
ך קי ו ג תו
 חקירה ערר משרד־החוץ

בהניה ישראל שגריר נגד
ש מי לרייך, זאב בקניה, ישראל שגריר

נק בקפריסין, ישראל שגריר בשעתו היה
 במשרד■ לחקירה לארץ כחודש לפני רא

 שהועלו האשמות למיספר כקשר החח,
נגדו.

קיד אברהם השתתפו בה המיוחדת, החקירה ועדת
 יואב מינהל, לענייני משרד־החוץ של המנכ״ל סגן מו׳

 קצץ־הבים־ גור־אריה, וישראל המנגנון, מנהל גיבתון,
 בלתי- טיפול על האשמות חקרה משרד־החוץ, של חון

בכספים. הולם
תרו קיבל לוין כי היתה האשמות אחת

 מחברת שטרלינג לירות 500 בסד מה
 מגכית־החי■ עכור טרנספורט" ״אקספרס

 קבלה תמורתה נתן לא ישראל, של רום
 האשמה לפי ליעדו. הכסף את העכיר ולא

שטר לירות 100 של סכום לוין קיבל שנייה
 כמוט• דיפלומאטית מסיבה לערוף בדי לינג
 לוין אף התבטלה המסיבה שבקניה. כסה

 נוספות האשמות הכסף. את החזיר לא
 שמעון לכבוד לוין שערף למסיבה נגעו
בני למשרד-החוץ הוגשו ושהוצאותיה פרם
 בשבילו שכנתה לדירה וכן לתקנות, גוד

בר בקניה, הפועלת בונה״ ״סולל חכרת
 חייב נשאר לוין כתל-אביב. 12 פרוג חוב

 אלה 15 של סכום הבנייה תמורת להכרה
ל״י.

 שירות־המ־ לנציבות הועברו ועדת־ד,חקירה מסקנות
 היו כי אישר ניצן, יעקב שירות־המדינה, נציב דינה.

 מיטב לפי כי טען אך בעיות׳ בכמה לוין עם בירורים
ההאשמות. לחקירת ועדה שום הוקמה לא ידיעתו

 כי טען רפאל, גדעון משרד-החוץ, מנכ״ל
 לרגל באה לארץ לוין של הקרובה החזרתו

 לפני בכר ונקבעה בקניה, תפקידו סיום
שנתיים.

 שהוקמה החקירה לוזעדת בקשר רפאל נשאל כאשר -
 וסירב הטלפון את טרק לוין, נגד ההאשמות את לחקור
להגיב.

 לדחור ינסה ספיר
החוצה דייו את

 בסימן יעמוד מע״י הנהגת על במאבק הבא השלב
 לפרוש דיין משה את לאלץ ספיר פינחס של נסיונותיו

המפלגה. מן
 דיין של עצמאית רשימה כי משוכנע, מע״י מזכ״ל

 תסכן לא הימין, משורות קולותיה מרבית את תשאב
 הישארותו ואילו השביעית. בכנסת מע״י שילטון את
מוג בכוח פרישה לו תאפשר המפלגה בתוך דיין של
 הימניים שותפיו עם והתחברות הבחירות, אחרי בר

כוחם. מלוא על שישמרו
 החיים את מקשה שספיר הסיכה, זאת

 פיוס, של מחווה מכל נמנע פרם, שמעון על
 את שתגביר פרובוקציה ליזום עשוי ואף

לפילוג. לגרום פרם של מאמציו

 מטה מחפשים
לרפ״י בחירות

 מחפש ידוע תל־אביבי מתחוך הפוליטיים: הזמנים אות
לש צריך שלדבריו חדרים, 40—30 בן משרד לאחרונה

 הבתים לבעלי מסויימת. מפלגה של בחירות מטה מש
יום. 15 עד עשרה תוך תשובה לתת הבטיח המתאימים
 בי להכין נתן כפירוש, זאת לומר מכלי
 אם רפ״י, בשביל .בחירות למטה הכוונה
ממע״י. לפרוש תחליט זו וכאשר

 הכסח בא מגייו
1 המהלר למימוו

 בסף דעת-קהל מחקרי הזמין פרם שמעון
לירות. אלף 50

 של דעת־הקהל לחקר המכון עם עשה העיסקה את
 תשובה לו לתת התחייבה אשר אזרחי, מודיעין חברת

פרם. את המעניינות שאלות של ארוכה שורה על
 ערב לפרס הוגש התשובות מתוך הראשון הפרק

כשבו לפני בביתו, לשעבר רפ״י ראשי ישיבת כינוס
 47 היה: סקר באותו העיקריים המימצאים אחד עיים.

דיין. של עצמאית לרשימה מנדאטים
העבו מפלגת של ממקורות ידיעות לפי

 מתוף הנכבד הסכום את פרס שילם דה,
 רפ״י כידי שנותרה ל״י אלף 380 בת קרן

למעדף. והצטרפה התפרקה שזו אחרי

 :לרביו הצעה
חמישי מקורם

 הלחץ יגבר דיין, משה של פרישתו סיכויי גבור עם
 של המועמדים ברשימת להופיע רבין יצחק השגריר על

 של הכללי המזכיר בחוגי השביעית. לכנסת המערך
ה במקום רבין את להציב ההצעה מסתמנת המפלגה

מפ׳׳ם.—מע׳׳י המערך זקני אחרי מייד ברשימה, חמישי
ה הצעירות הפנים למעשה רבין יהיה זה, במיקרה

כלכלן. פני יהיו שלא מע״י, ברשימת יחידות

נרשם מי
1 ספיר של בפינקוס

 כקביעת ספיר פינחס של תפקידו מה
מע״י? של המועמדים רשימת

כ תפקידו בתוקף בי הצהיר, עצמו הוא
 מועמד בל בפינקסו רושם הוא כללי מזכיר
 מבטיח זה רישום אין אולם אליו. הפונה

לווע יעביר הגדולה הרשימה את מאומה.
מת הוא אין לדבריו, בה, המינויים, דת

לשבת. כוון
 של זה שסוג לפחות, אחד מיקרה על ידוע אבל
 שר-החינוך של מיקרהו זהו חשוב. חבר הרגיז רישום

המו הסתדרות מזכיר של ברישומו שראה ארן, זלמן
 לכנסת. בטוח במקום להציבו הבטחה לוין שלום רים
התפטרותו. את הגיש זה רקע על

 גח״ל בין מגעים
הרצוג חיים והאלוח

 לבין גח״ל כין לאחרונה התנהלו מגעים
כק הרצוג, (ויויאן) חיים כמילואים האלוף

 הגח״ל במועמד האפשרית להצבתו שר
תל-אכיב. לעיריית

לרא כמועמד להציב בהחלטתם נחושים גח״ל אנשי
 חברה אינה אם אפילו בולטת, אישיות העירייה שות

 שמשא־ אחרי והליברלים. חרות המפלגות, משתי באחת
ב לסקוב חיים במילואים רב־אלוף עם שהתנהל ומתן
ה אצל גישושים נערכו תוצאות, נשא לא זה נושא
הרצוג. אלוף

 טרם לשעבר, רפ״י איש הרצוג, האלוף
 הד הוא כשלילה. או בחיוב להצעות ענה
שית אחרי רק בעניין סופית שיחליט דיע

 רשימה דיין משה יקים אומנם אם ברר
לכנסת. עצמאית

 המיליונר של עסקיו את בארץ מנהל הרצוג אגב,
 תל־ עיריית שבניין וולפסון, אייזיק סיר היהודי־בריסי

השאר. בין לו, שייך אביב

 ישמרו כלבים
חברוו מתנחלי על

 לא־מכבר שנבנה שד,שיכון על רוגזים חברון מתנחלי
 ל־ לדבריהם הפך הצבאי, המימשל בית ליד עבורם,
 החליט, הצבאי המושל כי טוענים המתנחלים ״גטו-.

ב שהוקמו המיבנים את להקיף עימם, התייעצות ללא
כפולה. גדר

 הדבר כלכי-שמירה. יתרוצצו הגדרות כין
המת של ביטחונם על לשמור כדי נעשה

 להתנכל נפיץ ככף רואים הם אולם נחלים׳
תנועותיהם. את ולהגביל להם

 סוזאייב
לסקוב במקוום

 התאחדות נשיא לשעבר סוזאייב, זלמן
 חיים של במקומו יתמנה התעשייה, כעלי

ה הביטחון. מילווה מיפעל כיו״ר לסקוב
 רשות כמנהל עבודה עמום לסקוב הסבר:

הנמלים.

 חוסייו המלד
וילדיו
ישראל בחזית

 ירדן, מלף את מראה זו תמונה
 הנסיף כניו, שני ניצבים כשמולו

 ),6( פייצל והנסיף )7( עבדאללה
צבאיים. במדים לכושים

 שריון תימרון כעת צולמה היא
ה ביקעת מול הרמה על ירדני,
 מקיף ממסע חלק ומהווה ירדן,

שלי את להדק רק לא המלף של
שלי ללוות אלא הצבא, על טתו
 מיר■ ראווה של בסממנים זו טה

בית.
מפ הוחלף עצמו שבוע באותו

 מונה ובמקומו הירדני, הצבא קד
ה חוסיין. של דודו נאצר, השריף
מ הצבא טיהור ברורה: מטרה

 לקראת והכשרתו עויינים, גורמים
 אירגוני עם אפשרית התמודדות

בירדן. החבלה
ב שהובעה המלף, הערכת לפי
 יכול צרפתיים, עיתונאים אוזני

 נצחון לעצמו להבטיח עדיין הוא
 אם - כזו התמודדות של כמיקרה

 הקרובים. החודשים תוף תבוא
 ה• עלולים זה, לגכול־זמן מעבר

ל להגיע הפלסטיניים אירגונים
 לא ששוב כזה, כוח של מעמד

 לשכור המלכותי הצבא יובל
אותם.


