינות עיראקיות שאוגרות
 עלולה המדינות שתי בין הצבאית הברית ישראל.
 בעיקר וסוריה, ישראל בין מאזן־הכוחות את לשנות

 להיות הנראה, ככל עומדת, שעיראק העובדה בשל
 תהיה שברשותה הראשונה הערבית המדינה

אטום. פצצת
 גרעיני, כור בשעתו הקימו העיראקים

 ממשלת של וסיוע ידע כעזרת
 בדימונה, האטומי הכור צרפת,

 פי על־ הצרפתים. כסיוע הוא אה נכנה
 עלולים כחו״ל, מומחים של ההערכות
 לייצור זה כור כעזרת להגיע העיראקים

 השנתיים תוך משלהם פצצת־אטום
הקרובות.

 ממשלת־ כמו ראדיקאלית שממשלה האפשרות, נוכח
 של ישירה להשפעה כפופה שאינה בעיראק, הבעת

 בפצצה שימוש תעשה האמריקאים, או הסובייטים
 בחוגים חרדה הובעה ישראל, נגד בידה שתהיה

 לסוריה עיראק בין הצבאית הברית כי בינלאומיים,
 במרחב, חדשה מילחמה להתלקחות תוביל

 לישראל. מצריים בין חהה־שלום שייחתם אחרי גם
 הסכנה כי חרדים זרים צבאיים מומחים

 עיראק כידי פצצת־אטום הימצאות של
 למילחמת־מנע ישראל את לפתות עלולה

 מעיראק למנוע כמטרה ועיראק, סוריה נגד
הפצצה. ייצור את
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■ לרוצח■ אד־סיבאע
 לאחרונה נמצא קיפריאנו, ספירוס קפריסין, נשיא

 לבעיית פיתרון למצוא יכולת מחוסר חמורה, במצוקה
 אל־סיבאעי, יוסוף המצרי המדינאי רוצחי שני

 עליהם. שנגזר המוות דין לביצוע בקפריסין הממתינים
 שנקבע האחרון והמועד פעמים, כמה נדחה הביצוע

בנובמבר. 15דד הוא
 נוכח והסדן הפטיש בין נמצאת קפריסין ממשלת
 מצריים, ממשלת מצד הן עליה, המופעלים הלחצים
 האירגונים מצד והן גזר־הדין, לביצוע הלוחצת

 לבטלו. התובעים הפלסטינים,
 את מארצו לגרש מעדיף היה קיפריאנו

 הפורש לאירגונו השייכים הרוצחים, שני
 מאמצים נעשו לאחרונה אכו־נידאל. של

 הערכיות המדינות אחת הסכמת את לקבל
 אחת, מדינה שאף הסתבר אולם לקכלן.

 מיקלט כעבר שנתנו מדינות בולל
 לקכל מוכנה אינה פלסטיניים, לפידאיון

 מחשש כנראה אל־סיכאעי, רוצחי את
מצריים. מצד לתגמול

גיליון של הופעתו

ה1ה העוו!ם
 אחד, ביום תתאחר הבא בשבוע
 הבחירות יום של השבתון ביגלל

 המקומיות. לרשויות
 על ופרשנות דיווח ובו הבא, הגיליון

 למכירה יימצא הבחירות, תוצאות
 הרביעי, ביום החל בתל,״אביב

 ולמחרת הערב, בשעות ,8.11.78
 המכירה דוכני בכל מצוי יהיה היום

בארץ.

 דרום■ כמו מדינות וביניהן ערביות, מדינות 12מ־ יותר
קפריסין. לפניית בשלילה השיבו ועיראק, תימן

ל שמיר לו ע

 של הצבאיים הכתבים הוזמנו לסיור
 ,,דבר״, ,,מעריב׳׳, אחרונות״, ״ידיעות
 בולו ממומן הסיור פוסט״. ו״ג׳רהלס ״הארץ״

האמריקאי. משלסהזמיסים על־ידי
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 שמיר, יצחק ח״ב הכנסת, יו״ר כי הנמנע מן לא

 כדי מתפקידו, להתפטר הקרובים בימים יחליט
 אירגון במיסגרת פוליטית לפעילות להצטרף

 הורביץ יגאל כהן, גאולה של ארץ־ישראל נאמני
 מקורביו קמפ־דייוויד. הסכמי נגד דרוקמן, והרב

 השוללים עם נמנה הוא כי טוענים שמיר של
 של לדיעותיה קרוב והוא ההסדר, של הקיצוניים

כהן. גאולה
 כשיחות להפכם בדיד הקשיים יוסרו אם

 בדי להתפטר שמיר עשוי וושינגטון,
ההסדר. שוללי לצד מישקלו כובד את להטיל

כויות ם ז - חוזרי
ויי ליהודים י!רק
 מייוחדת, תקנה הוציאה ישראל ממשלת
 המייוחדות, הזכויות הענקת את שתמנע

 לאזרחים הממשלה על־ידי הניתנות
יהודים. שאינם למי חוזרים,

 המייוחדות והזכויות ההקלות כי קובעת התקנה
היה ״שעליהם לאזרחים רק תינתנה לאזרחים־חוזרים

שלו "העיזיים

ה״ מדינ בחו׳יל ה
 שהתפרסם מסם, כני הטברייני הצעיר
 של ״העיניים כתואר ישראל ברחבי

 את לחפש כדי לחו״ל יצא המדינה״,
 חייל שהיה מסס, כני שם. עתידו

 חמש לפני התפרסם ״גולני״, כחטיבת
 יום־הכיפורים, מילחמת אחרי שנים,
 על וסיפר בטלוויזיה רואיין כאשר

 החרמון, !מוצב על יחידתו הסתערות
 המדינה״. של ״העיניים הגדיר שאותו

 על נשפט ׳הוא שנים כשלוש לפני
 קטטה כעת מנצרת, ערכי הריגת

 שנות לשלוש ונידון כטבריה, שנערכה
מאסר.

 מבית־ מסם השתחרר מכבר לא
 יצא המישטרה עם הסבם ותוך הכלא,
 נקמת־ של ניסיץ למנוע בדי לחו״ל,

שהרג. הערכי מישיפחת מצד דם

 אזרחים״. היו אילמלא וזוק־השבות, חל
 היושב מסים, אלכם הישראלי, שמפיק־ד,סרטים אחרי

 הדבר, את לברר כדי לשר־הקליטה פנה בניו־יורק,
 שאכן רישמי במיכתב מישרד־ד,קליטה דובר לו אישר

בילבד. ליהודים מיועדות הזכויות
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 הנשק תעשיין הנאצי, פושע־המילחמה של דיוקנו

 אמנותית בתערוכה התגלה קרום, אלפרד היטלר, של
 תל־אביב. במוזיאון המוצגת מצולמים, דיוקנות של

 היהודי- אמן־הצילום של תצלומיו מוצגים בתערוכה
 רבים, אישים שהנציח ניומן, ארנולד האמריקאי

 והמדינאות האמנות התרבות, מתחומי יהודים, בעיקר
העולם. ברחבי
 דיוקנו את גם התמונות כץ שגילה אזרח

 הנהלת כפני כך על מחה קרופ, של
1 את הסיר לא המוזיאון אולם המוזיאון.
 צילום הוא שהדיוקן כטענה התמונה,

] המבטא האמן, של סובייקטיבי
 ] כהצגת היתה ולא הדמות, של ״דמוניזציה׳׳

י ולהנצחת לדוקומנטציה כוונה התמונה
, השם. אישי כגלריית קרופ
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 ביגלל משבר, צפוי הישראלי הכדורסל באיגוד
 6 תל־אביב, מכבי של השחור הכדורסלן של גיורו פרשת
 הרבנים שאיגוד שהסתבר אחרי פרי, אולסי

 אולסי של גיורו כשרות את פסל האורתודוכסיים
 בברוקלין, ישראל תפארת הרבני בית־הדין על־ידי

 הכללי המזכיר של פרובוקטיבי מיכתב בעיקבות
 תל־אביב. הפועל אגודת של

 המיכתב את שיגרו כי טענו הפועל אנשי
 שחור כדורסלן לגיור אפשרות לברר כדי
 המיכתב נוסח אולם קבוצתם, עכור גם

 כותביו. של השקופה הכוונה על מעיד
 ״כדורסלן :הפועל מזכיר ששיגר המיכתב נוסח וזה

 להתגייר, רצונו את והביע אלינו פנה אמריקאי כושי
 ולשחק בישראל קבוע באופן להתיישב כדי

 | ישראל תפארת הרבני בית־הדין כי לנו ידוע בקבוצתנו.
 הכדורסלן את חודשיים של מקוצר בתהליך גייר

 אם לכם תודה אסירי נהיה פרי. אולסי הכושי
 את מאשרים אתם האם בדחיפות, לנו תודיעו
 אליהם לפנות בפנינו וממליצים הנ״ל, הרבנים

 המוזכר.״ בעניין שירותיהם את לבקש כדי
 אזרח־על־תנאי, של במעמד הוא פרי שאולסי כיוון

 עלולה אזרחותו, קבלת מיום יום 90 חלפו לא עוד כל
 אזרחות־הקבע את למנוע דתיים חוגים של התערבות

 הליגה במישחקי שיתופו את לפסול וממילא שלו,
מכבי. של
 אודסי של שגיורו כטענה שימוש ייעשה אם
 המוכחש דכר — כהלכה נעשה לא

 — תל־אביב מכבי עסקני על־ידי טוטאלית
 מכבי עלולה האזרחות, ממנו ותימנע
 לכדורסל הלאומית הליגה את לפוצץ

 יהדותם לכשרות כקשר טענות בהעלאת
 נוספים אמריקאיים כדורסלנים של

כליגה. המשחקים
 בליגה אחרת כדורסל קבוצת עומדת בינתיים

 הפסקת את ולבקש לבית־המישפט לפנות הלאומית
הגיורים. פרשת כל שתתברר עד מישחקי־הליגה,
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 ראש־הממשלה של שעבר, בשבוע החוזר, אישפוזה
 רופאיה. בקרב דאגה מעורר מאיר, גולדה לשעבר

 אחדות פעמים אושפזה גולדה כי נטען כה עד
 בגבה כאבים שסבלה אחרי האחרונים, בחודשים
 על היה האחרון אישפוזה וירום. מפגיעת כתוצאה

 בעבר סבלה שבה מרגליה, באחת כאבים של רקע
מטרומבוזה.

 מפגיעת סובלת אינה גולדה בי נראה
 הפוגע דגנרטיכי, מתהליך אלא וירוס

 ושכתוצאה שלה, חוט־השדרה כחוליות
 קרובות לעיתים להתאשפז תיאלץ ממנו

כעתיד. גם

□ בסיור בארה״
 הגדולים היומונים חמשת של הצבאיים הכתבים
 מהארץ. ימים כחודש למשך ייעדרו במדינה

 לסיור־ ארצות־הברית ממשלת על־ידי הוזמנו הם
 ברחבי האמריקאי הצבא במיתקני לימודים

ארצות־הברית.
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ת ד אגו ם מ תונאי העי
 הוא אנסכי, אלכם ״גלי־צה״ל״ שחץ

 אגד של שוועדת־האתיקה העיתונאי
 להשעותו ההליטה העיתונאים דת

 פעילותו כעיקבות כאגודה, מחברות
כתעמו* לכנסת, האחרונות בבהירות

 הדיץ הליכוד. למען הבחירות לת
 אחדי*: רק החל אנסקי של כהשעייתו

 הליכוד״, ״מכירת ספרו, את שפירסם
 העסקתו פירטי כל את גולל שכו

 ■ז בי וטען הליכוד, של כמסע־הכהירות :
 כניגוד זאת עשו אחדים עיתונאים גם

זהותם. את מלגלות נמנע אך לתקנות,
 מחברי כמה של תכיעתם למרות *

 בהחלטתה, ציינה לא היא הוועדה,
העי של שמו את לפירסום, שנמסרה

 להעלים זה ניסיון שהושעה. תונאי
 עורר שהוענש עיתונאי של זהותו

הוועדה. בלפי רכה ביקורת
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