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ל ל ג ת נוגח ב סו ד א
 בוושינגטון, ישראל שגריר של ביקורו

 פוליטי מאורע כשום קשור אינו רכין, יצחק
 לחופשת כאמת רבץ הגיע הפעם שהוא.

 קשה כמחלה לקה שאביו אחרי מולדת,
חמור. כמצב נמצא כשהוא ואושפז

 חבשר לסוחר המשותפת החוח, את המקימה החברה
 מראשי בשעתו שהיה מי מרט, ולזלמן עינב מוליק

 הגדל הביקוש שבשל מקווה בישראל, הצבאי המימשל
 לשווק יהיה ניתן בארץ, טרי בבשר והמחסור והולד

זה. עדין בשר בישראל גם בהצלחה

ס־׳ ת עו שו חו ר י ש  ה
המאבד! יחריבו

ך חי ״י ״ ת עדויותי תרו  בוועדת סו
על החקירה

 הביטחון מועצת
א תדון ל

ת ירועוליס בבעיי
 להעלות מכוונתה בה תחזור שירדן לוודאי קרוב

 מועצת של הקרוב בכנס ירושלים בעיית את לדיון
המפו מהאזהרות נובעת ירדן של נסיגתה הביטחון.

 באמצעות רבת־עמון את ירושלים שהזהירה רשות
 במסע הפלסטינים את תנצל היא לפיהם האמריקאים,

חוסיין. נגד מימדים רב תעמולה
כהז תעלה ישראל כי לירדנים הובהר

 בעיית את הביטחון כמועצת דיון של דמנות
 תעמיד בפלסטינים, וצבאו חוסיין של הטבח

 מדינות כלפי נעים בלתי כמצב ירדן את
האחרות. ערב

 ,חזיס-י עד דחצים
 על פירסומים דויזיעס

נפט״ בנתיבי

לונסלו׳״ חטיסטכ׳
 שמונתה החקירה שוועדת לוודאי קרוב

 פסול יש אם לברר כדי שר־המשטרה ידי על
 תת־ניצב המשטרה קצין של בהתנהגותו

 עורך־הדין כאזהרת שהואשם שלוש, אהרון
 לעכור עלול שהוא עכירות מפני כסוק חיים

 תטהר לנסקי, מיסמבי רכישת לניסיון כקשר
אשמה. מכל שלוש את

 של הסותרות עדויותיהם על בכך תסתמד הוועדה
 שיף ושאול מהארץ לביב יגאל העיתונאים, שני

בעיסקה. מעורבים שהיו מהצופה,

 מעורד״חחוץ
ש יאורגן מחד

 החדש המיועד המנכ״ל של לתפקיד כניסתו עם
 מבנהו כל מחדש יאורגן גזית, מרדכי משרד־החוץ, של
ית העיקריים המהותיים השינויים משרד־החוץ. של

 כפופים עוד יהיו לא הבכירים שהשגרירים בכך בטאו
 כמו למנכ״ל. ישירות אלא במשרד, המחלקות למנהלי

 החוץ, שר את שתכלול למשרד צמרת תורכב כן
באו״ם. והשגריר בוושינגטון השגריר המנכ״ל,

 להמ־ גזית מתכוון המינוי, את כשיקכל
 ענייני שולחן את גם בידיו ולהחזיק שיך

כמשרד. ארצות־הכרית

 ובהסתדרות בממשלה גורמים מצד כבדים לחצים
 דבר, ההסתדרות יומון מערכת על השבוע בסוף הופעלו
והמעי השחיתות על המאמרים סידרת פירסום להפסיק

נפט. נתיבי סואץ, במיפרץ הנפט הפקת בחברת לות
 הנכתבת כ״דבר״, המאמרים סידרת

 שמשי, יונה לשעבר, ״למרחב״ כתב כידי
 על בשעתו שפורסמו הגילויים את מאשרת

הזה״. ״העולם ידי
 נתיבי פרקליט גם איים הציבוריים, הלחצים מלבד

 על דבר את לתבוע פירון, מיכאל עורר־הדין נפט,
 את להפסיק והאיומים, הלחצים למרות הוצאת־דיבה.

 למשרד השייכת החברה, על השליליים הפירסומים
להמשיכם. דבר מערכת החליטה הביטחון,

ל חוה דו  לגי
ת בו ייצוא ארנ

ה תוקם ד ג ת ב ערבי מ ה
 כשר כישראל להשיג יהיה ניתן כקרוב

 מיועד שכשרן הארנבות, למאכל. ארנבות
 שתוקם מיוחדת בחוה יגודלו לייצוא, כעיקר
רמאללה. ליד המערכית בגדה

ת נגד מר צ ה
 מאבקם את להחריף עומדים רשות־השידור עובדי

 לוחות בהחזרת השבוע שהתחיל הרשות, צמרת נגד
 צוקרמן ארנון הסמנכ״ל של שמו פורסם בהם השנה

 מוגדר זה אקט אמרכלות״. ״לענייני התוספת ללא
 העתיד כמאבק בראש־חץ העובדים ידי על

 הכוח מעמדות השידור כרשות ביום לטת
בהם. שהתבססה

 ■ ..הפועל״ מוק״ד
 שערוריח בחרוק!
ה ש חד

 גם שהוא עינבר, יוסף הפועל, של הכללי המזכיר
 מועצת ויושב־ראש הוועד־האולימפי יושב־ראש גם

 חדשה, סערה של במרכזה עומד בכדורגל, ההימורים
 הספורט במוסף חדשים גילויים פירסום עם שהתעוררה

הארץ. עיתון של
 היותו שלמרות בכך, עינבר את האשים זה מוסף

 פרטית ובדירה פאר במכונית מחזיק הוא קיבוץ, חבר
ספור מעולם היה שלא בנו, את שלח כי בתל־אביב,

 מצטיינים לספורטאים הקרן חשבון על מצטיין טאי
 לישראל הגיע זה בן וכי בארצות־הברית, ללימודים

 לכינוס האמריקאית הספורט במשלחת כחבר השנה
 הגיעה הבן של אשתו גם כי מסתבר עתה הפועל.

 לכינוס האמריקאית הספורט משלחת חשבון על לארץ
הפועל.

שהת ״הפועל״ מרכז של סוערת כישיבה
 להביע הצעה התקבלה לא השבוע, קיימה

 דעת גילוי פירסום עוכב וכן כעינכר אמון
 ״הפועל״ תיק שמחזיק אחרי לטהרו, שנועד

 גילוי על רשם קיסר, ישראל בהסתדרות,
משלו. משפטים כמה הדעת

לכדורגל, ההתאחדות יושב סגן זעק ישיבה באותה
 :להדחה המועמד ברים, הצלקת״) בעל (״האיש צבי

 קפצתם. לא ואז עינבר על מאשר יותר כתבו ״עלי
עלי?״ כתבו כאשר הייתם איפוא

 גם איבד זו משערוריה שכתוצאה נראה
 ולהחזיק לחמשיר הסיכוי את עינבר יוטה

 מטעם מחזיק הוא בהם הציבוריים בתיקים
״הפועל״.

מצרית דוגמה במישאל־עם: 99.9636 משיגי□ איך
 של הפיקאנטיות התוצאות
 הפדרציה, בדבר מישאלי-העם

במצ לספטמבר בראשון שנערך
 תוצאות — וסוריה לוב, ריים,

הצ שם במצריים, לשיאן שהגיעו
עד אחוז 99.96 ביעו ה כינון ב

 מאליהן. הושגו לא — פדרציה
 למרות ההמונים, אדישות למרות

 לרצון להישמע הטבעית נטייתם
 שכוסה בנושא בייחוד המימשל,
 המלחמה קידום של באיצטלה

 המתנגדים. עדיין רבו — בישראל
מנ נאלצו עליהם, להתגבר כדי

באמ לנקוט הארצות שלוש היגי
 הפעיל במצריים, מגוונים. צעים

 תעמולה של אדיר שטף סאדאת
 כמו — התיקשורת אמצעי בכל

 זו, ולעניין פשוטה קאריקטורה
 ״לא״ המילה סילוק כיצד המראה

הת את יאפשר מהדרך, השחורה
 ״נעם״ המילה ההמונים. קדמות

 כשהנקודה בלבן, מצויירת (כן)
ה היא הראשונה האות שבראש

הזוהרת. שמש


