
בסדינה•סודות) הזכויות (כלתצפית
 ישראל, לנציגי כארצות-הכרית ספרד שגריר של פנייתו •

משרד תענה. לא המדינות שתי כין דיפלומטיים יחסים כינון לשם
לאו״ס. זו מדינה תתקבל בטרם ספרד עם יחסים על ידון לא החוץ

עם המיטהר דרבי פתיחת על במערכה הראשון השלב .
 אניות שירות נזתכנת ממשלתית־פרטית חברה הקיץ. יתחיל אפיה יבשת

אסיה. ובדתם־מורח במזרח־אפריקה ידידותיות מדינות עט תקין

 המזרח למדינות ניכרות ככמויות מלח לשיווק הסיכויים
להתגשם. עלולים ואינדונזיה, בורמה ליפאן, וכעיקר הרחוק,

 הקמת מתכננת תבעתלי המלח מפעלי וחברת הצליח באילת בריכותיהאידוי ניסוי
באילת. נמל להקמת הגדולה התוכנית במסגרת נמלעולח

השנה של השני בהצי כיותר חשוכים אישים לביקורי צפה •
 הניעה משרדיהחוץ/ ביוזמת הבריטי הפרלמנט חברי בקורי הצלחת הנוכחית.

 בעמדות־ אישים לגבי הבקורים תוכנית להפעלת הישראלית ההסברה מתכנני את
 וינסנט לשעבר, צרפת נשיא יפתח הביקורים שורת את אחרות. במדינות מפתח

אוריול.

העמ והדימוקרטיות המועצות מכרית הקטן העלייה זרם •
 עולים 100 עלו האחרונה השנה חצי במשך הבאים. כחודשים יגבר מיות
העממיות. מהדימוקרטיות ארצה עלו בקירוב, עולים 400וכ־ המועצות מברית

 איראן-עי• התקרבות •
 ארצות■ חסות תחת ראק

 נצחון לחוג עלולה הכרית
.הנשואין חופת תחת חדש

 נשואי שאחרי הדעה רווחת בבגדאד
 מתכונן ירדן, מלן חוסיין קרובו,

 לו ליצור העיראקי פייסל המלך גס
 שאחי- הנסיכה המועמדת: משפחה.

פח ריזא מוחמד פרם שאח בת נאז,

העם
ת ר ה מול ש עז

הו הם התותחים. רעמו כיסופים בגמרת
 תגמול : צבאית שיטה של אופיה את כיחו

 קרבית כיננות המצריך דבר מיידי, מקומי
 השניה הפעם זו מהיר. כושר־החלטה מתמדת,

ה אחרי מיד התגמול בא מעטים ימים ת־ך
המצרית. התקפה

 מסויימים, עתונאים ניסו חדשים כמה זה
 של תמונה לצייר מפלגות, עסקני כמה וגם

 שרת. ומשה בן־גוריון דויד בין יסודי ניגוד
 הם : אלה לפרשנים תמיד ליגלגו יודעי־דבר

הכל בתפיסתם זהים האישים שני כי ידעו
מב יטמסרמנט ביטוי גוונים.של רק וכי לית,

ביניהם. דילים
 יכול בכך. שפיקפק מי לקאהיר. רבבת

 הגבול, מן בידיעות רק לא לעיין השבוע היה
 ראש־ממשלת שנתן מיוחד בראיון גם אלא

וש ניוס־וויק, האמריקאי לשבועון ישראל
 אל־ עבד גמאל עם מקביל ראיון מול פורסם
 ביותר הק-לניים האקטיביסטים גם נאצר.

פגם. בו למצוא יכלו לא
 זכותם את איבדו ״המצרים :שרת הודיע

הסכם תנאי את שהפרו מאחר רצועת־עזה על

?ווי.

 לכנסת י מפא•׳ רשימת •
 השמות חמישים כין תכלול

 חמישה לפחות הראשוניים
צעי סיכויי צעירים. של שמות

 שהבלתיימרו׳ לאחר גברו נזפא׳׳י רי
 לשם ,לצעירים הצטרפו במפלגה, ציס

 מקומות שריון על משותף מאבק
בכנסת. בטוחים

מ כי מתברר שעה אותה
 מפא״י של הצעיר הדור טה

 המטה, קבע. של מטה ישאר
 של עוזרו ישי, אלחנן ידי על שהוקם
הבחי תעמולת ארגון לשם בי.ג׳י.,

 לתנועת יהפוך ,הצעירים בקרב רות
מפא״י. של הרשמית הנוער

גוברין היסטוריון־חובכ
ושות׳ עוזי על

 המועמד יישאר רחובות עיריית ראש חורכיץ, ציון כן .
למרות.כל הכאות, ככחירות גם העיריה לראשות מפא״י מטעם

 מנהל את שהוסכם, כפי הרשימה, בראש תעמיד, מפא״י בעירייתו. השחיתות גילויי
 הבחירות, לאחר מיד יתפטר אשר חורין, יהודה יכין־חק״ל, וראש המרכז־החקלאי

ברשימה. השני להורביץ, מקומו את ימסור

 יעמדו בירושלים, חכרת-האשלג מרכז מעובדי עשרות .
להתפטר. או שכע לבאר לעכור : הברירה כפני חודשיים בעוד
 לעוברים ראשון לבירת־הנגב. משרדיה את להעביר עקרונית החליטה החברה הנהלת

 תבע הנגב, לעניין שנתפס החברה, של החדש מנהלה מקלף, מרדכי רב־אלוף
העקרבים. מעלה ליד דימונה עיר־הכוריס בנית את לתפקידו, הכנסו עם מיד

עמדת שינוי ללא יועלו, לא הימאים משכורות כי נראה .
 בתנאי ימאיה משכורות את להעלות מוכנה שהם־צים חברת הממשלה.
 הסחורות של ההובלה מחירי את להעלות יסכימו הממשלה) (ובעקיפין שההסתדרות

מהארץ. והמוצאות המובאות

ישראלית־אמרי- סרטים חברת להקמת חדש נסיון ייעשה .
 שירותי- ראש לשעבר פרלמן, נ״מויש״) משה לכשיחזור משותפת קאית

 בארצות־הברית, בשהותו נפגש פרלמן הקרובים. בחודשים לישראל המודיעין,
ההוליבודי. במדריך נזכר ששמם האמריקאים הסרטים מפיקי רוב עם

התל-אביכי הקהל לרשות יועמדו קולנוע-ענק בתי שני .
 כסף סכומי שצברה ,20;״ד המאה פוקס חברת הבאה. בשנה והחיפאי

 מקומות 2000 בני אולמי־ענק, הקמת על הגדול חלקו את תוציא בארץ, גדולים
הקרוב. יולי בחודש יוחל בתל־אביב וןהראש בית־הקולנוע בבנין ומעלה. ישיבה

לאחר הבא, כחודש הצגותיו את יחדש ״זירה״ תיאטרון •
 דלתיים : אמריקה ציוני בבית שיוצג הראשון המחזה משנה יותר של חפטקה
לסארטר. סגורות

כאורחת ארצה, הקיץ תגיע בולגרית כדורעף קבוצת •
 שיטות וסיגול המקומיות הקבוצות אימון : בואה מטרת הקיבוץ־הארצי.

חדישות. משחק

 בסופו זו... זכות להם שהקנה שביתת־הנשק,
 הרצועה. את לפנות המצרים יצטרכו דבר, של

ל עליהם אולם עתה. הבעיה את מעלים איננו
זכותם.״ את איבדו כי הבין

 לא ג׳י. בי. שגם זו, תקיפה הכרזה בצד
 על שרת רמז כמוה, להשמיע כה עד העז

 קשר יצירת :מרחבי לשלום ישראל הצעות
 בין (היינו ערב ארצות בין לתחבורה יבשתי

 על לשמירה תמיד ״כפוף וירדן) מצריים
 הצעת ישראל.״ של והריבונות השלמות מלוא

 קאהיר בין תנועת־הרכבת חידוש :נוספת
 חיפה בין קשר יצירת חיפה), (דרך וביירות
הירדן. וממלכת

 בלשון לדבר כמקים השני. המועטד
ה אולם חלקה. בשפה שרת דיבר איומים,

 (אצל קיים ״אם : לרוך מתחת הזדקר איום
ל ישראל תרצה לא שמא פחד הערבים)

 צריכה זו הרי הנוכחיים, בגבולותיה הישאר
 עם שלום לכרות בעיניהם נוספת סיבה להיות

 גדותיה על להשתפן עליה להקשות ישראל,
 של קו לעבור הוא אחד דבר ולהתפשט.

 של הסכם לקרוע אחר דבר שביתת־נשק,
שלוט.״
ה לדעתו, תהיה, מי לרמוז סירב שרת'

 עם שלום שתכרות הראשונה הערבית מדינה
 תהיה מי בפירוש אמד הוא אולם ישראל.
לבנון. : השניה

שיא הנ
ש אי א ה ל □ )*הב • סי ק ט

 של האמנה איגרת הוחזרה המדינה קום עם
 (אבריאל איבראל אהיד בצ׳כיה, ישראל ציר

הסי הצעיר. הישראלי למשרד־החוץ כיום)
המקו לנוסח התאים לא האיגרת נוסח : בה
בתל־אביב, למקצוע חבריהם על להקל כדי בל•

 ביקשו המתאים, הנוסח את הצ׳כים שלחו
 לצ׳כוסלו־ חזרה ולשלחו עליו לחתום למלאו,
בקיה.
 קצין במשרד־החוץ, ראש־הטקס ניסח מאז

 איג־ ,מימין מיכאל ד״ר במילואים, חיל־הים
הת לפחות, הטקס, ענייני רבות. אמנה רות
 שבשבוע עד במשרדהחוץ. למישרין נהלו

שוב. מחלקת־הטקס ונכשלה שבה ..,שעבר

 לצאת רצונו את הביע בן־צבי יצחק הנשיא
 החופשה ישראלית. אנייה סיפון על לחופשה
 בנמלים, ירד לא שהנשיא באופן אורגנה

 דורש זרה במדינה נשיא של ביקורו שכן
ה שהגיע לפני קצר זמן רבים. גינוני־טקס

 דעתי, את שינה באיטליה, גינואה לנמל נשיא
 לא במקום ישראל לנציגי פרט לנמל. ירד
 האיטלקי משרד־החוץ בואו. על איש ידע

 קיבל לא אשר מהביקור להתעלם החליט
מראש. הודעה עליו

 הפרשה חזרה במרסל הנעדר. האיש
הישר הנציגים ידי על נתקבל הנשיא שנית,
 לצרפתים: שנמסרה היחידה ההודעה אליים.

 נגבה א/ק של החובל רב מטעם תשדורת
ה לפני שעות מספר נמל־מרסייל, למנהלת
 טקסי את ערכו מרסייל שלטונות מאורע.
 שלא מאחר עצמם, דעת על הפנים קבלות
ב משרד־החוץ עם להתקשר אפילו הספיקי
פאריס.

 ונתקבל למולדת הנשיא השבוע חזר כאשר
 אירע כיצד איש הבין לא תותחים, מטחי 21ב־

 הדעת: על המתקבל היחידי ההסבר זה. כשלון
 סימון מיכאל ד״ר ראש־הטקם של העדרו

 במסע חיל־הים את ליחיד, כקצין־מילואים אשר
לדרום־אפריקה. משגב א/ק האניה

ג׳י. בי.
ר ל מ א ר ש 1951 י

 הידיוים פי על רק לא אדם להכיר אפשר
 הדוגמאות שי על גם אלא בהם, בוחר שהוא

 מן החל נם. על מרימן שהוא ההיסטוריות
ה אדם לכל קלה דרך ישנה שעבר, החודש
 מקומו את ג׳י. בי. רואה כיצד לנחש מבקש

 די להידמות. רוצה הוא ולמי בהיסטוריה,
 מלכים בספר יעיין התנ״ך, את יפתח אם לו
המוק הקטעים על יעבור ס, ודברי־הימיס ב׳

בן־אמציה*. לעוזיהו דשים
 במחברת משם עוזיהו את שהפך המאורע

אקטו לאומית לדמות ו׳ כיתה תלמידי של
 העצמאות ביום ג׳י. בי. של נאומו היה אלית

 ארבעה נס על הרים בו ),916 הזח (העולם
 אברהם : אלה לימים כמופת ישראל, מגיבורי

 ועוזיהו. בן־ישי דויד בן־נון, יהושע תרח, בן
הרביעי. לשם לב שם לא איש כמעט

 (״הנשר עקיבא ח״כ היה לב ששם אחד
 שהנהו. המקצועי האיגוד איש גוברין, הקרח״)

ההס מזכיר לתפקיד רציני מועמד כיום
 העבודה שר יהיה נמיר מרדכי אם תדרות,

 בהעלאת חלק לו היה כי הבאה. בממשלה
זה. רם למקום עוזיהו

למ הראשון. המקום על התחרות
הש במכם ג׳י. בי. ונאום צה״ל הקמת חרת
 ביקש גוברין׳ התעורר אלופיו, בעת
ש ההיסטורי העוול את לתקן בן־נוריון את

 שהוש־ ישראל. מלך בן־עומרי, לאחאב נעשה
 מות שמת אף התנ״ך, עורכי על-ידי קשה מץ

בשדה־הקרב. גיבורים
 מיוחדים רצים (באמצעות המכתבים חליפת
 ההיסטורית, המחשבה את פיתחה ודחופים)

 בחקר לשקוע נ׳י. בי. את המריצה הסתם ומן
נאו ויהודה. ישראל מלכי של היחסי ערכם

 את סופית שפסל עתה הבהיר באיצטד מו
הע הראשון, למקום אחאב של מועמדותו

 עקיבא שגם מסקנה — עוזיהו את עליו דיף
 אחאב חדשים. כמה לפני אליה הגיע גוברין
 במקום שעה, לפי להסתפק, יצטרך המלך
ברשימה. נידח

י 1955 ישראל מר מיהו אילת. כובש
 אביו שנרצח אחרי ,16 בגיל הומלך עוזיהו

בפ לחם הוא שנה. 52 מלך והוא בלכיש,
 (כיום גת חומת את פרץ ובערבים, לשתים

 שלושה — ואשדוד יבנה עיראק־אל״מנשיה),
מח בנה הוא תש״ח. מלחמת של שדות־קרב

 מיבצע — ליהודה״ ״וישיבה אילת את דש
 בפירוש צוין הוא בו. מתגאה ג׳י. בי. שגם

לרוב. (מים) בורות שחצב אדמה, כאוהב

 פרק ב/ דברי־הימיס בספר כך הנקרא *
 לו קורא ט״ו, פרק ב׳, מלכים יספר כ״ו.
עזריה. בשם

- •919 הזה העולם■




