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 ־ הערב- העימות
למידחמה? חסוואה

 ספק של צד ללא לפורד יתכרר מדינות.
 רינן רונאלד עד לגבור עשוי הוא פי

 אין למועמדות, כמירוץ האחרים והיריבים
 המתוכנן המסע את יערוף שהוא ספק
הקייץ. עוד

 שלו, הבחירות מילחמת במיסגרת אז ישולב המסע
 על ללחוץ אז עשוי פורד כי חוששים ובישראל

 להיבחר לו לסייע כדי מיידיים, לוויתורים ישראל
כנשיא.

רביו של הביוגראף
תפקידו? ■סייס

 לראש• שמונה המייוחד הביוגראח פרשת
 הנראה בפד תמות רבץ יצחק הממשלה

 כף על שיפורסם מכלי מיתת־נשיקה,
 רק נודע המינוי שעצם בשם כרכים,

כאקראי.
 שניסו מיועציו אותם דעת את קיבל שרבין נראה

גולדשטיין, דוב מעריב, כתב של מינויו כי לשכנעו

 הזוז״ ..העוד□ מערכת חכר■
שד כאבלה משתתפים

ה נ ד ו ע ר נ ״ פ
הקולנוע מדור עורכת

עדיה במות
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 ן הכלכלית המדיניות את בגלוי מבקר עצמו יעקובי

 בתל־אביב העיתונות במועדון בהופיעו רבינוביץ. של
 לשאול יעקובי של עוזריו ביקשו האחרון, בשבוע

 אחד אף אבל הכלכלית, למדיניות בקשר שאלות אותו
 רוב אגב, זאת. עשה לא במקום מהעיתונאים

 בבהילות, האחרון ברגע גוייסו במסיבה הנוכחים
 מראש נרשמו מעטים עיתונאים שרק שהתברר אחרי

יעקובי. בחברת לסעודה
 אחר העוקבים מסויימים, אנשי־כיטחון

 לאחרונה הכיעו הערכי, כעולם הנעשה
 אינו המצרי־סורי הסיכפוף כי החשש את

חדשה. דמידחמה להכנות הסוואה אלא
והמוצלחים המסועפים תימרוני־ההסוואה את בהזכירם

 וכי ביחסי־ציבור טאקטית טעות הוא כביוגראף,
 מהתועלת יותר גדול יהיה זה מינוי שיביא הנזק

 היועצים שיכתוב. הביוגרפיה להביא שעשוייה
 למסע הביוגרף של צירופו פרשת על הסתמכו

השתקנית נגד חקירתאחד לדעתם, שהיה, בארצות־הברית, ראש־הממשלה
העיתונאים את רבץ נגד שקוממו הגורמיםיום־הכיפורים, מילחמת לפני והסורים המצרים של

 לבין בינם רב דימיון שיש אלה אנשים טוענים
 הכרזת כגץ הערבי, בעולם האחרונים הגילויים

 זו אם סוריה לעזרת יחוש שלא אל־סאדאת אנוואר
 על הקולניות המצריות התלונות במילחמה, תפתח
 המצריים, מיג למטוסי מנועים לספק הסובייטים סירוב

 הרושם את המעוררים אחרים רבים וגילויים
ללחום. מסוגלת ואינה תילחם לא שמצריים

את פפרק רביו
ריי לתאוות חבבי

 בישיבת רבין, יצחק ראש־הממשלה, של הודעתו
 השרים ״צוות פירוק בדבר השבוע, הממשלה
 ישראל את לייצג כדי רק הוקם שלטענתו הבכיר״,

 הרבה משמעותית בסיני, הסכם־הביניים על במו״מ
 תחילה. אליה שהתייחסו מכפי יותר

 רכין מצד ראשון צעד זהו כי מסתבר
 בשר־ככיר, ממעמדו פרס את להרחיק
 נגדו. פרס שד ניסיונות־החתירה על כתגובה

 הבכירים, השרים מעגל את להרחיב מתכוון רבץ
 מועדפים עצמם את יראו לא ואלון שפרם כך
האחרים. על

 המלצת ליישום רכין יפעל שני כצעד
 ועדת־שרים מינוי בדבר ועדת־אגרנט

 כנראה, תופעל, זו ועדה לענייני־כיטחון.
 הכילעדית השליטה את שתפקיע כצורה

 פרם. מידי הכיטחון מערכת על
 את להרחיב רבין עומד המיפלגתי במישור גם

 המזכיר עם שבמגעים העובדה מפא״י. חברי השפעת
 רבינוביץ, כמו אישים שותפו זרמי, מאיר המתפטר,

 ישראל בצד ידלין, ואהרון אלמוגי יוסף צדוק, חיים
 את להפגין הכוונה על מצביעה פרם, ושימעון גלילי

במיפלגה. המפא״יי הרוב שליטת

- דיין של עיתונו
עיתון־ערב?

 יוזמי של המקורית לתוכנית כניגוד
 הזה׳׳, ״היום של הוצאתו־לאור

 המייועדת בעריכתו היומי העיתון
 שלא אפשרות קיימת דיין, משה של

 עיתץ־ערכ, אלא עיתון־כוקר זה יהיה
 עיתוני־הערב בשני שיתחרה
הקיימים.
 לנוכח הועלתה זאת אפשרות
 העיתון מקימי כין שנתגלו הקשיים

 כדכר ״מעריב״, מנהלי וכין החדש
 כעיתץ־בוקר, העיתון, שד הדפסתו

 ״מעריב׳׳ לאנשי ״מעריב״. כדפוס
 מהאישים במה כי הסתבר

 כי סופר שעליהם הזרים, והמשקיעים
 אינם העיתץ, את לממן עומדים הם

 יתפוצץ אם כלל. כף על יודעים
 שהוא דבר ״מעריכ״, עם המו״מ

 להופיע העיתון עשוי זו, כשעה סביר
_ בעיתון־ערב.

 המסע. את סיקרו אשר הישראליים,
 למסקנה הגיעו וגולדשטיין שרבץ נראה

 רעיון את להקפיא מוטכ זה כשלב כי
 לצאת נועדה שמלכתחילה הביוגראפיה,

בישראל. הכאות הבחירות לקראת לאור

אליהו סימה
 לגבי המישטרה שניהלה החקירה, חומר

 החזיקה אליהו סימה שהשחקנית החשד
לפרקליטות. יועבר סמים, בדירתה

 כתב־ את להגיש ממליץ המישטרה של התביעות מדור
 פירורי־ נמצאו שבחדרה מאחר סימה, נגד האישום
 אחרי במישטרה, לחקירה הובאה השחקנית חשיש.
 גג על חודשים, 3 לפני גילו, מיפלג־הסמים שבלשי

 שלה והשכן סמים, מיזוודת מתגוררת, היא בו הבית
 מהחלון. בקפיצה מהשוטרים להימלט הצליח לדירה
 בעזרת במישטרה, חקירה אחרי שוחררה סימה
דיין. ואסי זוהר אורי

בו־ ה זנ א רו
נגיד להישאר

 פועל זנבר, משה ישראל, כנק נגיד
 לגייס כמטרה מאחורי־הקלעים לאחרונה
 כנק־ישראל, כנגיד כהונתו להמשף תומכים

 תגיע בתפקיד כהונתו שתקופת אחרי גם
חודשיים. כעוד לסיומה

 של הקודמות להודעותיו בניגוד היא זו פעילות
 מועמדותו את להציג כלל בכוונתו אין כאילו זנבר,

מחדש. הנגיד לתפקיד
 ״ הפרופסור שר־־האוצר, יועץ של התפטרותו

 את להכשיל עלולה כרונו, מיכאל
 אותו הנגיד, לתפקיד ברונו של מועמדותו

זנכר. אחרי לו הועידו
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 י על מביקורת להימנע אף עשוי והוא עלו, שנית

סיכוייו. את להגדיל כדי הממשלה,

פארץ לבקר עשו■
 מסעו ביטול בדבר ארצות־הברית, ממשלת הודעת

 במיזרח־התיכץ, סורד ג׳ראלד הנשיא של המתוכנן
 הנשיא של מסעו סופית. אינה בישראל, כולל

 המוקדמות הבחירות בתוצאות קשור האמריקאי
 המיפלגה מועמד למינוי הרפובליקאית, במיפלגה
לנשיאות.

כמיספר שייערכו המוקדמות, בבחירות אם
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 הוצאות של המסחררת העלייה
 את מחייכות השכועון של הייצור

 הגיליון מחיר את להעלות המינהלה
.20$ב־

 שהקוראים מקווה הזה״ ״העולם
בהבנה. הגזירה את יקבלו

אבל בישראל, ■בקר
 ממשלת ראש שהיה מי מנדם־פראנס, פייר

 אחרי בישראל לכיקור לכוא עומד צרפת,
 ששת■ מילחמת מאז זאת לעשות שסירב
הימים.

 בימי־ שכונן המרכז, איש היהודי, מנדס־פראנס
 יסרב ובתוניסיה, •בווייאט־נאם השלום את כהונתו

 הוא זאת לעומת המוחזקים. בשטחים לבקר הפעם גם
המיזרחית. בירושלים לבקר מוכן

 רפינוביץ ב־ן קרע
■עקוב■ לגד

 לבין רבינוביץ, יהושע שר־האוצר, בין היחסים
 עד לאחרונה הגיעו יעקובי, גד שר־התחבורה,

 חריפה, ביקורת מותח מהשניים אחד כשכל למשבר,
 חברו. על אישית, ביקורת כולל

 על כהצבעה כממשלה שנמנע יעקוכי,
 של זעמו את עליו עורר התקציב, אישור

 חמורים במחדלים אותו המאשים רבינוביץ,
 ״אגד״ כפרשות ובייחוד התחבורה, כתחום

ו״אל־על״.
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 עדיידי חשוד פתח־תיקוואי עורך־דין

 צעירים שני שלח כאילו המישטרה
 מכף וכתוצאה נשואה, אשה לדירת

 לאונס שילוחית אחריות לו יש
 הכעל. של פרקליטו עצת פי על־

 של כעלה את מייצג עורך־־הדין
 שאשתו לכך הוכחות שכיקש חאשה,
 ללא לגרשה שיוכל כדי כו, כוגדת
 נשלחו אחים שני דמי־־מזונות. תשלום
 להתגורר שעכרה האשה, לדירת

 אותה, אנס מחם אחד אחרת. כעיר
 באילו האונס, את מצלם השני כעוד
 כהסכמה. מישגל זה היה

 ואת האנם את עצרה המישטרה
 הנאנסת. של כעלה את וגם הצלם,

 פעלו כי להגנתם טענו האחים שני
דירה. כאותה שהתרחש


