
 לאסור ציוותה בעיתונות, לפירסום התמונה את שמסרה
למשרדה. הכניסה את עליה

 גולדה מצד שרירותית נקמה זו כי טוענת הצלמת
ובפרנסתה. העיתונאי בעיסוקה הפוגעת

תסייע ״כור״
 עסקיו דהטשן־

שחור מנחם של ים־

 פרט■ יסכם דיין
 החלק■״ ״ההסדר

האמריקאים עם

לאומי, לבנק נמכר ישראל אגודת שבנק אחרי גם
 ההשקעות חברת של המימון מקורות נסתמו לא

 מנחם של בבעלותו הנמצאת בע״נז, ד.י.א. מיקוד
 ושנוד אגודת־ישראל, בנק מנכ״ל שהיה מי ים־שחור,

 מכספי ל״י מיליוני הילווה כי המשטרה על־ידי שד
מספיקים. בטחונות ללא הבנק

 לפרוש בשעתו נאלץ שים־שחור למרות
הקונ יסייע הסתדרותיות, הכרות מניהול

 חכרת באמצעות ״בור״, ההסתדרותי צרן
 תעשיה״, לשירותי החכרה — ״אי.אס.אל

עסקיו. את להבא לממן ים־שחור, למנחם

 לארצות־הברית, דיין משה שר־הביטחון של נסיעתו
 בין שהושג החלקי״ ״ההסדר פרטי את לסכם נועדה
 ראש- של שיחתה בעת ארצות־הברית, לבין ישראל

 בביקורה ניכסון, הנשיא עם מאיר גולדה הממשלה
בוושינגטון. האחרון

 האמריקאים, עם ההסדר את שיזם דיין,
 וכי הרעיון ביוזמת תחשב שנולדה העדיף

גיל לא כה עד כמבצע, רק יראה עצמו הוא
הפר את בודדים, לשרים מלכד גולדה, תה
 לבין כינה שהושג ההסכם של המלאים טים

 הפאג- אספקת חודשה בתמורתו ניכסון,
ם מי 1 לישראל. טו

 ישראלית הסכמה יכלול שההסדר לוודאי קרוב
 את מדים ללא מצריים כוחות למעבר חלקית. לנסיגה
 להפסקת- בהתחייבות ההסדר קשירת ולאי התעלה,

מוגבלת. בלתי אש
למע שהושג ההסכם, של המדוייקים הפרטים את

 דיין יסכם המצרים, עם ולא האמריקאים עם שיי
בביקורו.

ת ת שק שבי במק״■ נ
 לכל קץ שם סנה משה ח״כ של בריאותו מצב

במק״י. הפנימיים הוויכוחים
— ניתוח שעבר כשבוע שעבר אחרי

 לא כי עתה ברור המרה, באיזול — שני
רב. זמן כמשף הפוליטיים לחיים ישוב

מוחיי־אל־דין

ם חול בימי ג
חו בשידוד לשדר דיר תמצא1 כי יתכן

 הטלוויזיונית, הסאטירה תוכנית את זר
 כאחד עוכר״, הכל לא — שלשום ״אתמול,

החול. מימי
 נאלצה שבועות, שלושה לפני העלטה ליל בגלל

 חד־פעמי באופן חוזר, בשידור להקרין הטלוויזיה
בתוכ לראשונה שחזו רבים, דתיים צופים חול. ביום
 הנהלת את הציפו שבתות, בערבי המשודרת נית,

 של זכותם גם כי טענו בהם במכתבים, הטלוויזיה
מהסאטירה. להינות הדתיים הצופים

ת ח של שראלית מ  י
ת נגד לועידה מ ח ל מ

וייאט־נא□
 שליד בוורסאיי, תיערך הקרוב פברואר בחודש

 הודו- למלחמת שתוקדש בינלאומית ועידה פאריס,
 להגיע ארצות־הברית על לחץ להפעיל ומטרתה סין,

וייאט־נאם. צפון עם להסדר

גדו משלחת גם זו בוועידה תשתתף הנראה כפי
מישראל. לה

ט □פרו דפי סר
שי• ..האד□ שד שלי ה

 איש כי נאמר מארצות־הברית שהגיעו בידיעות
 מובהקות, ימניות נטיות בעל אמריקאי, יהודי עסקים

 ״האדם של ספרו והסרטת לפירסום הזכויות את רכש
קהיר. פרשת מגיבורי אחד השלישי״,
 שהספר לוודאי קרוב ידיעות, אותן לפי
עלילה סרט יופק ממנו לתסריט, יהפוך

ח ־ הוד. העולם כו
ש ר חד ת חו סדו מו ל

 ועדת־ בפני ומייגע ממושך בירור
 לסיומו הגיע ההסתדרות של הביקורת
 העולם לתנועת להחזיר כהחלטה

 בוועד- אהד מקום חדש כוח — הזה
 שהגיע התשלום מחצית ואת הפועל

האחיד. המס מן לתנועה
 שרוב שנתברר אחרי נתקבלה זו החלטה

 ההסתדרות, בוועידת שהשתתפו התנועה, צירי
 כאילו לטענה בניגוד לתנועה, נאמנים נשארו
ממנה. פרשה כולה הסיעה

 פר- אוטו הבמאי כי נראה מלא. כאורך
הסרט. את שיכיים הוא מינג׳ר

 ישראל■ עחונאי
ש יבקר ד ־ ה־ ל סג * ב

 ייצא קינן עמוס הישראלי העיתונאי
למדי להגיע כמטרה ההודית לתת-היכשת

 הראשונים ימיה את ולסקור כנגלה־דש נת
החדשה. המדינה של

 יתירו בנגלה־דש שלטונות אם עדיין ידוע לא
 למרות וזאת במדינתם, לבקר הישראלי לעיתונאי
 ציבורי מוועד עקיף סיוע ארצם אזרחי קיבלו שבשעתו

בנגלה־דש. ילדי לעזרת בישראל שהוקם

ר ה חז ל דו ג ל
 מפלגת של הפרו־סובייטי השמאלי האגף מנהיג

 לכל חזר מוחיי־אל־דין, חאלד המצרית, השלטון
 של ארוכה תקופה אחרי השילטון, בצמרת מישרותיו

בצל. ועמידה מעצר־בית
 את מישרדו, את בחזרה קיבל מוחיי־אל־דין

 פעילותו את לחדש הזכות ואת המישרדי מנגנונו
 ועידת- של לכינוס להלסינקי, הגיע כבר הוא בחו״ל.
השלום.
 ישראל, לגבי רכה חשיבות לדבר יש
 והרוח היוזם הוא שמוחיי־אל־דין מכיוון
 הישראלית־ער■ ועידת־כולוניה של החיה
להי עתה נכנסות לקראתה שההכנות בית,
גבוה. לוך

 והתנאי השנה, סוף לקראת כנראה תיערך הוועידה
 הסכמה הוא בה, להשתתף למועמדים שיוצב היחיד

ביוני. 4ה־ לגבולות

ת מ ל ע צ ב ת ת
ח ה א ד ל לבג״ץ גו

 וייס טובה הירושלמית העיתונות צלמת
 ראש־הממ־ נגד צו-על-תנאי לבקש עומדת

 לפני ותנמק שתבוא כדי מאיר, גולדה שלה
 עליה אסרה מדוע לצדק, הגבוה כית־הדין

ראש-הממשלה. ולמשרד ללישכתה להיכנס
 אגודת ועד בגיבוי שזכתה הצלמת, של בתביעתה

 פירסום בעיקבות כי תיטען היא בירושלים, העיתונאים
 עם זרוע שלובת כשהיא מאיר, גולדה של תמונתה

היא כי גולדה בה חשדה בויאר, לו האמריקאי המיליונר


