
ממנהיגי אחד
 שבם מנכבדי אל-מצרי, חיכמת הפלסטינים,

 יצא הירדני, הפארלמנט יו״ר בשעתו שהיה
ולמצרים. לירדן מיוחד למסע שעבר כשבוע

 חמד' שכם, עיריית ראש של הטוב חברו אל־מצרי,
 בהג׳ת הירדני, ראש־הממשלה עם בירדן כבר נפגש כנען,

אל־תלהוני,

אל־מצרי, חיבמת
 עכד־אל־נאצר, גמאל עם אחת לא שנפגש

בקאהיר, אצלו להתקבל עומד

גישושי-ישראל
בוואשינגטוו

מ אחד של שיגורו צפוי יום־העצמאות, לאחר מייד
 — לארצות־הברית ראש־הממשלה של הבכירים יועציו

האמרי בממשלה הלכי־הרוחות על מקרוב לעמוד כדי
המרחב. בעיות לגבי קאית,

 ישראל שגריר גם כנראה ייקרא היועץ, ביקור לאחר
לממשלה. לדווח רבין, יצחק בארצות־הברית,

 יתקווה איסר
אבו אבא את
מת ,שרותי־ד,ביטחון על לשעבר הממונה הראל, איטר

 ספר לפרסם העומד אבן, אבא את בפומבי לתקוף כונן
בתפקידו. קשור שנושאו למרות

 ה־ את אסרו שעליו בעוד בי טוען, הראל
 על החל - הסודיות חוק כתוקף פירסום

ש לחומר כיחס מתפטרים פקידי־ממשלה
 שאבא הרי - תפקידם כתוקף להם נודע
 שנודע חומר לפרסם היתר קיבל עצמו אכן

 על חומר השאר כין - תפקידו בתוקף לו
שונות. פרשיות

 — ישראליות תעודות
עמאו תוצרת

 ערבים של בהסתננותם הקשורה תעלומה פוענחה
המערבית. הגדה אל לירדן ממיזרח
 תלוש־רישום כשבידיהם הגיעו המסתננים של רובם

 שלטונות־יש־ על־ידי נערך אשר מיפקד־האוכלוסיה, של
פרטי יתר וכל האמיתי שמם רשומים זה בתלוש ראל.

האישיים. הם
 ותלושי־הרישום אחדים, מסתננים שנעצרו לאחר רק

 תעשייה בירדן קיימת כי הסתבר לבדיקה, נלקחו שלהם
האחד. דינארים בחמישה הנמכרים מזוייפים, תלושים של

 מקורי, תלוש של טופס צילמו הזייפנים
 שבחו הם דורש. לכל עותקים ממנו הדפיסו

 המיספר עם יחד צולם התלוש אחד: דבר
 בל על מופיע מיספר ואותו שלו, הסידורי

 למפתננים. הנמברים המזוייפים העותקים
 בו כרגע זה, מיספר אותם מסגיר כן על

התלוש. נבדק

מחדש לדבר לומד דייו
 לאחר שהתעוררה דיין, משה של קולו סביב התעלומה

 מוסברת שעבר, בשבוע בקול־ישראל, הכושל השידור
 מיתרי־הקול משני אחד של העצב כך: רופאיו די על־׳
 עד לוודא יוכלו שהרופאים מבלי נפגע, שר־הביטחון של
 מתי גם יודעים הרופאים אין חומרת־הפגיעה. את כה

זה. מיתר ירפא בכלל ואם
 חייו בל ישאר דיין שמשה לקרות, עלול

 בי גם ויתכן בלבד, אחד מיתר־קול עם
שוב. לנוע הקול מיתר יהל אחד בהיר כיום

 בקול לדבר, דיין את מומחה עתה מאמן כך לשם
 במיתר־ משתמש כשהוא — נורמאלי יותר או פחות
שנשאר. הבודד הקול

 עוד יבול אינו דיין משה :התוצאות אחת
קולו. את להרים או לצעוק,

 בו זעיר, מיקרופון דיין של בגדיו על הורכב לכן
 מרו״ ישיבות בעת או ציבוריים לאירועים ישתמש הוא

בכלל. שם, אותו שישמעו כדי בות־אנשים,

יודח - חמודה
 כראש חמודה, יהיא של ימיו כי נראה,
ספורים. - הפלסטיני״ השיחרור ״אירגון

הדח״ אחרי שהוצעו מועמדים, משלושה אחד היה הוא
 האיש היותו בגלל רק ונבחר שוקיירי, אחמד של תו

האחרים. מן מחלוקת פחות המעורר
 הצעי־ שיבבת־המנהיגים מתקוממת עתה

 כראש יותר ותקיף צעיר אדם דורשת רה,
 איר־ הקמת לקראת בצעד אולי - האירגון

פלסטיני. גון־גג
כ נחשב לאל־בעת, כמקורב חמודה, של עברו גם

בקאהיר. נגדו נקודה

 ולכבות עסקיהם את לסגור איימו נוביץ,
הג־העצמאות. כערב האורות את

 השימחה, את להשבית האיום מן שנבהלה העירייה,
 כאלה עסקים פתיחת להתיר בלתי־רשמי באופן הבטיחה

בוקר. לפנות שתיים לשעה עד — קבוע באופן —
ה מצד רצון־טוב כאות מצפים, עתה

 הדיסקוטק של מחדש לפתיחתו עירייה,
 ראשון כצעד רישיון יוענק לו ״מאנדי׳ס",

 כעלי לבין העירייה בין מקיפה כסולחה
הליליים. עסקי־הכידור

 תככב מרוו חנה
דולי!״ ב״הלו,

 ליהפך עתידה מרון, חנה הקאמרי, התיאטרון שחקנית
 על־ידי כנראה תושאל חנה מצליחה: לכוכבת־מחזמר

בתפ להופיע על־מנת גודיק, גיורא לתיאטרון הקאמרי
 דולי! הלו, המפורסם, הברודביי במחזמר הראשי, קיד

השנה. הקייץ בסוף הבימה, על שיועלה

 מסביב לאומי פארק
העיר-העתיקוה לחומת

 לא הושלמה העתיקה ירושלים לפיתוח נוספת תוכנית
מכבר.
לאו פארק לטעת עומדים זו, תוכנית לפי

העתיקה. ירושלים לחומת מסביב ענק, מי
 הבלתי־בנויים, בחלקים ישתרע הפארק של שיטחו רוב
 ובקטע שלה, הדרומי־מיזרחי בקצה — לחומה מסביב

דרומה. יפו משער שלה, המערבי

אלון—מפ׳׳ם ריב
 בממשלה, שרי־מפ״ם עצמם את ימצאו עדין במצב

 יגאל שר־העבודה על חזן של המוחצת התקפתו לאחר
ל מו״מ סיכויי תחת ״חותר על־ידו כונה אלון אלון:

בחברון. למתנחלים אלון ברכת עילת־ההתקפה: שלום״.
 ל־ דורש ההתקפה, עוצמת על רוגז אלון

לעצי מרשה מדוע הממשלתי כמישור כדר

 — הגולן רמת
בינלאומי תיירות אתר

הצפו הקצה להפיכתחדשה תוכנית
 רמת־הגולן של ני

בינ תיירות לאתר
 מתגבשת לאומי,

והולכת.
משקי מחפשים עתה

בפי לעניינם כדי עים,
אתר־התיי־ האיזור: תוח
מה־ ישתרע החדש רות

יכ החרמון, עד בניאס
 חדשים, בתי־מלון לול

ב מקומות־בידור־ונופש
ב בינלאומית. מתכונת

לפ התוכנית יוזמי דעת
 לגול״ נווה־קייט גם תוח

ל החרמון, על שי־סקי,
 כביש ונשלם הולך שם

מהיר. בקצב חדש,

משפט
ספרותי
ישראלי
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שד לתקוף בממשלה היושבת מפלגה מה
 כי טוענים לעומתו, מפ״ם, שרי בזו. כצורה

 עובדות ״ליצירת וקריאתו אלון, הכרזות
מהחל חריגה מהווה החדשים", כשטחים

 הבעת וידרשו זה בנושא הממשלה טות
אלון. מדברי הממשלה הסתייגות

? שביתודדיזנגוו*
 דיזנגוף של והסטייקיות המסעדות בעלי

 ביקרו כתל-אכיב האחרים ומרבזי-הבידור
רבי■ יהושע בפועל, ראש־העיר אצל השבוע

ית בו ספרותי, משפט
הישראלי־ המשורר בע

 זך נתן הישראלי־יהודי עמיתו את חוסיין ראשד ערבי
 מעבר להתחולל עשוי — ספרותי תרגום עיוות על לדין
לים.

 בשם ערביים שירים קובץ זך, עם יחד תירגם, חוסיין
 של לידיו המוכן הספר משהגיע עכשיו, ודקלים. תמרים
 כי טוען הוא אמריקאית, באוניברסיטה המשתלם ראשה

 שינה אחדות, בבאלאדות קוסמטי ניתוח ערך זך נתן
תוכנן. את

 שמו את החתים זך בי חוסיין, טוען בן
 בלל. ראה לא אותה משותפת, הקדמה על

 אך - אזרחית תביעה הגשת שוקל הוא
 משתלם זך גם פי אותה, להגיש יבול אינו

אי האוניברסיטאות כאחת - כחוץ־לארץ
בבריטניה. שם

בחדל


