
 מממן חוסייו
תושבי-הגדה את
 לירות מיליון כעשרים שהם — דינאר מיליון שני

לגדה. מעמאן בחשאי, הוזרמו — ישראליות
 תושבי-הגדה כין לחלוקה נועד זה כס!?

 הכלכלי מצבם אשר המיזרחית, וירושלים
הש מסויימים פלסטיניים מנהיגים השה.
הח לרעיון נפשות לעשות כדי בכפה תמשו

הפדראציה. רעיון נגד לחוסיין, הגדה זרו[
 מן לאלה גם ופיצוי אמצעי־תעמולה לשמש נועד הכסף

הת ופעולות הכלליות השביתות עקב שסבלו התושבים,
אחרות. פאסיבית גוננות

 ההסתדרות נשיאות
;תוכרע לא הציונית

הנר כפי תישאר, הציונית להסתדרות הנשיא מישרת
שעה. לפי בלתי־מאויישת, אה,

 לגולדה מקום־של-ככוד לשמור הסיבה:
 לנטוש ייאלצו אם אשכול, ללוי או מאיר

 אם העתידה. בקונסטלציה תפקידיהם, את
 - נשיא־המדינה של תפקיד אשבול יקבל

ה הנשיאה בוודאות בימעט גולדה תהיה
העולמית. דציונית ההסתדרות של ראשונה

 ממלכתית אישיות
בפריס לשגרירות

ממלכ אישיות כי הוא, בטוח כימעט
 עם לאחרונה שפלירטטה בכירה, תית

 רשימת־ לראשות כמועמד והוזכרה גח״ל
 בכל־ תישאר תל־אביב, לעיריית גח״ל
הממשלה. בשירות זאת

 עתה מוזכר האיש של שמו
 שגריר-ישראל לתפקיד כמועמד
 לו המתאים מקום - בפאריס

בחינות. מבמה

 חדש מועמד
בבאר־שבע

עיר לראשות אפשרי מועמד
 לאחרונה. מופיע באר־שבע יית
 ביטחוני עבר בעל איש זהו

 כמלחמת-ששת- כייהוד עשיר,
 עם נקשר שמו ואשר הימים,

כירת־הנגב. שם

 שירותי• כל על עליון מנהל של התפקיד
ה את מחפשים עדיין אוייש. טרם השידור

 אלופי־צה״ל כין כעיקר — המתאים איש
פעיל. משירות פרישתם על־סף העומדים

שביתת-רעב
אדמיניסטרטיבית

 בכלא־ היושבים ערביים, עצורים 15 של שביתת־רעב
 111 סעיף על־פי — אדמיניסטרטיביים צווים לפי רמלה

לפ עומדת — המנדאטוריות לשעת־חירום התקנות של
השבוע. רוץ

 - המיידי שיחרורם את ידרשו העצורים
 לשבות ומאיימים לדין, העמדתם את או

תביעותיהם. מילוי עד או מוות עד רעב

/ /  .,כנופיית-היהלומנים
משתוללת

והגני השוד מעשי מספר רבו לאחרונה,
 כי סברה, הועלתה היהלומים. בענף בה

״יצו את מארגנת מומחית קכוצת-גנבים
 בעזרתם - הגניבות של הכלתי-חוקי אם"
ענף־היהלומנים. עם הנימנים אנשים של

 בסודי־ שנשמרה זו, בפרשה לגילויים קרובה המשטרה
הענף. על־ידי סודות

 במשקי התנגשויות
הארצי הקיבוץ

האר הקיבוץ ממשקי בכמה יפרוץ חדש פנימי משבר
מפ״ם, של הרשמי לקו צעירים חברים התנגדות עקב צי,

ה של השמאלי־קיצוני האגף עם הנימנים החברים,
 עם פנימיים בוויכוחים האחרונים בימים התנגשו מפלגה,

 לגבי אחיד קו לקבוע למשקיהם שבאו מסבירי־התנועה,
בעיית־השטחים.

 יזכה המורדים מן שחלק אפשרות, קיימת
 בקיבוץ שליןז אילן של לזה דומה לטיפול

לעזוב. יידרש או ויוחרם - נגבה

 אגודת־ישראל באנקו
להתרחב מנסה

י
 כללי מנהל
ולטלוויזיה לרדיו

 החלטה מתגבשת השידור רשות בחוגי
וה הראדיו לשידורי מנהל־כללי למנות

 אלמוג, לשמואל נוסף — כאחת טלוויזיה
 ונוסף רשות־השידור, של הנוכחי המנהל

 הכללי המנהל כ״ץ, אליהוא לפרופסור
הטלוויזיה. של

 היקף־ את להרחיב עתה מנסה אגודת־ישראל באנק
 עצמאיות קופות־מילוזה־וחיסכון רכישת על־ידי עסקיו

בערי־השדה.
 קופת־מיל־ את לרכוש הבאנק כוזנת האחרון: הניסיון

 באנק מנהל הופיע כאשר אך חדרה. של תה־וחיסכון
 של מחזיקי־המניות בפני ים־שחור, מנחם אגודת־ישראל,

 בגלל בעיקר — בקשתו את דחו הם הזאת, האגודה
הפועלים. באנק בשירות עבד עת ים־שחור, של עברו

 ישראלי כתב
בעמאן עברית מדבר

ש הראיון את הישראלית הטלתיזיה שידרה לא מדוע
 של אביו סירחאן, בישארה עם שלה הצתת על־ידי צולם
קנדי? רוצח

 ויזניוס, בשם בריטית חברה עם שחתמה חוזה לפי
 מיכה נראה שבו הסרט, את הישראלית הטלתיזיה סיפקה
 אותו תפיץ זו שחברה כדי סירחאן, את מראיין לימור

בעולם. הטלתיזיה תחנות בין
 על■ וגם - תבל חלקי ברוב שודר הקטע

לש היה ניתן כף הירדנית. הטלוויזיה ידי
 משוחח הישראלי הכתב את ולראות מוע

מעמאן. - בעברית
 הישראלי הצוות החליט מדוע הסיבה שזאת כנראה

ה תוכנית שעבר בשבוע שידר כאשר הקטע, את לגנוז
קנדי. לרוברט מוקדשת

 במישלחת־ שערורייה
לאולימפיאדה העסלוניס

לש הישראליים מוסדות־הספורט עסקני של תוכניתם
הישר למישלחת כמלווים עסקנים, לעשרים קרוב לוח

 — שבמכסיקו באולימפיאדה שתשתתף הקטנה אלית
נזעם. לגל־תגובות הביאה
 תיק מחזיק קיסר, ישראל בשלילה הגיב השאר בין

נו ההסתדרות. של בוועד־הפועל הפועל
 לשלוח ההחלטה תעוכב התנגדותו, כח
הרוחות. שיירגעו עד אך העסקנים, את

העס יתגנבו שוב אחר־כד
שו בטענות למישלחת, קנים
הספורטאים. לקומץ יתלוו נות,

 שיתוה־פעולה
 ישראלי-

סעודי—ירדני
יש משתפות הראשונה בפעם

 נגד פעולה וירדן סעודיה ראל,
משותף. אוייב

הש שפלשו להקות־הארבה האוייב:
ה ומטוסי כימאודר מטוסי למרחב. בוע

ה לריסוסי־הדברה, האמריקאית חברה
פעולותיהם. מתאמים בסעודיה, עובדת

אמו להקות־הארבה הקיפו בינתיים
 לחסל ומבקשים בסעודיה, נרחבים רים

 לעבר צפון־מערבה, יפנו בטרם — אותן
וישראל. ירדן

 רשימת־מע״י
מאוחדת ערבית

הער המועמדים רש״מות בל
 למפא״י, מסונפות שהיו ביים,

 לכנסת לבחירות בנראה יופיעו
מאוחדת. רשימה כמיסגרת

 בין ולסיכסוכים לקנוניות גורם הדבר
 מנוי אך המע״י. של הערביים העסקנים

 בראש להעמיד שלא הפעילים עם וגמור
ש זועבי, סייף־אל־דין ח״ב את הרשימה

כלכלית. מישרה כפיצוי יקבל


