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פשרה תיתכן
הפאלאנגות - אש״ף

התקרבות של ניסיץ :כלבנון הבא המהלך
.........־!אל------------------------------  הפאלאנגות תנועת לבין אש״ף בין

 השתלטות את למנוע כניסיון הנוצריות,
 היותר־קיצוניים והנוצרים הסורים

לבנון. כל על
 מגלים ובנו, ג׳מאיל פייר הפאלאנגות, מנהיגי

 פראנג׳יה, ולסוליימן שמעון לכמיל גוברת התנגדות
 לארצות־הברית וקירבתם לאש״ף ששינאתם

 מביאות לישראל) גם הזרה, העיתונות (ולטענת
 משלושת אחד לכל הסורית. החסות לקבלת אותם

 יש — וג׳מאיל שמעון פראנג׳יה, — הגורמים
 שונים. ממקורות נשק המקבל משלו, פרטי צבא

 לרעיון קרוב סארקים, אליאס החדש, הנשיא
 יאסר של הצעתו ומכאן האש״פי־פאלאנגי, הפשרה

 שביתת־נשק. מייד לכונן עראפאת
 ביוון בדאגה, זו נטייה רואים כירושלים

 בנו על ״ף אש את להשאיר עלולה שהיא
כלבנון.

בן־יאהרון
פרישה שוקד

 אחדות־ ממנהיגי שהיה מי בן־אהרון, יצחק ח״כ
 מיפלגתו לחברי הודיע ההסתדרות, ומזכ״ל העבודה

 הבאה. לכנסת בבחירות לרוץ מתכוון אינו כי
 לפרוש בכוונתו כי הודיע אך כן־אהרון
 הקדנציה תום לפני עוד הפוליטיים מהחיים

להתפטר והציע הכנסת, של הנוכחית
ראשי על־ידי נדחתה ההצעה מהכנסת. --------------- ------------------ תיקוותם כגלל הן אחדותייהעבודה,

 מהחלטתו, בו לחזור כן־אהרון את לשכנע
יתפטר כן־אהרון שאם העובדה כגלל והן

 אחדות־ איש כמקומו ייכנס לא מהכנסת,
 מפא״י ממועמדי אחד אלא העבודה
לשעבר.
 אינו לפרישתו שהרקע לחבריו, הבהיר בן־אהרון
 פוליטיים־אישיים, או פוליטיים שיקולים

 שבה הקשה ומחלת־העיניים עייפותו אלא
באחרונה. לקה

התמוטטות וגפו״ה
־המכס בחקירות

 של במחלקודהחקירות צפוייה כללית התמוטטות
 חוקרי 35 כלל מתוך חוקרים, 15שכ־ אחרי המכס,

 מוקדמת. פרישה להם לאשר בקשה הגישו המחלקה,
 בפועל, מנהל־מחלקת־החקירות גם נמצא אלה בין
אורן. גבי

 אי־היענות רקע על הוגשו כקשות־הפרישה
 להגבלות וכן לתביעות־שכר המכס הנהלת

 מגבוה, המחלקה חוקרי על המוטלות
החקירות. לכיווני בקשר

ירכוש הזה״ ״היום
11האתון •פי את

 האוניברסיטה של הסטודנטים הסתדרות בין הסכם
 דיין, משד. של עיתונו לבין בירושלים העברית

לאחרונה. נחתם
הסטודנטים שבועון יפסיק ההסכם פי על

־־־־־ .......העז־-----------------— ־־ והוא העצמאית, הופעתו את האתון״ ״פי

 פעמיים הזה״, ״היום של כמוסף יופיע
כשבוע.

 אחראי יהיה סנדר, מוטי האתון, פי של עורכו
 בתוכו שיכלול הזה, היום של הסטודנטיאלי המוסף על

עמודים. ארבעה
 של סך הסטודנטים להתאחדות ישלם הזה היום

 בקרב זו. רכישה עבור לשנה לירות 300,000
 התמרמרות העיסקה עוררה בירושלים הסטודנטים

 חינם, למעשה ביניהם מחולק היה האתון פי רבה.
 בו לקרוא שירצו סטודנטים, יצטרכו עתה ואילו

הזה. היום את לרכוש

את יחליף מי
♦ הפורשים הקצינים

 המחליפים נקבעו כבר המישטרה של במטה־הארצי
 הבכירים הקצינים שני של מקומם את שימלאו

 המפכ״ל, למישרת מועמדים עצמם שראו
נכזבה, שתוחלתם אחרי מהמישטרה לפרוש והחליטו

 ניצב הצפוני, המחוז מפקד של כמקומו
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במקומו ואילו חיפה, מרחב מפקד רון,
 ימונה דקל, אלי ניצב סגן־המפכ״ל, של

 תת־ניצב המינהלה אגף ראש לתפקיד
על הממונה כה עד שהיה מי מרגלית, זאב

המפכ״ל. כלישבת הציבור תלונות

חוכנית־מיתאר
11!משותפת

ואילת לעקבה
 תוכניותיי את התאימה אילת עיריית

 של לאלה העיר וכינוי לפיתוח המיתאר
 העירייה שלידי אחרי עקבה, הירדנית העיר
 עקבה, של והפיתוח המיתאר תוכניות נפלו

 את להתאים הוחלט סודיים ובדיונים
 עקבה. של לזה אילת של פיתוחה

 מול יחיד! אילת של אתרי־ד,תיירות פיתוח חמשו
 החדש איזור־התעשייה עקבה. של אתרי־ר,תיירות

 של המתפתחת התעשייה מול יימצא העיר של
 ייבנו להיבנות העתידים הכבישים גם עקבה.

 הכבישים עם בעתיד, לחברם, יהיה שאפשר כך
בעקבה. להיבנות העתידים

תקלה נתגלתה
•פיאט׳ מדגמי באחד

 כשבועות אספה כישראל ״פיאט״ סוכנות
 מדגם המכוניות כל את האחרונים

 ,1976 משנת־הייצור ״131 ״פיאט
 תקלה כשל כארץ, על־ידה שנמכרו

 במכוניות כמערכת־ההילוכים שנתגלתה
זה. מדגם רבות
 בפם־ד,ייצור התקלה נגרמה החברה, אנשי לדיברי

שבאיטליה, בטורינו פיאט במיפעלי המכוניות של

לא מקווי!
אנטבה על בסרט

 חברת של התוכנית נפלה כי נראה
 השחקן יככב לפיה וורנר״, ״האחים

 בתפקיד מקווין סטיב ההוליוודי
לה׳ עומדת שהחברה כסרט הראשי

הסרט, במאי מיכצע־אנטכה. על פיק ז-------------------------- --------------.1,—
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 בי מלכתחילה תיבנן שאפנר, ויליאם
שומ דן של דמותו את יגלם מקווין

 בי מסתבר עתה אולם כסרט. רון
 הראשי שהתפקיד בך על עמד מקווין
 יונתן סגן־אלוף של זה יהיה בסרט

 מק־ במיכצע. שנפל נתניהו, (״יוני״)
 הרקע בשל דמותו את לגלם רצה ווין

 זו מסיכה לנתניהו. שהיה האמריקאי
העלי במרכז יעמוד שמותו רצה גם

שהסי סכור עדיין ששאפנר כיוון לה.
 דן של כדמותו להתרכז צריך פור

 של שירותיו על ויתר הוא שומרון,
מקווין,

 שעברו מסויי&ות מקבוצות במכוניות רק קיימת והיא
מסויים. פם־ייצור דרך

 המכוניות נאספו החכרה הוראת על-פי
ואלה החכרה, במוסכי נבדקו שנמכרו,
 השבץ על תוקנו הפגם כהן שנמצא

-יהל♦ לבעליהן. והוחזרו החכרה,
 כי מתלוננים, המכונית של חדשים רוכשים

 במערכת־ התקלה קיימת עדיין במכוניותיהם
 בארץ פיאט סוכנות אנשי לדיברי ההילוכים.

 בדיקה לבעליה, מסירתה לפני מכונית, כל עוברת
 חשבון על במוסך, נוספים מייוחדים וטיפולים

היבואנים.

יחקור פס־הכנסה
כדורגלנים הכנסות

 לחקור החליטו מם־ההכנסה שילטונות
 והמענקים התשלומים את יסודית כצורה

 כקכוצות־הכדורגל לכדורגלנים הניתנים
החקירה תתרכז הנראה בבל השונות.

 אלף 300 של כסך תשלום סביב הראשונה
 הצעיר לכדורגלנה העונה שניתן ל״ד,
מלמיליאן. אורי ירושלים, בית״ר של
 עבור כשכר מלמיליאן קיבל הסכום של חציו את

 לו ניתן השני חציו ואילו אחת, עונת־מישחקים
 הפך בכך בירושלים. דירה לרכישת כספי כמענק

 ביותר הגבוה השכר בעל הכדורגלן מלמיליאן
 < מרדכי הדירוג בסולם צועד כשאחריו בישראל,
לעונה. ל״י אלף כ־ססז של שכר המקבל שפיגלר,

11111
״קודאק״ פנסי

הפרור לשוטרי
בתל־אביב

שקיבל האחרונות ההחלטות אחת
 של י הפורש מפקדה עופר, דויד ניצב

ההח היא תל-אביב, מחוז מישטרת
 עבור ״קוג׳אק״ פנסי לרכוש לטה

 לבילוש המרכזית היחידה מכוניות
 תל־אביב. מישטרת של ולעיקוב
המהב הבהולים לפנסים היא הכוונה
מכו גגוני אל להצמידם שניתן הבים,

 שבהן הפרטיות ה״קורטינה״ ניות
 ולהופכן היחידה, בלשי משתמשים

 הוא עופר למכוניות־מישטרה. בכך
 פירטי-המתח סידרת של מושבע חסיד

 טאלי של בכיכובו קוג׳אק, המפקח על
סאוואלאס.

בין קרע צפו■
שוויצר

 ד,לאומית ד,נבחרת מאמן בין שאירע עמוק קרע
 של תצעיר כוכבת לבין שווייצר, דויד בכדורגל,

 טבק, בני תלאומית, וד,נבחרת תל־אביב מכבי
 שבמסעה למרות הקרובים. בימים להיחשף עשוי

 צורף שאליו ליוון, נבחרת־הכדורגל של האחרון
 שוררת עדיין השניים, בין סולחה נערכה טבק,

מתוחה. אווירה ביניהם
 הראשונים בצעדיו הוא הסיכסוך רקע
 לפני כנבחרת-הנוער, טבק בני של

 היה שווייצר דויד באשר שנים, בשלוש
 מאשים טבק, דויד כני, של אביו מאמנה.

 תקופה כאותה כי הלאומי המאמן את
 לגרום היה ועלול כנו, את ״הרס״ בימעט

שלו. הספורטאית הקאריירה לקץ

ראשי התפטרה
צ׳יצי של לישכתו

 של לישבתו בראש שכיהנה מי ניר, רות
 ״) (״צ׳יצ׳ שלמה תל-אכיב, ראש-עיריית

מתפקידה. במפתיע השבוע התפטרה להט,
 פרישתה, מניעי את להסביר ניר נתבקשה כאשר
 שלושה בבית לה שיש במפתיע גילתה כי טענה
 התפטרה מדוע השאלה, על לה. הזקוקים ילדים
אימפולסיבית.״ בחורה ״אני השיבה: פיתאומי, באופן


