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 לרכוש האיראני מישרד־הביטחץ אנשי

 ממשלת ״גרומן״. מחברת 14הס־ מטוסי את
 שני של כניסתם את אסרה איראן

למדינה. חזרה היהודיים, סובני־הנשק

 של אחר כיוון הפרשה. עם לשעבר מפורסם
 עם סגלוביץ של קשריו הם החקירה
 שנעצרו מוסררה, משכונת אכרג׳יל האחים
9 וסחטנות. איומים הפעלת של כחשד השבוע

ד׳ או  ■סיים ג
ת דו א קי פ ת

ר סו ח ף מ ס כ  מווו ב
ת ס פי חרי ת סמי□ סו

ך י ן נ ט י ת

ס חוזים ח ס

 (מיל.) אלוף בטירור, למילחמה ראש־הממשלה יועץ
 זד.. תפקידו את לסיים עומד זאבי, (״גאנדי״) רחבעם
 בתפקיד גאנדי של כהונתו תקופת תוקף
 ראש־הממשלה לבקשת נענה והוא פג, ככד

 חודשים. מיספר עוד בתפקיד להמשיך
הממלכתי. מהשירות לפרוש עשוי גאנדי כי נראה

ה מ ח ל ב מי בי א ב
 הבא המועד מומחים של הערכות פי על
 כאזור חדשה מילחמה לפרוץ עלולה כו

מאי. חודש כסכיכות הקרוב, האביב הוא
 בישיבת רבין יצחק ראש־הממשלה שנשא הדברים

 להזדקק ישראל עלולה לפיהם הציוני, הוועד־הפועל
 שחושבים, מכפי מוקדם צה״ל של הגובר לכוחו

זו. הערכת־מצב משקפת
 הפוליטי הקיפאון מצב עלול זו הערכה לפי

 כשבראשן ומדינות־ערב, להימשך באזור
 הקיפאון להפשרת נערכות סוריה,

הכא. הקייץ לקראת כאמצעים'צבאיים
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 ליי מיליארד משני יותר של בסכום הצימצום את
 לזכותו לזקוף יש מישרד־הביטחון של בתקציבו

 של יועצו שרון, (״אריק״) אריאל (מיל.) האלוף של
 לענייני־ביטחון. ראש־הממשלה

 של הצעת־התקציב שמול שרון, זה היה
 תקציב הצעת הגיש וצה״ל מישרד־הביטחון

 לצמצם. ניתן וכיצד איך שהצביעה שונה,
 פרס, שימעון של העיקש מאבקו למרות

 הקיצוץ. לתביעת להיכנע לבסוף נאלץ הוא
 זה, .בנושא ברבין אריק של תמיכתו
 להתמודד העוז את בראש־הממשלה הפיחה

לפרס. לוותר ולא הסוף עד

אל  אלון יג
שאח שיחק

 לפני מיספר ימים שעבר, בשבוע
 שיחק לארצות־יהברית, שיצא

 במשך שאח אלון יגאל שר־החוץ
שדם. יום
הרוויח. מי ידוע לא

 המרכזית ביחידה מיפלג־הסמים של מיכצע
 לחשיפת תל־אביב, מחוז מישטרת של

 בצורה נכשל מסובנים, סמים סוחרי רשת
 מזומן ככסף מחסור בשל שלומיאלית
במישטרה.

 סוחר־סמים עם קשר לקשור הצליחו היחידה בלשי
 מעשה. בשעת לעצרו והתכוננו הארץ, במרכז ידוע

 סוחר־הסמים עם שסיכם קונה־בלש נשלח זה לצורך
 מסר הסוחר סמים. ק״ג 100 רכישת על עיסקה
 מיקדמה לשלם שנדרש הבלש, בידי מהסחורה דוגמה

 הצליחה לא המישטרה ל״י. אלף 100 של בסך
 לפגישה התייצב הבלש הדרוש. הסכום את לגייס

 הקונה את שלח הסוחר בילבד. ל״י אלף 30 כשבידו
 לחדש הניסיונות כל והתחמק. נוסף כסף להביא

בתוהו. עלו עימו המגע את
 קציני בקרב בדיחת־היום הפכה הפרשה

 לא אם הבודקים במטה־הארצי, המישטרה
 עד־ידי המיכצע של מכוונת הכשלה היתה
כמישטרה. מעוניין גורם
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 מגמה מסתמנת הטלוויזיה עובדי בקרב

 תוקרן לא אם השידורים, את להשבית
 שנפסלה ״ניקוי־ראש,״ הטלוויזיה תוכנית
 על־־ידי האחרון החמישי ביום לשידור
לבני. יצחק המנב׳׳ל

 התוכנית את לשדר במפגיע תובע העובדים מן חלק
 באסיפת שהוחלט כפי השבוע, החמישי ביום במלואה

 שידור על להתפשר מוכן אחר חלק ואילו העובדים,
הבא. בשבוע החמישי ביום התוכנית
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שערוריית
אן שחיתות איר ב

 לוי, ומנסור פארביז היהודיים, האחים שני
 שחיתות שערוריית של במרכזה עומדים
 לה שיש איראן, את המסעירה חדשה

 סובני־הנשק עיסקות לגבי השלכות
בישראל.
 מסוג מטוסי־קרב הזמנת בפרשת קשורה השערורייה

 מחברת האיראני מישרד־הביטחון על־ידי 14פ־
 תחילת עם ,1973 בספטמבר האמריקאית. גרומן

 גרומן חברת עמדה המטוס, רכישת על המשא־ומתן
 לשעבר, אמריקאי קצץ בטהראן כסוכנה למנות

 בטהראן. האמריקאית בשגרירות בשעתו ששירת
 טענו הסוכן, למינוי התנגדו האיראניים השילטונות

 בעיסקות־הנשק למתווכים זקוקה אינה איראן כי
 זרים. או מקומיים לסוכנים, לא וגם שלה

 לשר־הביטחון אז פנו אף האיראנים
 מייוחד סעיף להכניס וביקשו האמריקאי

 בל תשולם לא דפיו שלהם, בחוזי־הרבש
 מתווך. או סובן שלישי, לצד עמלה
 בסך עמלה שילמה גרומן חברת כי נודע זאת למרות

 עבור היהודיים, האחים לשני דולר מיליון 28
 שנערכה בחקירה בטהראן. עבורה שעשו שירותם

 טען אך הסכום, בתשלום גרומן חברת מנכ״ל הודה
 ממשלת ששילמה מהסכומים שולם לא הוא כי

 העיסקה מגילוי כתוצאה המטוסים. עבור איראן
 לה להחזיר גרומן מחברת איראן ממשלת תבעה
 כהלוואה. לה שניתן דולר, מיליון 75 של סכום

 ארצות־הברית ממשלת כי טענו בטהראן מקורות
 בחשיפת איראן לממשלת הסיוע מלוא את הבטיחה

גרונזן. חברת שערוריית
 הסכום את קיבלו היהודים האחים שני
 הצדדים שכל למרות דולר, מיליון 28 של

לשיבנוע קשר בל להם היה שלא מודים
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 ביקש גורן, שלמה האשכנזי, הראשי הרב

 להתערב רבץ יצחק מראש־הממשלה
 על ולהשפיע הראשיים, הרבנים בסיכסוך

 יוסף, עובדיה הראשון־לציון עמיתו,
 גורן בפומבי. ולהשמיץ'אותו לחרף להפסיק

 בפרשת יוסף הרב של האשמותיו כי טען
 שקרים. הם ט״ל חיים הדיין של פסילתו

 השבוע, יוסף עובדיה הרב עם רבץ של פגישתו
 גורן. עם שיחתו בעקבות נערכה

 נגד במיתקפה שפתח לפני קצר זמן כי מסתבר עתה
 במלון גורן את יוסף עובדיה הרב ביקר גורן, הרב

 התקף־הלב אחרי גורן החלים שם בהרצליה, אבריה
זו. בפגישה התנשקו אף השניים שלו. השלישי
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 את כבר שהגיש אשד, חגי דבר. של המדיני סופרו
 של כעורך־בפועל לשמש כדי לעיתונו התפטרותו

 יקבל דיין, משה של בעריכתו החדש היומי העיתון
 של בסכום פיצויים מדבר פרישתו עם

ל״י. מיליון כרבע
 לשלם שהוחלט אחרי לו, יגיע זה סכום

 פיצויים ״דכר״ כמערכת למתפטרים
 את לצמצם בדי אחוז, 200 של בשיעור
בעיתון. העובדים מיספר
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 כישראל דוהר המיתה מדד־יוקר
 מאשר גדולה יותר הרבה במהירות
 שעבר כשבוע המחייה. מדד־יוקר

 כתל־אכיב החכרה-קדישא העלתה
 כבתי• חלקות־הקכר מחירי את

 כ־סד של כשיעור כעיר הקברות
 מחירי הועלו למשל, כך, אחוזים.
 כחולץ, החדש בבית־הקכרות חלקות

 מחירי ל״י. 5000ל* ל״י 3000מ־
יותר, הזולות המרוחקות, החלקות

 את חדשים בכיוונים עתה חוקרת מישטרת־ירושלים
 בשבוע שהושעה סגלוביץ יהודה רב־פקד פרשת
שעבר.

דומה. כשיעור הועלו

צה״ל קצין של הקשר הוא הכיוונים אחד


