
ך י ן ו ו ג ו ת

 הגדה מנהיגי
חוסיין עם לפגישה

 ה־ יושכ-ראש לשעבר אל-מסרי, חיבמת
המ עם להיפגש עומד הירדני, פארלמנט

 ישוב שהמלך לאחר כרכת־עמון, חוסיין לך
מבריטניה.

 (הוא לרבת־עמון נוסייבה אנוואר גם יגיע זמן באותו
מטרה. לאותה דוביי), בנסיכות־נפט כרגע נמצא

 חושי מבצר
מתפורר בחיפה

 פירסום עם טמרין עורר רוגזו שאת משרד־החינוך, עם
 יהושע, ספר ובפרט התנ״ך, הוראת צורת על מחקרו
הספר. בבתי־

 וב״ — תל־אביב באוניברסיטת ״המק־קארתיסטים״
 ד״ר החוג וראש פיינמן הדיקאן הזה המסויים מיקרה
 ביחס שהומצא בתירוץ להשתמש יוכלו לא — שובל
 מדעית רמה בעל כביכול אינו כי לוי, מיכאל לד״ר

 פירסו־ עשרות בעל הינו טמרין וד״ר מאחר מספיקה,
הבינלאומית. בספרות מדעיים מים

 ״אי להיות הפעם צריך לסילוקו התירוץ
 סירב עצמו טמרין ר״ד כחוג״. השתלבותו

 רק מוכן היה המחודשת, לפרשה להתייחס
ממ אומנם הבינלאומי שהאירגון לאשר

כמיקרה. לטפל שיך

 צריכים איר
י לכתוב

 עורכת משרד־החוץ, איש ביניהם — אזרחים קבוצת
ם סוכנות עורך בלצן וחיים הפועלת, דבר תיי  — ע

העברית. ללשון האקדמיה על רבתי בהתקפה יפתחו
 אוזלת־יד, הוכיחה האקדמיה :טענתם

 כהנהגת הצורך את לקבוע יבלה לא כאשר
 כתיב כלומר: חד-משמעי״. עברי ״כתיב

הכרותיו. בהיגוי לטעות שאי-אפשר עברי
 ועדה ומינוי הממשלה, התערבות תדרוש הקבוצה
 שהאק־ ,במידה המלאכה, את לידיה שתיטול ממלכתית

 הנהגת ההצעות: אחת לכך. מסוגלת תהיה לא דמיה
 הכתבים ובכל הרשמיים, הפירסומים בכל מלא כתיב

שלטים. כגון הציבוריים,

ידיעות־אחרונדת. לבין הארץ בין שיתוף־הפעולה יותר
 הע־ שני מצד הבא הצפוי הצעד בי נראה

 משותך. משוכלל דפוס הקמת הוא תוניס
המינהלי. שיתוף־הפעולה יתהדק בן

מס פקידי על חרם
 בקרוב תדון הכלכליים האימונים של לשכת־התיאום

 שיל־ החליטו עליה הקשה היד מדיניות נגד בפעולה
ההכנסה. מם טונות

קיי המקובלות, הציבוריות בדרכים פעולה על נוסף
מנ של בכירים לפקידים להודיע פנימית החלטה מת

המדי את התחשבות ללא יפעילו שאם הגבייה, גנון
 נעולים הפרטי המשק שערי את ימצאו החדשה, ניות

המדינה. ממנגנון לפרוש וירצו במידה — בפניהם
 פקיד הוא זו מהחלטה שנפגע הראשון

 דן, גוש שומה פקיד אצל המועסק בכיר
 האיש ניסה כאשר העויינת. בגישתו הידוע
 כללי: כחרם נתקל הפרטי, דמשק לעכור

להעסיקו. הסכים לא גדול מיפעל •טוס

 העצורים הישראלים
ישוחררו — בהוליבוד

 הס־ בפרשת בהוליבוד העצורים הישראלים שלושת
 חמדי (״מנולו״) שמואל מזרחי, (״חוש״) משה — מים

 משום — וזאת להשתחרר. עומדים — מלמד ודויד
 חומר־ראיות, להציג יכולה אינה הפדראלית שהמשטרה

וחוש. מנולו לגבי לפחות
 לרשימת יצטרף לשעבר, חיפה שליט חושי, אבא
 החדש המזכיר של המוחלט שילטונו ספיר״. ״דפוקי
 ועתה נצר, ושרגא פרם שמעון של לירידתם גרם במע״י

חושי של שילטונו במידת גם קיצונית ירידה חלה
מול מתלכדים

ציד-
המכשפות
באוניבר־

סיטת
תל־אביב

מתחדש

ה הארגון מחוגי
פרו של בינלאומי

 ומרצים פסורים
נו אוניברסיטאיים

 שמתחדשים דע,
 לסלק הנסיונות

 טמרין, ד״ר את
לפסי כביר מרצה

מהאוני כולוגיה,
 תל־ של ברסיטה

אביב.
ממ ד״ר של אוייביו

מ אחד שהוא — רין
 לשלום התנועה ראשי

 סיפוח ונגד וביטחון
 השלימו לא — שטחים

 הקודם. כישלונם עם
וע מתחה כשנה לפני

 ביקורת הסינאט של דה
 כי על עליהם, חריפה

לש כדי לפטרו ניסו
1באט גזשוזסטובים יחסים על מור

בחיפה.
 הפנימית האופוזיציה הרימה ספיר של בעידודו

 ואף חושי, מסתגר לאחרונה ראשה. את בחיפה במע״י
 צפוי בה מע״י מרכז בישיבת מלהשתתף הפגנתית יימנע
מפ״ם. עם מערך בדבר להחלטה המוחץ הרוב

 משמיטה כנמל לסקוב של התבססותד גם
 הדברים ״אבא״. לרגלי מתחת הקרקע את

ש לבך, הגיעו
 שלא רמז חושי
 את מחדש יציג

לרא מועמדותו
העיר. שות

״מעריב-
 בירושלים להוציא מעריב של המוצהרת כוונתו נוכח
 רוזנפלד, שלום בעריכת שחרית, בשם בוקר עיתון

 כפי העירייה, מצד ועזרה ממשלתית קרקע קבלת תוך
עוד יתהדק לירושלים, שיעבור עיתון לכל שהובטח

 הסם, עם כחדר שנתפס מלמד, דויד ואילו
 בעיס־ יד לו היתה שלא הוכח כי ישוחרר

במיקרה. כמקום נובח היה אלא קה,
בקרוב. ארצה שיגיעו ייתכן

 בנסיעות חקירה
לאולימפיאדה עסהנים

פר את לחקור המדינה, מבקר למשרד פנייה צפוייה
מקסיקו. לאולימפיאדת עסקנים של נסיעתם שת

 שלפחות קצרה בחקירה שהתברר אחדי
באולימ לחפש מה להם שאין עסקנים, 30

 אחרת או זו כדרך לשם להגיע זכו פיאדה,
 מב־ משרד יפתח ציבור, כספי על-השכון

 במה נסיעת כנסיבות כחקירה קר־המדינה
מהם.

 וכמר, לכדורגל ההתאחדות הספורט, רשות ההנמקה:
ממ ותקציבים ממענקים נהנים אחרים מוסדות־ספורט

 להעמיד חייבים המדינה מבקר חוק ובתוקף שלתיים,
זאת. כשידרוש לבדיקתו עצמם

1 לרצוח הורה מי
וקשי אשתו, ברצח כחשוד אערידי פתחי של מעצרו

הח שאנטי, שריף המיליונר רצח עם זה מעשהו רת
 שאנטי מתיק ונואשו שטיפלו המשטרה קציני את זירו

 לגבי ספק כימעט אין הקצינים בין הקודם. לתפקידם
 אחר: בכיודן החקירה את עתה מנהלים הם אך הרוצח,

לרצח. ההוראה את נתן מי

 היהלומים שוד
ייפתר לא

 — עולם־הפשע של הגדולות התעלומות שאחת ייתכן
 בתל־ יהלומים מילטשות של מעשי־השוד שרשרת

 המשטרה פיתרונה. על תבוא לא — וסביבתה אביב
למשפט. הועמדו כבר מהם ושניים חשודים, עצרה כבר

 לא הראשי התביעה עד כי נראה אכל
 לרצוח איימו :הסיכה עדותו. את ימסור
 ליד הונחה רציני, שהעניין כרמז אותו.
חומר-נפץ. חבילת ביתו

חסרת־אונים. פרקליטות־המחוז


