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ה אמין צ ר
ה מ ח ד מי נוסח ב

שת הימים* ש
ל האמיתי הגורם צרפתית. גירסה לפי
 הוא וישראל אוגנדה כיד הידידות פירוק

 נגד מילחמת־כזק לארגן ישראל של סירוכה
טנזניה.

 פרצו אמין, אידי של ההפיכה אחרי קצר זמן
 ובין סינים, על־ידי המודרך טנזאניה, צבא בין קרבות

 שצה״ל רצה אמין הישראלים. בהדרכת אוגנדה, צבא
 שכנתו, נגד הימים״ ששת ב״מלחמת צבאו את ינהיג

 אוגנדה בין המפרידה טנזאניה, צפון את לכבוש כדי
והים.

 כהרפתקה פעולה לשתה סירכה ישראל
 של האנטי־ישראלית המדיניות למרות זו,

 יצא כד ועל ניירירה, יוליוס טנזאניה, מנהיג
המתוסכל. אמין של קיצפו

קס ד״ן וו
ם3 גי לו או כי ר א

 תל־אביב, אוניברסיטת של ארכיאולוגית משלחת
 שעסקה רותנברג, בני הד״ר הארכיאולוג בראשות
 בידיעת בסיני, קתרינה סנטה מנזר ליד בחפירות

 באיומי סולקה בכתב, רשיון ללא אך העתיקות אגף
 קצין ידי על חפירותיה את להפסיק ונאלצה נשק

בסיני. הצבאי המימשל של העתיקות
 גורשו הם המשלחת, מאנשי כמה לדעת
 אוניבר■ של שהארכיאולוגים על כתגוכה

 על כזמנו שחתמו אלה היו תל־אביב מיטת
 את להפסיק דיין ממשה שתבעה עצומה

שלו. חוקיות הכלתי החקירות

 להתישבות קרקע מישבצת קיבל הארצי שהקיבוץ
המפ של רשמית להחלטה בניגוד וזאת ברמת־הגולן,

המוחזקים. בשטחים קבע היאחזויות נגד לגה
 השומר של התישבות נקודת אף הוקמה לא כה עד
 בשטח שהוקם שניר, הקיבוץ (מלבד בשטחים, הצעיר
 עוררה המשבצת קבלת מפורז). שטח בעבר שהיה

 מפ״ם. של הקיבוצית התנועה רחבי בכל עזה התנגדות
היאחזות להקים מפ׳׳ם תרצה אם כי נראה
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 ומתנגדים מחייכים יש קן שככל כיץ טית,

כשטחים. להיאחזות

ם קי טל אי א ה עלו ל  פ
ר למען קו ה בי ד ל גו

אין
זמאל

גורמי* יזמו כאילו כטענה, אמת
 ככוקא־ גולדה כיקור את איטלקיים שמאל
רשט.

 ג׳ורנאלה על־ידי השאר בין הושמעה, זו גירסה
 כי שטען האיטלקיים, העיתונים מחשובי ד׳איטליה,

הת תוך האיטלקי, ועד־השלום על-ידי הוכן הביקור
 אורי ח״כ ״בראשות ישראלית מישלחת עם ייעצות

 מוחיי-אל- חאלד בראשות מצרית ומישלחת אבנרי״,
בולוניה. ועידת הכנת של באמתלה לרומא שבאו דין,

 להעלות כדי כנראה, כאו, אלה שמועות
ה כמזרח כגורם איטליה של מעמדה את

תיכון.

ע מוסים שפי ה  ל
ק חדי עד ר קו

 סביב המערכה כבר למעשה החלה בירושלים
 המוניציפאליות בבחירות העיר, לראשות הבא המועמד

כמוע מזכירים בעוד משנה. למעלה בעוד שיתקיימו
 נרקיס עוזי (מיל.) אלוף את למישרד. אפשריים מדים
נעשים ואת

 קולק, תדי הנוכחי, העיר ראש את לשכנע מאמצים
נוספת. פעם מועמדותו את להציג להסכים

 יהיה תדי על להשפיע שינסו כין/אלה
 סיכויי כי הסבור דיין, משה גם_שר־הכטחון}
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העכו מפלגת מצזעם ״יוני״ ראש שד מינויו
כמזרח שונות לפעולות להפריע עלולים רה, '9

העיר:

ב ח״ם קו ס  - ל
ף הנואמים אלו

הפר החכרה להקמת להתמסר שיוכל כדי
כמינהל. לייעוץ שלו טית

ד על לחץ רבי־  ן,עו
ט פ ש מ ח ב צ ר

 עורכי־דין משרדי משלושה עורכי־דין, שלושה
 חייא, איתן של כסנגוריו להתמנות עומדים שונים,

 העליון. בבית־המשפט בקרוב שישמע בערעור ,18ה־ בן
 עורכי-הדין על לחצים הפעלת למנוע נועד זה מינוי

חייא. של

ת ח ת ח פי פי ר
ה ח פ ת סו ע צו ר ה11ו ל

 ׳ הביעו עזה ברצועת הצבאי המימשל חוגי
 רפיח פיתחת של סיפוחה על סיפוקם את ■השבוע

 המימשל פקידי מינהלית. מבחינה עזה, לרצועת
 לסמכותם, בפיתחה הטיפול העברת כי הסבירו.

 שהועברו* הבדווים בעיות את לפתור עליהם !תקל
לרצועה. מהפיתחה
גלי ישראל השר של הצהרתו לאור

 להכליל׳ מתכוונת ישראל ממשלת כי לי י
 ישראל, מדינת כתחום עזה רצועת את
 לסיפוח כמעלה ראשונה חשיכות יש

 ה• של השליטה לתחום רפיח פיתחת
 על משתרעת הפיתחה כרצועה. מינהל
1־־זידי ------------------------------------  פקיד מצרים. שטח כעכר שהיה איזור

 ה*: כי השכוע אמרו כרצועה, המימשל
 נפרד כלתי חלק מעתה תהיה פיתחה

מהרצועה.

 ברצח. המחוזי בבית־המשפט הורשע חייא איתן
 חיים עורך־הדין מפתיע באופן התפטר משפטו במהלך
עבודה. עומס של בטענה עליו, שהגן קאזיס,
 עצמו על נטל העליון לבית־המשפט הערעור את

 שלא מה זמן לפני שהודיע תמיר, שמואל עורך־הדין
 החזיר הוא לחו״ל. נסיעה בגלל בתיק להופיע יוכל
זו. הופעה עבור שלקח הטירחה שכר את

 ששני אומרות התחתץ כעולם שמועות
 חייא של כעניניו לטפל הפסיקו עורכי-הדין

 התחתון. העולם חוגי מצד איומים כעקבות
 הפסיק מדוע להסביר סירכ תמיר עורך־הדין

 עורך־הדין חייא. של כענינו הטיפול את
 על שמועות שהיו לאשר מוכן היה קאזיס
זו. כפרשה עורכי-דין על לחצים

ה ר ע 3 באפיים ס 0*3 
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 חיים (מיל.) האלוף לשעבר, הנמלים רשות מנכ״ל
 על- ביותר המבוקשים הנואמים אחד כיום הוא לסקוב,

 באר- שונות מקהילות המאוחדת. היהודית המגבית ידי
מגי ואוסטרליה, אמריקה דרום אירופה, צות־הברית,

ומתרים. כמרצה לסקוב את לשגר בקשות עות
 זאמ^ לדלל כאחרונה החל עצמו לסקוכ
אליו, המגיעות הרצאות לסיבוכי ההזמנות

ב ר יריות ק
ף חו ג ב י ב א ־ ל ת

 כחוף שעכר כשכוע התנהל יריות קרב
לפ נפצע ממנו שכתוצאה בתל-אכיב, הים
תלו כל שהוגשה מלי וזאת אחד, אדם חות

דכר. שפורסם ומכלי למשטרה, נה
 ניסתה בריונים שקבוצת שעה החלה התקרית

 אחרי דן. שבמלון טיפאניס למועדון בכוח להיכנס
 אנשי בין אגרופים קרב התפתח ממנה, נמנע שהדבר

 יריות קרב שהתפתח המועדון, שומרי לבין הכנופיה
הים. חוף על

הפ על לנקום כדי הכנופיה אנשי חזרו למחרת
 ממנו שכתוצאה יריות, קרב התפתח ושוב בהם גיעה
הכנופיה. מאנשי אחד נפצע

מ הרחק המתנהלת זו, שלפרשה נראה
 להיות עלול תל־אביב, משטרת של עיניה

דמים. המשד

ד וסיון פ ר ט ה ל א  הלוו
ש דן לגו
 לקכל שעמד דולר מיליוני של הלואה

 את להשלים כדי דן, לגוש ערים איגוד
 תל־אביב של השופכין מי הזרמת מיפעל

 כראשון־ שניכנו החימצון לאגני דן גוש וערי
כספק. עדיין מוטלת לציון,

ליש שעבר בשבוע שהגיעו העולמי, הבנק נציגי
 נציגי עם גם נפגשו הפרוייקט, בדיקת לצורך ראל

 גיב־ חנניה עורך-דין ובראשם ראשון־לציון עירית
 העיר תושבי כי להם הודיע הוא העיר. ראש שטיין,

 עוד החימצון אגני נגד מאבקם את לחדש מתכוננים
שאת. ביתר


