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 רמאללה עיריית ראש
מתפקוידו יסולקו

 משרד- של הסותרים המעשים למרות
 ראש־העיר כי ברור ברמאללה, הביטחון

הקרום. בעתיד יסולק
 בעיר השולט והוא חוסיין, מחסידי הוא ראש־העיר

 הוא שותפים. של קטנה וקבוצה עמאן ממשלת על־ידי
 להיפטר מזמן שביקשה המקומית, האוכלוסייה על שנוא
ממנו.

 אחרי אפילו ראש־העיר, את פיטר לא הצבאי המימשל
 שהדבר חשש מחוך הרשמית, תקופת־כהונתו שנסתיימה

הגדה. תושבי בעיני לאומי לגיבור אותו יהפוך
 ליטול עשויים עצמם העיר תושבי אולם

 האייט את לסלק כדי לידיהם, היוזמה את
חדש. ראש-עיר בחירת על־ידי

 זועמים ״,רם יוצאי
בכיר מינוי על

זו העבודה, כמפלגת לשעבר רפ״י אגשי
 בכיר מינוי על למפלגה חבריהם על עמים

כמדינה. לאחרונה •טנעשה
 שפרש מאוד, בכיר לפקיד בממלא־מקום הוא המדובר
כור. את לנהל ועומד מתפקידו
 היה ממלא־המקום כי סכרו, רפ״י אנשי

 לשעבר, חבריהם שני מבין להיבחר צריף
 או אבריאל, אהוד ברומא ישראל שגריר
ה כן־נתן, ארתור בגרמניה ישראל שגריר

וש כשגרירים מכהונותיהם לפרוש עומדים
ביו מתאימים לשעבר, רפ״י מנהיגי לדעת

המקום. ממלא של המוצע לתפקיד תר

ך גזצדין במוצבי ״ארם " צרי רהיוהר.'
טריביון״) הראלד ב״אינטרנשנל (מולדין

 חרסייו כספי
נגדר שינאה מעוררים

 למיש־ הגוברת להתנגדות הסיכות אחת
המער הגדה אוכלוסיית כקרב הירדני טר

 נעוצה הפלסטיני, הרעיון והתגברות בית,
לגדה. מעמאן הזורם הדינרים בזרם דווקא

 כת באמצעות מקום לכל מגיעים אלה לירות מיליוני
 הכסף את מחלקים ואלה המלך, נאמני של קטנה מקומית

לבני־חסותם.
 הכספים, על ביקורת כל שאין מכיוון
 המלך חסידי כי הגדה אנשי רוב חושדים

לכיסם. הכפף מן גדול חלק משלשלים

 עם יפגש אבו
קוומוניסטי דיפלומאט

 עם כפינלאנד ייפגש אבן, אבא שר־החוץ,
רם־מעלה. קומוניסטי דיפלומאט

 ב־ אבן של סיורו בעת הנראה, כפי יתבצע, הדבר
 אינה ברית־המועצות, גבול על ופינלאנד, סקאנדינאביה,

מיקרית. בחירה
 אבן של אנשי־פמלייתו על־ידי הועברו כך על רמזים

בלונדון. שהותם בעת עצמו,
 חידוש של אפשרות לברר נועדה הפגישה

לאח ישראל בין הדיפלומאטיים היחסים
וב המיזרחית אירופה מדינות מבין דות

צ׳בוסלובקיה. - ראשן

111 סעיף לפי עצור
 חביב אל־ארד, איש של האדמיניסטרטיבי מעצרם

 11 מזה משפט ללא העצורים — אשתו ושל קזזג׳י
המאנדטוריות תקנות־החירום של 111 סעיף לפי חודש,

נמשך.

 קוו־ נעצר מלחמת-ששת־הימים פרוץ עם
 לטובת כמרגל נחשד שהוא והוצהר ג׳י

 אצל מביקור אז ♦טחזרה אשתו, גם סוריה.
ש האונייה מן רדתה עם נעצרה הוריה,

מארצות־הכרית. אותה החזירה
 והם השניים, נגד כלשהו משפט הוגש לא מאז אולם

אדמיניסטרטיבי. במעצר מוחזקים

 שנים לפני שהורשעה - אשתו
 י־יצתה ואף הסורים, לטובת בריגול רבות

- תקופת־מאסר

 חיל־האוויר
 על בועט

״מעריב״
הח חיל-האוויר טייסי

 למינהלת לאחרונה זירו
 גדולה חבילה ״מעריב״

 ל* הצהרון, גיליונות של
אות־מחאה.

 ה־ של בגיליון־החג המדובר
 מטו- של תצלום שהכיל צהרון,

 במיבנה מטם העורכים סי־פוגה
 למיגדל־דויד, מעל — מגן־דויד

בירושלים.
מ שהתמונה טענו, הטייסים

 היתר, ולא מאחר — פוברקת
 בטיסות- שתצולם: אפשרות כל

מטו או פונות טסו לא החזרה
 מיג- מעל מעולם, אחרים, סים

דל־דויד.
 אריה ״מעריב״, עורך

 את לברר נזעק דיסנצ׳יק,
 הצה- כי והעלה התלונה

 לתעלוליו קורבן נפל רון
 אברהם זריז, צלם של

צילו שני שהרכיב ירץ,
ש וגרם - יחדיו מים

 רק לא תפורסם זו תמונה
 כגדולי גם אלא בארץ,

כ והעיתונים השבועונים
עולם.

 - לירדו מעבר
? ישראל דרד

 משרד־ של הכללי מנהלו עמיעד, אריאל
לדב הבריז, כבריטניה, השוהה החקלאות,

 בי ברוניקל״, ״ג׳ואיש הבריטי השבועון רי
 ״ניתן המערבית הגדה שלמוצרי לכך נוסף

ל חופשי מוצא מלחמת-ששת-הימים אחרי
 כן - הראשונה בפעם הים־התיכץ, נמלי

 יעילה אפשרות עצמה ירדן כפני נפתחה
לסחר-טראנזיט." מאוד
 יצוא־ההדרים, תופס השנה עמיעד: של נוסף גילוי
 מן אחוזים 10 רק הראשונה, בפעם לבריטניה, מישראל

זו. למדינה ישראל של הכללי החקלאי היצוא
 מוצרים לבריטניה אשתקד ייצאה ישראל
 לירות מיליון 11.3 של בשווי חקלאיים

 במיליון הסתכם ההדרים יצוא ■שטרלינג.
בלבד. שטרלינג לירות

ביוני 5ב־ יחגגו לא
 לא מלחמת־ששת־הימים, לפרוץ השנה יום ביוני, 5ה־

שהוא. רשמי טקס בכל השנה, יצויין,
 ירושלים, שיחדור יום יצויין זאת, לעומת

 באייר. בב״ח - העברי הלוח לפי - וזאת
ל יוס-השנה את יציינו צה״ל יחידות רק

ב שייערכו פנימיים כמיסדרים מלחמה,
שונים. תאריכים

התא לפי שלו המיסדרים את יערוך היחידות מן חלק
 שבועיים העברי, התאריך לפי — וחלק הלועזי, ריך

לכן. קודם
למט מכבר לא זה שהוקמה ועדת־שרים

 הממלכתי, הנוהג יהיה מה תקבע זו, רה
הכאות. בשנים

לוין נגד ארו
הור מלחמת מנהל שר-החינוך־והתרבות

 שלום הד״ר •טל סילוקו - שמטרתה מה
 מתפקידו המורים, הסתדרות מזכיר לוין,

רכ-ההשפעה.
 של בלתי־רשמית פגישה שעבר בשבוע כונסה כך לשם

 ש־ להם ונרמז המורים, הסתדרות מזכיר של מתנגדיו
 תביעות־השכר של לחלק להיענות נוטה משרד־החינוך

 סילוקו אחד: מוקדם בתנאי — המורים של החדשות
לוין. של

 כ־ האמצעיס בכל נאבק מצידו, המזכיר,
 תוציא אשר - בחינוך המוצעת ריפורמה

תצמ מכיתות־הלימוד, ניכר חלק משליטתו
ש לוין זה היה בזכור, השפעתו. את צם

בח המורים, של בתכיעות-השכר השתמש
 לקחת ארן החליט ועתה - זה ממאבקו לק
שלו. בנשקו ולהשתמש בקרניים השור את

 שר־האוצר, שר־החינוך: של בדרכו אחת תקלה רק יש
 — אותו ״תסלק עדים: בפני לארן שאמר ספיר, פינחס

חשבוני!״ על ולא חשבונך על

 :משפט־ראווה
חברת־החשמל—מלר״ז

 בפני שלו העירעור את להפוך מלר״ז לניסיונות צפה
גדול. למשפט־ראווה — המחוזי בית־המשפט
 זבות־העירעור את תנצל אשר מלר״ז,

 לדחות השלום בית-משפט החלטת על שלה
אזר ארבעה של הניסיונית תביעתם את
 של ארוכה שורה יבין זיהום־אוויר, על חים

ה הסכנה את שיוכיחו - ועדויות עדים
 מיפעל יוקם אם לאזרחים, האורכת פיסית

 מטר 400 שגובהה ארובה כלי ,ד ״רדינג"
המומחים. כהמלצת -

לטלביזיה — מילוא
 רשות־הטל־ על־ידי נבחר מילוא (״פפו״) יוסף הבמאי

רשת־הטלביזיה. של כמנהל־התוכניות ביזיה
 התיאטרון מהנהלת מבכר לא פרש מילוא
 בפרס-ישראל השנה זכה בחיפה, העירוני
 פני על מינהלת-הטלביזיה על-ידי והועדף

 לבן קודם שהוצעו אחרים, מועמדים שני
 כ״קול־יש- מנהלת-התוכניות זה: לתפקיד

שמעוני. (״צחי") ויצחק פורת, לאה ראל",


