
 ׳מעמדו את זו מדיד ולחזק כהסכם־התעלה,
 היהודי. הציבור כלפי בייחוד קארטר, של

 בגין מנחם פועל ׳המדינאי, קבלת על־ידי
מדיניותו. של האינטרסים נגד כן על

 סוד׳ סהר
קארטר של

 החשודים. הימרו שעליו מהסכום חלק זהו כי טענה
 בדירה. מהנוכחים תישעה עוד נעצרו קליש עם יחד
 ושוחררו באבו־כביר במעצר שעות 48 הוחזקו הם

 המעצרים. שופט על־ידי בערבות השישי ביום
 — הצליחו מכובדים, אנשי־עסקים שכולם החשודים,
 באולם דיון למנוע — פרקליטיהם באמצעות
 הידיעה דליפת את גם למנוע כך ועל־ידי המעצרים

לעיתונאים.

החקירה הסתיימה
ג ו 1ת ך1 י ן

 יאמ? בגין
בן־גוריו! את

 עצמו את להציג מתכוון בגין מנחם ראש־הממשלה
 הפוליטיים, יריביו גדול שהיה מי של דרכו כממשיך

 באזכרה אישית להשתתך עומד בגיןבן־גוריון. דוד
 בשדה־בוקר לבן־גוריון שתיערך הממלכתית

 לזכרו דברים יישא למותו, השנה ביום
 כתנועתם הליכוד את להציג שאיפה מתוך

 הדגשה תוך — ובן־גוריון ז׳בוטינסקי של
 המדינה מייסד של דרכו •מממשיכי

 הליכוד. כדטורות עתה נמצאים
 כלל מנהיג של תדמית לעצמו ליצור שואף בגין

 המתוכננת וההתפייסות אחת, מיפלגה של ולא האומה
זו. משאיפה חלק היא לאחר־המוות בן־גוריון עם
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לחזונה הוכנס
 מישחקי מפרשת נפגע וייצמן עזר שר־הביטחון

 שזה בעת דיין, משה שר־החוץ ששיחק המחבואים
 כשהיה שעבר, השבוע בסוף לארץ במפתיע חזר

 לפגישת הוזמן לא עזר לארצוודהברית. בדרכו
 בגין של בביתו לבגין דיין בין שנערכה ההתייעצות
 מאשר יותר המצב לתמונת הוכנס ולא בירושלים,

בממשלה. אחרים שרים
 בכך יש כי טוענים וייצמן של מקורביו

 ולא שר־הביטחון של במעמדו פגיעה
 ששיטה כיוון וייצמן, שד האישית ביוקרתו

 משר־הביטחון התעלמות שד זו
 תפקידו את הופכת חשוכות בהתייעצויות

שר־הביטהון. במקום שר־הצבא שד לזה

הבא הגיליון
באי החגים, ביגלל יופיע, הזה״ ״העולם של

 למכירה מצוי יהיה הוא שעות. 24 של חור
 בערב, הרביעי ביום תל״אביב ברחובות

 החמישי, ביום הארץ ברחבי ובקיוסקים
 יחול לוח־זמנים אותו בבוקר. בחודש, 29ה־
 למחרת שיופיע שלאחר־מבן, הגיליון על גם

שמיני״עצרת.
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הקולנו הבחירה את גם יכיל הבא הגיליון
 ארבעת — הזה״ ״העולם של השנתית עית

 הסרטים ארבעת תשל״ז, של הטובים הסרטים
 שחקן־המיש- השחקנית, וכן השחקן הרעים,

 של ביותר הטובים ושחקנית־המישנה נה
השנה.

- אמ■1הפא הביקור
בגין של <וצמ■ שער

 הבא, בשבוע בישראל, פאנאמה שליט של ביקורו
 פאראדוכסלי. במצב הישראלית המדיניות את מעמיד

 הגדול במאבק קארטר ג׳ימי הנשיא עומד זה ברגע
 הסכם על חתימתו ביגלל כהונתו, של הראשון
 תחת כה עד שהיתה התעלה, את לפאנאמה המחזיר
 .חזקים גורמים ההסכם מתנגדי אמריקאי. שילטון
 זה, להסכם מתנגדים ובציבור, בקונגרס ביותר,

 הנשיא. על התקפת־מחץ ועורכים
 זה, מאבק בעיקבות הנשיא של עמדתו שתיחלש ככל

 ממשלת־בגין עם לעימות להיכנס יכולתו תקטן כן
 בהגברת אינטרס כן, על יש, לבגין הפלסטיני. בעניין

 ההסכם מתנגדי של כוחם קארטר, על ההתקפה
האמריקאי. בציבור
 נועד, בישראל הפאנאמי המדינאי ביקור

ישראל תמיכת את כעקיפץ להפגין כמובן,

 לעימות כניסה בין הכריע לא עדיין קארטר הנשיא
 צפוייה כזאת החלטה פיוסה. ובין בגין ממשלת עם
אוקטובר. בסוף רק  שנערך בסקר־דעת־קהל תלוי יהיה הדבר

 אם לקבוע ושנועד מטעמו, בחשאי עתה
 ארצות־הברית יהדות בין טריז לתקוע ניתן

 אפשרי, הדבר כי הסקר יקבע אם וישראל.
 דו״ח על המבוססת יוזמה הנשיא יפתח

 מעמדותיו. ייסוג אחרת ברוקינגס,
 איו ג׳ורג׳יה, ממדינת הבאים הנשיא, מקורבי בין

 היהודים בחוגי בייחוד יהודיים, בעניינים המצוי איש
קארטר. של והסתירות ההיסוסים ומכאן מניו־יורק,

יורשה ג׳ר״ס וגברי
דארה״ב דבוא

 אמריקאי־אש״פי, לדו־שיח להביא הניסיונות במיסגרת
 פארוק אש״ף, מראשי שניים לארצות־הברית יגיעו

________________אל־חוט. ושאפיק אל-קדומי

הלוחמים״ ״מיצעד
וזתגגדות מעורר

 השבוע ■הממשלה שד החלטתה
 ראש־המבד של תוכניתו את להמיר

 הבא העצמאות כיום לקיים שדה
 שד במיצעד בירושלים צבאי מיצעד
 היא אך מעוררת המחתרות, לוחמי

 הנראה ככל ותגיע ציבורית התנגדות
בכנסת. דיון לכלל

טו הלוחמים מיצעד תוכנית שודדי
 אם אך זה, מעין כמיצעד כי ענים

 לסמל כדי צה״ד •טל יחידה בו תשולב
 לכל יהיו הלוחמים, דורות שילוב את

 יימשך לא והוא גושים עשרה היותר
 יהיה זאת לעומת דקות. 20מ־ יותר
מהסכו ניכר חלק בו להשקיע צורך
 המיצעד רעיון ביטול כגדל מים

 מילואים אדטי אלפי לגייס וכן הצבאי
דאבטחתו.

 שגדל פלסטיני ג׳ריים, צברי גם יגיע הפעם
 נשללה האמריקאית שהוויזה בישראל,

 כי נתברר כאשר שעברה בפעם ממנו
 יקבל ג׳רייס בדרכונו. שונה מקום־הלידה

ציבורי. בכנס להופיע כדי אשהה

מפקד יתמנה איבצן

אולמרט ח״כ נגד
 המישטרה של המטה־הארצי של החקירות מחלקת
 הפנתרים שהגישו בתלונות החקירה את סיימה

 אותו האשימו בהן אולמרט, אהוד ח״כ נגד השחורים
 ובהוצאת־ לעדות־שקר הדחה בניסיון ברצח, באיום
 למישטרה פלילית תלונה הגישו הפנתרים דיבה.

 פלילית תביעה במקום דיבה הוצאת על אולמרט נגד
 את יגיש שהיועץ־המישפטי־לממשלה כדי פרטית,

אולמרט. נגד התביעה
 ליועץ־המישפטי, חומר!החקירה יועבר עתה

 לפעול עדיו וכיצד אם להחליט שיצטרך
 מהכנסת לבקש מקום יש ואם אולמרט נגד
חסינותו. הסרת את

 כתב־ההגנה את הגיש לא עדיין מצידו, אולמרם,
 האלוף על־ידי נגדו שהוגש האזרחי הדיבה במישפט

 לכך הקבוע הזמן שחלף למרות זאבי, רחבעם (מיל.)
התקנות. פי על

 עד־ידי שהוגש זה אחר, דיבה במישפט
 ״הארץ״, העיתון נגד מזרחי בצלאל הקבלן
 שוקן, גרשום ״הארץ״ עורך ביקש

 פרקליטיו. על־ידי שהוגש בכתב־ההגנה
 כי בטענה הנתבעים מרשימת אותו למחוק

 בחוץ• ששהה כיוון נגדו, לתביעה יסוד ״אין
ת לארץ ע  מיזרחי נגד הכתבות פירסום כ

נגדו.״ עילה לתובע ואין

שמתח צהיל קצין
לדין - ביקורת

 סיור ביחידת המשרת סגן, בדרגת צה״ל קצין
 ראיון בעיקבות משמעתי לדין הועמד מובחרת,

 במחנה. צה״ל, לשבועון עימו שנערך
 ביזבוז על הקצין סיפר הראיון במיסגרת
 היה ניתן דבריו ואת. באימונים תחמושת

 אימונים שיטות על כביקורת לפרש
נזיפה. וקיבל נשפט, הוא ביחידתו.

יהפוך ייאכדיה״
סגור מועדון

 מלון את הופכים ״דן״ מלונות רשת בעלי
 למועדון■ שבבעלותם בהרצליה ״אכדיה״

ואכסקלוסיבי. סגור חברים
 בעלי שמות עם חנייה מקומות לשריין היא הכוונה

 החוג למשיכת רעיונות ועוד במקום, המכוניות
 שישה עוד במקום יוקמו כן למועדון. לבוא הנוצץ

רבים. יוקרה ומיתקני מיגרשי־טניס

ת״א מחו! ת ר שט מ■
ניצב

 מישטרת כמפקד הקרוב כעתיד
 טיומקין. משה ניצב כמקום זה, מחוז

שבא שדה איש שהוא שטיומקין, הנמנע מן לא
 תפקידו את יקבל מישמר־הגבול, משורות למישטרה

הדרום. מחוז כמפקד איבצן של

 מנהל נעצר
■פו - מכבי

 — יפו מכבי של הכדורגל קבוצת מנהל
 השבוע בפוך נעצר — איינשטיין קליש

 היחידה אנשי שערכו בפשיטה שעבר
תל־אביב. בצפון בדירה המרכזית

 נעצר היפואית, בקבוצה שחקן בעבר שהיה קליש,
 על הבלשים לידי שהגיע אנונימי מידע בעיקבות

 דירה. באותה שהתנהלו בלתי־חוקיים מישחקי־קלפים
והמישטרה דולאר 5,380 נתגלו בדירה שנערך בחיפוש

 ורביו בגין גולדה*
אחד מיסמר <ול

 את הנושאת אמנותית ליטוגרפיה
 מנחם ראש־הממשלה של חתימותיהם

 לו, שקדמו הממשלה ראשי ושני בגין
תמו תימכר חבין, ויצחק מאיר גולדה

 כהוצאה שיוכרו לירות אלך 25 רת
ממס. פטורה

 של ליטוגרפיה על חתמו השלושה
 ב* לאוגדת-הפלדה האנדרטה צילום
 נחנכה אשר גודוביץ, ישראל של ימית

 ששת• למילחמת שנים עשר במלאות
הימים.
 ראשי־הממשלה, חתימות עם ההדפס

 לקהל יימכרו נוספים, עותקים 124 וכן
 האנדרטה להשלמת יוקדשו וההכנסות

 וההנצחה הגבורה ולתערוכת בימית
ה שנות חגיגות כמיסגרת שתיערך
למדינה. שלושים
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