
חדיש ציוד
בלבנון לנוצרים

 וכמייוחד כלכנון, הפלאנגות של המיליציות
 כדרום הנוצרים המובלעת אנשי של אדו

 ציוד האחרונים כחודשים ל,יכלו לכנון,
לבן. קודם לרשותם עמד שלא חדיש צכאי

 אנשי עם הקרבות מאז שחלפו הרגיעה בחודשי
 הפאלאנגות ערכו הסורי, והצבא המוסלמי השמאל

 האימון קצב את הגבירו מחדש, שורותיהם את
 בכמויות שונות בדרכים והצטיידו שלהם הצבאי

 לרשות עתה עומדים למשל, כך, נשק. של עצומות
 ארוכי־טווח. חדישים תותחים הפאלאנגות

 של התעצמותן כי מעריכים בלבנון זרים משקיפים
 לחידוש מנהיגיהם את לדחוף עלולה הפאלאנגות

צבאית. הכרעה להשיג תקווה מתוך הקרבות

ס ח ת׳ שופרו סי
וייבמו - בגין

 בגין מנחם ראש־הממשלה בין האישיים היחסים
 מעורערים שהיו וייצמן, עזר שר־הביטחון לבין

 חתימת מאז שופרו ממושכת, תקופה במשך
 מהערותיו כעיקר שנכיע השניים, כין המתחהסכם־השלום.

 פג, בגין, כדפי וייצמן של הביקורתיות
 בהתייעצויות משתתף שוב ווייצמן

כהם. והוחרם כמעט לכן שקודם והכרעות
 לבין ראש־הממשלה בין מתיחות שוררת זאת לעומת

 כל מחמיץ אינו בגין שרון. אריאל שר־החקלאות
 ב״עונש״ אצלו נמצא הוא כי לשרון להבהיר הזדמנות

 מהתבטאויותיו כמה בגלל בעיקר עליו, כועס הוא וכי
בירושלים. קארטר הנשיא ביקור בעת כלפיו

שפירא עמיקם
ר דו האוצר פ

 עמיקם תל-אביב, עיריית דובר כה עד שהיה מי
 מישרד־האוצר. דובר הנראה ככל יהיה שפירא,

 כממונה לכהן השכוע החד בכר שפירא
 של וההסברה הדוברות על כפועל

מישרד־האוצר.

ר מדוע ט פ ת ה
תי זועב■ ס כנ ה מ

 נצרת עיריית ראש לשעבר אל־זועבי, אל־דין סייף
 שהגיש עד הראשונה הכנסת מאז כח״כ שכיהן ומי

 להתמסר עומד מהכנסת, התפטרותו את שבועיים לפני
 גדולה מזכרות חנות שהקים אחרי לעסקים,
 הכנסייה ליד ל״י מיליון כארבע של בהשקעה
בנצרת. המרכזית

 נבעה התפטרותו כי הראשונה להודעתו בניגוד
 בין ומתרחב ההולך הפער ובגלל בריאות מסיבות

 השבוע אל־זועבי טען במדינה, לערבים היהודים
 יחסה להתפטר החלטתו על השפיעה רבה במידה כי

 כלפיו. הליכוד ממשלת של המזלזל
 ראש־ עם להיפגש ביקשתי וחצי ״שנה

ף זועכי, טען בגין,״ מנחם הממשלה א  בל ״
 שונים. בתירוצים נידהו כקשותי

 לפני עוד ביקשתי עצמאי, עסק להקים ״כשהחלטתי
 והתיירות, התעשייה־המיסחר ממישרד הלוואה שנה

 חושב אני הזה. היום עצם עד אותה קיבלתי לא אך
 לא שמעולם כיוון פוליטי, רקע על שנדחיתי

בליכוד.״ תמכתי

 שלא מהעובדה כמייוחד נפגע אד־זועכי
 כעת קארטר הנשיא פני את לקבל הוזמן
 את אירח שבשעתו למרות וזאת לישראל, בואו
 קארטר של ביקורו בעת בנצרת, אישית קארטר ג׳ימי

 אל- השתתף לא כך על במחאה .1973 בשנת בישראל
 הנשיא של נאומו בעת הכנסת בישיבת זועבי

בה. קארטר

ת ־ גראצ״אוי ג ר ד  ל
אלור סגן־

 יצחק רב־סרן צה״ל, תיזמורת מפקד
 לאחרונה הועלה גראציאני, (״זיקו״)
סגן־אלוף. לדרגת

 הצבאית ודרגתו צה״ל עובד אזרח הוא ״זיקו״
 עשר אחרי בדרגה, העלאתו בילבד. ייצוג דרגת היא

 הערכה אות היא רב־סרן דרגות נשא בהם שנים
 הגיע עימם ולהישגים לתפקיד למסירותו
צה״ל. בתיזמורת

ה סכנ ה ה פ ל זמנית ח
אטום פצצת

עיראק* בידי
 איום מהווה ועיראק סוריה בין שנחתם הצבאי ההסכם

 האפשרות ביגלל רק לא ישראל, על יישיר צבאי
 סוריה־ בגבול תוצבנה משוריינות עיראקיות שאוגדות

 עלולה המדינות שתי בין הצבאית הברית ישראל.
 ׳ בעיקר וסוריה, ישראל בין מאזן־ד,כוחות את לשנות

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

אטום. פצצת
מו העיראקים שעמו הקי  גרעיני, כור כ

ת ר עז שלת של וסיוע ידע כ  ממ
ת, ר צרפ מי הכו ה, האטו מונ  כדי

ע הוא את נכנה ם. כסיו  על־פי הצרפתי
ת רכו ע ה  עלולים בחו״ל, מומחים של ה

ת להגיע העיראקים ר עז  לייצור זה כור כ
שלהם פצצת־אטום ך מ ם תו תיי שנ  ה

ת. בו הקרו
 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 חוזה־שלום שייחתם אחרי גם

ה כי חרדים זרים צכאיים מומחים  הסכנ
ת של צאו מ  עיראק כידי פצצת־אטום הי

ת עלולה תו פ ת ל  למילחמת־מנע ישראל א
טרה ועיראק, סוריה נגד מ  מעיראק למנוע כ
ת הפצצה. ייצור א

 מדור בראש לראשונה התפרסמה הנ״ל הידיעה
 הזה״ (״העולם חודשים וחצי חמישה לפני ״תשקיף״

 בליבת הפיצוץ כי בצרפת פורסם השבוע ).2148
 לעיראק, למישלוח שנועדה בצרפת, הגרעיני הכור
 כתוצאה וכי הישראלי ״המוסד״ אנשי בידי נעשה
 בעיראק גרעינית פצצה לייצר האפשרות תדחה מכן

 אובזר־ נובל ״לה הצרפתי השבועון בשנתיים. לפחות
 כי השבוע, מסרו נוספים, צרפתיים ועיתונים ווטר״

 למחסן קומנדו אנשי חוליית חדרה כשבועיים לפני
 לעיראק. למשלוח שנועד הכורים, ציוד נשמר שם

 היה שלא במכולות נשמר הסודי שהציוד למרות
 את לאתר הקומנדו אנשי הצליחו סימון, כל עליהם

 מטעני בהן והניחו לעיראק המיועדות המכולות
 את כליל והשמידו השחיתו אשר חומר״נפץ

להפעילו. ניתן לא בלעדיה אשר הגרעיני, הכור ליבת

ומזח■ יבקרו
שמבן מיכה

 היתד, לא אם לבדוק התבקש ההסתדרות מבקר
 שמבן מיכה של במינויו התקין מהנוהל חריגה
 תל־אביב. הפועל של הספורט באגודת המקצועי כרכז

 בענף ביותר הבולטות הדמויות אחת לשעבר ׳שמבן,
 החינוך על הממונה במישרת מחזיק בהפועל, הכדורסל

 והקבוצות. הקיבוצים בסמינר הגופני
 תל־אכיב כהפועל המקצועי כרכז מינויו

 מקכל הוא כו מצב יוצר מלאה כמישרה
 — מוסד מאותו מלאות משכורות שתי

ההסתדרות.
 למינויו המתנגדים תל־אביב הפועל מעסקני כמה
 הביקורת לוועדת זה בעניין פנו שמבן של
ההסתדרות. של

ת למגורי המלון א ד א ס

 בדחיפות הזקוק רעוע, דו־קומתי כניין
 כו המקום הנראה ככל יהיה לשיפוצים,

 אל־סאדאת אנוור מצריים נשיא יתאכסן
 אל־עריש, המצרית לעיירה שיכוא כעת
 כחודש המצרים לידי שתועכר אחרי מייד
 שהוא כאל־עריש, ״השלום״ מלון זהו הבא.

 מונפים המלון גג על כעיירה. היחיד המלון
 על במו מצריים, דגלים מיספר ימים זה

 בכר שתושביה כעיירה אחרים מיכנים
מצ לשילטון חזרו באילו עצמם את רואים

 שום נקט לא כעיירה הצבאי המימשל רי.
 המונפים המצריים הדגלים להורדת פעולה

 בעיירה, האחרים המיכנים כל כתיה. על
 את ששת־הימים מילחמת לפני ששימשו
 הרוסים מאז נותרו במקום, המצרי השילטון
 זמן תוך לשפצם אפשרות בל ואין ושוממים

 יעדיף אל־סאדאת בי הנמנע מן לא קצר.
 כמובנה דווקא הפגנתי, כאופן להתאכסן,

הצבאי. המימשל את ביום המשמש

על ביקורת
ס וסיעות ר פ

 נסיעותיו על ביקורת מושמעת העבודה מיפלגת בחוגי
 לחו״ל. פרס שמעון חמיפלגה, יו״ר של התכופות

 לנסוע, מרבה פרם כי טוענים המבקרים
 נסיעותיו וכי ראש־הממשלה מאשר יותר

 הפנימית. הפעילות להזנחת גורמות
 מישיבות באחת יועלה הנושא כי הנמנע מן לא

הקרובות. המרכז

 במחירי התייקרות
שראל הטיסה מי

 מחירי התייקרו באפריל מהאחד החל
 ,40ב־* של כשיעור ואליה מישראל הטיסה

 כשאר המקובלת ההתייקרות מאישר יותר
 הקייץ תעריך כניסת עקב כעולם הקווים
 הדלק. מחירי* מהתייקרות וכתוצאה לתוקפו

 אחדים שבועות תוך כי מעריכות חברות־ד,תעופה
 לישראל הטיסה במחירי נוספת התייקרות תהיה

 ך0/0 בשיעור ההתייקרות לעומת ,10ס/סכ־ של בשיעור
בעולם. הקווים בשאר

ה א  לוועד רביו ל
ת ח צ הנ ה ל ב מ בו

 הצטרפה רבין, לאה לשעבר, ראש־הממשלה רעיית
 זכרו להנצחת קרן להקמת הציבורי לוועד השבוע

 למרוח וזאת צור, (״בומבה״) יוסף השחקן של
 אישית. אותו הכירה שלא

 מופע השכוע העורך הוועד, ככוונת
 לקרן, יוקדשו שהכנסותיו מייוחד אמנים
ל״י. אלפי טאות במה של סכום לאסוף




