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לישראל וגי״ו■ ■
 הקיץ, בראשית בישראל יביך צ׳ייני, ריצ׳ארד האמריקאי, שר־הביסחון

התיכון. המיזרח בארצית סיור במיסגרת
רבץ. יצחק של אורחיו והיו בישראל ביקרו ויינברגר, וקספר קרלוצ׳י ג׳ון קודמיו, גם

לצד״ל חדש כוכב ■
בצד״ל. חדשה אישיות התבלטה האחרונים בחודשיים1

 עכשיו עד אר בצי״ל, ארוכות שנים כבר נמצא )$3( אל־האשס עכל
 במישרד קצץ היה שנים במשך הקלעים. מאחורי רק באירגון שימש
לאמץ!. המקביל צבא־לבנון(גוף של השני

הדרום־לבנונית, המיליציה את והקים חרד סעד רב־סרן כשפרש
 של ביסחון־הפנים על כאחראי ומונה איתו יחד אל-האשם פרש

צר״ל.
 שילטון כל ועם הפלאנגות עם הקשרים למיסוד אחראי היה הוא

 על אל־האשם מפקר לתפקידו, לחד הגנרל מונה מאז יותר. מאוחר בביירות שקם נוצרי
בדרום־־לבנוו. המערבית הגיזרה

 מקומו את אל־האשם מילא בצרפת, רפואי לטיפול לחד כשעזב שבועיים, לפני
מישל הגנרל של המובהקים מתומכיו הוא אל־האשם צד״ל. של כללי כמפקד
עיון.
הליסד למרכז צירופי□ ■

 שנבחרו המקומיות, והרשויות העדים ראשי כל את לצדן־ האפשרות תיתכן
למרכז־הליבוד. האחרונות, המוניציפליות בבחירות

 אגף יו׳ר כץ, ישראל דורש הססותטים בהתאחדות השבוע שאירע המהפך בעיקבות
למרכז. הסטודנטים מנהיגי את גם לצרף בליכוד, הצעירים

ל״טלחרום״ מיליון רק ■
 יערות־הכרמל. למען ב״טלתרום״ שקלים ממיליון יותר קצת נאספו עכשיו עד

 הממשלה על״ידי שלושה נתרמו בסלתרום, נתרמו שכביכול שקלים מיליון שיבעה מתוך
 הוא עכשיו עד שנאסף הכסף פרטיים. אנשים על־ידי מיליון וארבעה ארצות־הברית, ויהדות

הפרטיות. התרומות מכלל רבע
 כמה באמצעות מועבר שהכסף מכך נובעים ארצות־הברית מיהדות הכסף בקבלת העיכובים

מיסים. מתשלום להימנע כדי מפוזרת, ובצורה גופים

כקציעות גם ק□3 ■
 משתמשים בקציעות) (מיתקך־הכליאה ״3 ב״אנםאר העצירים שגם מסתבר

הפקסימיליה. בשרותי
 שקרובי״מישפתה משערים לגדר. מעבר אל וזורקים אותן מגלגלים פיתקות, כותבים הם

-פקס". בשם נקרא כולו התהליך הפיתקות. את אוספים ומכרים

לכתובות? אחראי מ׳ ■
 הר־ נאמני ״בנאי״(ברית שפעילי טוענים השמאל, חוגי עם הנמנים מרצים
 כתובות• מאחורי עומדים ימני־קיצוני, תא־סטודנטים ישראל), וארץ הבית

מהאוניברסיטה. להרחקתם הקוראים והכרוזים מרצים דלתות על הנאצה
 המעשים. עם קשר כל אין שלאירגונו טוען תנועת.כך", איש רביב, אבישי התא, מנהיג

 תל־אביב. באוניברסיטת באגודת־הססודנסים בבחירות הבא בחודש להתמודד מתכוון התא
זאת. למנוע דורשים תאייהשמאל

673
 סלסטינייס הרוגים 530 על דובר־צה״ל מסר בנובמבר 30ה־ ביום

בלבד. חיילי־צה״ל מירי הרוגים כולל זה מיספר הכבושים. בשטחים
 4ב־ הפלסטיניים ההרוגים מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי

.673 על בדצמבר
ה לפי הרוגים, 819 על פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת

הבא: פירוט
ומתנחלים. חיילי־צה״ל מירי הרוגים 597 •

משאיפת־גאז. כתוצאה הרוגים 82 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 54 •
אחרות. מסיבות הרוגים 86 •

לא בקיסדיה: מועדון ■
 רעיון את להשהות החליטה בפאריס, שמושבה התיכון״, הים ״מועדון הנהלת
בקיסריה. המועדון הקמת

 להיענות כרי בארץ, נוסף מועדון להקים נכונותם על הצרפתית החברה ראשי הודיעו בעבר
 מפני התוכנית, ביצוע את משהה המועדון שהנהלת מניחים עכשיו שר־התיירות. לפניות

כלל. ייצוג לה אין שבהן בארצות מועדונים להקים מעדיפה שהיא

לאשת י1ש מעצר ■
 למעצר הנשלחת הראשונה האשה היא מבאלאטה )38(אל־קאדר עבד חוסנייה
השנייה. בפעם מינהלי

 הכלא, הנהלת על־ידי שנוצלה תקנה לפי יום, 40 במשך השרון בכלא בבידוד הוחזקה היא
אסירים. עם מוחזקים לא מינהליים שעצירים נקבע שלפיה

 שאסור קבעה השופטת אבל נדחה, העירעור המעצר. על עירעור הגישה היא בנובמבר 30ב*
בבידוד. אותה להחזיק

^ן״״2̂|,,יין ר1ל ,״!*ן י |111* א

 קפה של בעליו עמיר, מוטי עם הסכם אלה בימים חותמת בתל־אביב אגודת־העיתונאים
 אגודת־ בית מיזנון של זכיון־ההפעלה את עמיר יקבל זה, הסכם לפי בתל־אביב. הביסה

שנים. חמש למשך שברחוב־קפלז העיתונאים
 יוקרתי כמקום הנחשב האגודה, שמיזנון האחרונה בשנה השנייה הפעם זו

בעלים. מחליף מאוד, ומכנים

בארץ דוקאקיס ■
 בסמים למילחמה הרשות לבקשת נענתה דוקאקים קיטי
 מסמים היגמלות על להרצות עלי, עובדיה הרשות, ויו״ר

ומאלכוהול.
 לסייע הבטיחה היא ברחבי־הארץ. לסיבוב־הרצאות הוזמנה רוקאקיס

 תרומות לגיוס ותפעל שבגלבוע, במלכישוע כפר־גמילה בהקמת
בבתי־סוהר. להופיע ביקשה גס היא הרשות. עבור בארצות־הברית

נעימה טיסה
 332 מיספר בטיסה סוויסאייר לנוסעי קרה זה

 עבר כבר המטוס האחרונה. בשבת לתל־אביב, מציריך
 בחלקו אש פרצה כשלפתע רודוס, היווני האי את

 תא״הסייס. את מילא כבד ועשן המטוס של התחתון
 לכבותה. דרך כל היתר לא האש, מקור מה ידע לא איש

 כי וסיפרה הראשונה המחלקה נוסעי אל יצאה דיילת
די לרודוס, לחזור נאלץ המטוס נחיתת־חירום. לנחות נ

 הבל- הנחיתה על ידעו לא האחרות המחלקות נוסעי
 מטעמי־ או החשמל, במערכת קצר עקב תי־מתוכננת.

ה בטיחות, ב במטוס. האור נו
 ,,זו הנוסעים. אחד סיפר אלוהים!״ פחד היה ״זה
 חוסר־אונים זה מה שהרגשתי בחיי הראשונה הפעם

המת המקובל, במובן פאניקה היתה לא זו מוחלט.
 ניבוי־ עם משתק. פחד היה זה ובכי, בצעקות בטאת

 מיוחדות, ירוקות נורות בקרקע־המסוס נדלקו האורות
ש קלטתי אז ליציאות״החירום. הדרך את המסמנות

חמור. באמת המצב
 פוחד לא אני עסקיי, לרגל מאוד הרבה טס ״אני
ס עולה, מיוחדים, טכסים לי אין לטוס,  הפעם ונוחת. ס

 כל אותי. ומשתק למעיים לי חודר הפחד איך הרגשתי
 על היינו כבר שעה מרבע פחות בתוך מהר, נגמר הסיפור
 עבורנו התחיל כבר אז רודוס. של המוצקה הקרקע

אחר." סיפור

 בנמל- 19.00 בשעה מדי־שבת נוחתת 332 טיסה
 זה הנערכת מסורתית טיסה זוהי נן־גוריון. התעופה

שווייצי. דיוק מפספסים, לא לעולם רבות. שנים
 פני את להקביל שבאו בני״המישפחה עבור לכן,

 מסך־הטלוויזיה, על לראות מוזר זה היה הנוסעים,
נו סוויסאייר טיסת את מטוסים, נחיתות על המדווח

סימון״נחיתה. ללא תרת
מאו נחיתתן שמועד טיסות שתי שהגיעו אחרי רק

 משהו בי להבין בני־המישפחות התחילו יותר, חר
 דרך־קבע הנמצאים חנרת״התעופה, מאנשי איש קורה.
 רק מתרחש. מה לממתינים להודיע כדי הגיע לא בנמל,
 התעלומה. את פתרה אנשים כמה של ישראלית יוזמה

 כשנמצאו החברה. נציגי את למצוא כדי התרוצצו הם
 שהמטוס האבודים הקרובים למחפשי נאמר הנציגים,

באי״רורוס. נחיתת־חירום נחת
 זו תקופה אפוף־העשן. מהמטוס הנוסעים נפלטו שם

 סגורים, המלונות רוב באי. מתה תקופה היא השנה של
קיץ. של אי הוא רודוס תיירים. אין

 את אליו לקבל שניאות מרוחק, בית״מלון כשנמצא
צרי האנשים וכי סבלים, שאין התברר הנוסעים, 200
בעצמם. מיזוודותיהם את לסחוב כים

 לטלפן וביקשו המלון בלובי התקבצו הנוסעים רוב
 איפ- לא בית־המלון הנהלת מצבם. על ולהודיע לארץ
בהפתעה עיניים לטשו האי של נהגי-המוניות זאת. שרה

 ״טלפון," מוניותיהם. על המאסיבית הפשיטה נוכח
נהג־מונית. לכל הפקודה ניתנה
ו בך בנ  לתל״אביב מציריך 332 טיסה נוסעי להם ס
מכשיר-טלפון. למצוא מקווים כשהם באי,

 תצמח לא רבה טובה כי הנוסעים קרובי כשהבינו
רשי אירגנו הם בנמל-התעופה, סוויסאייר מנציגי להם
 נציג- למקבלי־הפנים. שנמסרה מיספרי־טלפון מת

 על בטלפון, אישית, אחר לכל להודיע התחייב החברה
 הבאה שהטיסה ברור היה היום. למחרת הנחיתה מועד
מיוחד. מסוס לאי פשיישלח הראשון, ביום רק תהיה

האוטו התקליט שיחת-הסלפון. את קיבל לא איש
 הנחיתה שמועד ריווח זמני״הנחיתות על המודיע מטי

בצהריים. 14.15 יהיה
 הם כן, לפני שעה בלוד, המותשים הנוסעים כשנחתו

 נפעם לבוא כדאי שלא החליטו שמישפחותיהם חשבו
השנייה.

 ומצאו האנשים, מגיעים החלו 14.00 השעה לקראת
להודיע כדי טלפונים היו בלוד ממתינים. קרוביהם את

שהגיעו.
 לאמיל איש־הביטוח, המבורגר, לגירעון ניסר, לבנו

 לספר מה היה הנוסעים ולשאר קסבה, מהמיסעדה
להתקלח. שהלכו לפני בבית,

 הדוב־ המיקרה. על כשנשאלה הגיבה לא סוויסאייר
■ □1ר שרית מציריך• להוראות המתינו רים


