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1 יתפטר — אל-דעבארי
 של וידידו עיריית־חכרון שראש ייתכן

 - אל־ג׳עכרי מוחמד שייך דיין, משה
יתפטר.
 המתנחלים, את מחברון לסלק אי־הצלחתו הסיבה:
 המתונים בין אל־ג׳עבארי של מעמדו את המערערים

 מזמן נתערער כבר זה שמעמד לאחר — שבאנשי־הגדה
הקיצוניים. בין

 ״מטעמי־ התפטרותו את ינמק שהשייך הנמנע מן לא
 לחץ־ בגלל לא־מכבר שאושפז כך על יצביע בריאות״,

בדרכי־העיכול. ומחלה גבוה דם

 מחדש שופלים
מירדן יבוא

 ההיתר את מחדש לשקול עשויים שילטונות־ישראל
המערבית. לגדה מירדן סחורות לייבא שניתן

 והתמורה המוחזקים בשטחים נמכרות אלו סחורות
 המלך של נאמניו של לכיסיהם המכריע, ברובה נכנסת,
בשטחים. חוסיין

מה הדבר פי חוששים, שילטונות־ישראל
ישראל. נגד לפעול לתושכי־הגדה פיתוי ווה

 בשעות־הערב הצהרונים, שני קיבלו זאת לעומת
 שעה — דיין של המלא נאומו ובו טלקס המוקדמות,

בחצות. רק נסתיימה שהישיבה
חד להודעה שעד הצהיר דיין :התוצאה

 כיט־ נושאים על מע״י כפני ינאם לא שה
חוניים.
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פרס־אלמוגי מריבה
 יוסף את לשכנע ניסה פרס ששמעון שעה
 ניהל תיק־העפודה, את לקפל שלא אלמוגי

 תיק אותו על שיחות־נישוש עצמו פרס
עצמו.

 להפעיל ניסה ופרם כרמל, משה עם נוהלו השיחות
 בין — אשכול של ממקורביו אחדים גם זה בכיודן

בממ־ לדיין יעיל ״בלם יהודה פרס כי בטענה השאר,

 בבורסה תסיסה
ליהלומים

 בבורסה מעצרים של שורה בוצעה שהשבוע לאחר
 העולם תשקיף, בדף שיקרה שנמסר (כפי ליהלומים

 מחו״ל שניצר, משה הבורסה, נשיא חזר — )1607 הזה
 שבוע עוד לפחות לשהות התכוזן כי אם — במפתיע

בניכר.
 עבדו העצורים מן שאחדים אחר, ידוע יהלומן גם
 מאחר בהול, באופן לישראל לשוב מתעתד בעבר, עימו
כשבועיים. מזה בחו״ל שוהה והוא

 ספרה קיימת לחקירה, המקורכים כחוגים
נת טרם העסק של כיותר השמן ש״הדג

טוע מחוגי-הכורסה, אחרת, השערה פס."
 לא מעצרו יזעזע - ייתפס אומנם שאם נת
 התל־אכיפית, ליהלומים הכורסה את רק

 שלה הנככדים מאנשי־הקשד רכים אלא
פחו״ל.

 ומנסות הפרוצות, גם מתארגנות עתה זו.
הסיס תחת שיתכע, כוועד-יצאניות לפחוד

 מקומות-קכע ככור,״ יש לפרוצה ״גם מה
 כשעת המשטרה על־ידי יוטרדו לא כהם

עכודתן.
 בן־ הדסה השופטת של מפסק־דינה לקוחה הסיסמה

).1607 הזה (העולם עיתו

 — החופשי המרכז
דרום־אפריפאי ״לובי״

 תמיר שמואל וח״כ שוסטק אליעזר ח"כ
 שאם כרודה, הכטחה כדרום־אפריקה קיכלו

 כין התקרכות לעודד מאמציהם יצליחו
 דרופ-אפ־ של הגזענית לממשלה ירושלים

 צריף החופשי המרכז אין שוכ - ריקה
למימונו. לדאוג

 ממשלתיים, גורמים על־ידי לאו־דווקא ניתנו ההבטחות
ביוהאנסבורג.

המר תעמולת של ניכרת להגברה צפה מכך, כתוצאה
 למעשה, תיהפך, הקטנה הסיעה זה. בכיוזן החופשי כז
 הפא־ הדרום־אפריקאית הזרה המעצמה של ל״לובי״ גם

שיסטית.

 ארנון מינוי
מתעכב

 בניו־ ישראל של כללי קונסול לשעבר ארנון, מיכאל
 יעל במקום כמזכיר־הממשלה להתמנות עומד יורק,
מתעכבת. כניסתו־לתפקיד אך — עוזאי

 הרחכת■ כגון תנאים מציג ארנון :הסיכה
 דוכר-הממ- של פונקציה וצירוף סמכויותיו

 כרגע קיימת אינה זו מישרה לתפקיד. שלה
 כגרמניה, מוכר תפקיד מהווה אך כישראל,

 תפקיד מהווה שם - ועוד מצרים צרפת,
תת־שר. של מינוי מעין זה

 ״אל־פתח״ מפפד
לעוף עשוי

 אירגוני־ שלושה של נציגיהם עשויים השבוע עוד
 לדרוש אחת, משותפת במיסגרת־גג הפועלים חבלה,

 עאמר״) (״אבו יאסר אל־פתח, מפקד של סילוקו את
ערפאת.

 לפני החל אכו-עאמר של לסילוקו המסע
 על האשמות כפניו הוטחו כאשר שכועיים,

 ״אל־פתח״, כשורות פולחן־אישיות הנהגת
ועוד. טאקטיות שגיאות שכיצע על

 חוליות־ שתי של חיסולן יהיה החדש ללחץ העילה
 מצויים המסע מאחרי השבוע. לישראל שבאו חבלנים,

ת של יותר השמאלניים המפקדים  הפלס־ השידזרור חזי
 לפני איתם מתייעץ לא שאבו־עאמר הטוענים מינית,

הפעולות.

שביתת־נשפ
אלוו-דייו

 אלון. ליגאל דיין משה בין שביתת־נשק מסתמנת
 מאוחר למועד הנראה, כפי יידחה, הירושה על המאבק

יותר.
 להופיע כדי זו, כדחייה מעוניין אלון

 הממונה כנציגם ולא עצמאי ככוח כציכור
זקני-המע״י. ושל מאיר גולדה של

 חופרים שלושה
אהת הדלפה

 של סגור חוג בפני דיין משה של נאומו הדלפת את
 מטעם אחד צוותות: שלושה עתה חוקרים מע״י סיעת
 כאחראי עצמו הרואה ברעם, משה בראשות מע״י,

 משה מטעם שני לסודיות־הישיבות; מוסרית מבחינה
עצמו. אשכול לוי מטעם ושלישי דיין;

 שהיו העיתונאים שני כי העלתה, מוקדמת חקירה
 אליהו גם שלהם: התחייבות־השתיקה על שמרו במקום

המדליפים. היו לא (דבר) בלוך דניאל וגם (למרחב) חסין

 חנייה״ ״מפום
? ליצאניות -

 ערכה והירקון גורדון הרחובות דיירי תלונות לאור
 היצאניות נגד פשיטות של שורה בתל־אביב המשטרה

 מהן ניכר לחלק שגרם דבר — באיזור המסתובבות
 (בכניסה ארלוזורוב לרחוב מקום־עבודתן את להעתיק

הסמוך. בנובמבר כ״ט ולרחוב העיר) אל
שכונה דיירי של לתלונות גרם זה דכר

 משוופת ישראל
אוסטרליים הדרים

 הישראלית הדר פרי לשיודק במועצה פרצה שערורייה
 סגנו, ואת מקלף חיים רב־אלוף את והכריחה —

בלונדון. המועצה למשרדי בהול באופן לצאת גינזבורג,
 על חתמו, כלונדון המועצה אנשי :הסיכה

 פרי־הדר משווקי עם הסכם עצמם, דעת
 המנגנון את לרשותם המעמיד מאוסטרליה,

 אין כה כעונה - כאירופה המועצה של
מישראל. הדרים שיווק
 שדוזקא בחשבון לקחו לא בלונדון המשרד אנשי אבל

 המנגנון. של מחודש אירגון יש שיווק ללא בחודשים
 תוכל לא הדר פרי לשיווק שהמועצה חשש קיים עתה

 ה־ את להציל הוטל מקלף ועל — העומס תחת לעמוד
אירגונית. מהתמוטטות מיסגרת

 לשיוזק המועצה נציג לוין, בלבם לביזיון: האחראי
באירופה. הדר פרי

 מפיפ :טופול חיים
ישראלי טלוויזיה

ל ומתכוון בישראל נימצא שוב טופול חיים השחקן
הקייץ. עוד זאת יעשה הוא סרטי-טלוויזיה. שני פה הפיק

 סרטים שני להפיק תחילה, היתה, טופול של כוונתו
או בחו״ל. זאת ולעשות האמריקאית, הטלוויזיה בשביל

 יפיק הוא בישראל שהותו את להאריך כוזנה מתוך לם
יש אמנים של שלימה שורה בהם וישתף — כאן אותם

והשטחים. ישראל נופי רקע על שישחקו ראליים,

קזרהעות שערוריית
 השיתופי במושב הקשורה שערורייודקרקעות תפרוץ

 של פרישתו בעיקבות — פתח־תקוזה ליד הנמצא מע״ש,
 של שלימה שורה עם יחד שיצא מחברי־האגודה, אחד

אחרות. משפחות
וה מסעירים, גילויים לגלות מאיים הוא
העניין. את להשתיק פועלת אגודה


