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 - לסאהיו־ הנושדחת
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 הרשמית הישראלית במשלחת תיכלל לא אחת אשד. אף
 המיוחד. הצוות של ההכנה בישיבות קאהיר. לוועידת
 החלטה התקבלה המשלחת, את להרכיב כדי שהוקם

 במשלחת, נשים תשותפנה לא שעל־פיה עקרונית
 בוועידה. המוסלמים המשתתפים את להביך שלא כדי
 צאתה למועד עד זו החלטה תשונה לא אם
 הייטראלית התנועה מתכוונת המיטדחת, •טל

 אף ואולי כך, על למהות האשה דוד לשיח
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 סיפוח מגלה: גולדמן
דדן הגדה  לי
מראש תופון

 הם אלה הסידרה במיסגרת עליו, תוכנית הקלטת בעת
 בעל פרט גולדמן נחום ד״ר גילה כתבה) (ראה חייך

היסטורית: חשיבות
 את שידל הוא כאשד ,1945—17 כיטכיס

 תוכנית■ את לאמץ ארצות־הכרית ממשלת
 עכדאללה ך הסל ש לה הכטיח הוא החלוקה,

 השטחים את אליו יספה הפרו־־מערכי
הפלסטינית. הערבית למדינה שייועדו

 יפרסם המערך
חשאיים םמגעי

 שמעון ח״כ העבודה מיפלגת יושב־דאש
 הצעות על גילויים כקרוב לפרסם עומד פרם

 והצעות־ ערב למדינות ישראליות שלום
 המדינות אותן על־ידי שנידהו שונות הסדר

הערכיות.
 ממשלות ביו מגעים התקיימו פרס של גילוייו על־פי

 בדבר ירדן מלך חוסיין לביו ישראל
 סעיפים גם בתוכו שכלל בגדה, פונקציונאלי הסדר
 הצעות פעמיים דחה חוסיין המלך ירושלים. לגבי

ישראליות.

 הסכם לגבי שיחות על גילויים לפרסם פרס עומד כן
 צפוד מארצות אחת לביו ישראל בין שהתנהלו שלום

 אך מימוש סף על ההסכם היה פרס לדברי אפריקה.
הערבית. הארץ על־ידי האחרון ברגע נידחה

כבועות פגישות
ופרס ד״ן בין
 שהתקיימו כביכול, חשאיות פגישות, בדבר ידיעות

 פרס, שמעון ח״כ לביו דיין משה שר־החוץ בין
 הפגישה כי שטען משרד־החוץ, דובר בידי הוכחשו

 שבועות. שלושה לפני התקיימה השניים בין האחרונה
 לא לגרמניה, דיין של זנסיעתו סאדאת ביקור בגלל

 אולם השניים, ביו פגישות באחרונה אומנם נערכו
 ולאד ,בטביעות להיפגש ודיין פרס נהגו קודם־לכן

 פונקציונאלית פשרה בדבר עמדות לתיאום דווקא
 השמועות. שטענו כפי ובשומרון, ביהודה

 דיין נוהג כשר־החוץ, לתפקידו נכנס מאז
 מחבריו־ כמה עם קרובות לעיתים להתייעץ

 נפגש הוא העבודה. כמיפלגת לשעבר
 להתייעץ ונוהג פרס, עם כשבוע כפעמיים
 שר־המייטפטים עם מישפטיות כסוגיות
צדוק. חיים לשעבר,

עשר צדוק
מהכנסת טרלהתפ

 שר־המישפטים, שהיה ימי צדוק, חיים ״כ ח
 טען צדוק ככנסת. מחברותו להתפטר עומד

 זמני.״ את כאן מבזבז ״אני : ידידים באוזני
 חכר־בנסת, שהוא העובדה כי ייתכן אולם

 •טלו עורכי־הדין למישרד אסור ק־ ומשום
 ממשלתיות הכרות של נכבדים תיקים לקבל

 הגורם היא בממשלה, הקשורות וחברות
התפטרותו. לשיקולי

על איומים
ברעם י1ע!
 כשבועות קיבל כרעם עוזי המערך ח״כ

 ושיחות איום מיכתכי כמה האחרונים
 את להפסיק נתבע בהם לביתו, טלפון

 שד שיחרורו דרכי כעניין הפרטית חקירתו
 מהכלא. כן־ציון יהושע

 על כביכול, גילויים, אלה במכתבים היו היתר ביו
 הצעיר הירושלמי חבר־הכנסת של אישיות פרשות

 ימשיך אם בציבור אותן לפוצץ איימו וכותביהם.
 בן־ציון. בעניין לעסוק ברעם
 חקירותיו את והפסיק במישטרה התלונן לא ברעם

זה. בנושא

ת יפרוש דובר
״כלל״ מניהול

 אסלבוים בזע!
למרס אישי עוזר

 כממונה מתפקידו באחרונה שפוטר מי אפלבאום, בועז
 והמסחר התעשייה במישרד הישראלי הסרט עידוד על

 של האישי כעוזרו השבוע עובד החל במדינה), (ראה
פרס. שימעון ח״כ העבודה, מיפלגת יושב־ראש

 האחרונות לבחירות עד שהיה אפלכאום,
 קיבל כר־לב, חיים השר של האישי עוזרו

 , פרס חדל מאז אוייש שלא המינוי את
כשר־הכיטחץ. לשמש

תטיס ״כנף״
לתורכיה

לקפריסין במקום
 להטים ארקיע״, ״כנף חכרת של תוכניתה

 מוזלים כמהירים ישראליים נופשים
 אל תצא לא לקפריסין קטנים ובמטוסים

 סירבו קפריסין שיטילטונות אחרי הפועל
השכן. לאי מישראל קו לפתוח להכרה •להתיר

 לחופי מישראל נופשים הטסת כנף מתכננת עתה
לקפריסין הטיסות את תיכננה בו מחיר באותו תורכיה
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״אומר׳י אה
 ומנקודת, קלה בעיכרית היומון
י דד• גוהדזה* יהופיח. ימשיד ..אומר״.

 כשד הזעומה תפוצתו מדד בעיקר
לישראל. העודים מיעוט

 השתנתה סאדאת ביקור כעיקכות
הצפו העלייה שיעורי לגבי התחזית

 סיכויי כשד כי התיקווה לאור יים.
להת לישראל העלייה עשוייה השלום

 כמוסדות הוחלט הקרוב, כעתיד גבר
 כהוצא* לתמוך להמשיך ההסתדרות

העתון. שד תו-לאור

 לצאת עומדים החברה נציגי לנוסע. ל״י כאלף —
 על המשא־והמתן את לסיים כדי לתורכיה, השבוע
הקו. פתיחת

שה: אופנה חד

מנעה הטלוויזיה
תב יציאת כ

כון ר בדר ז
 1 לחסוך יכלה הישראלית הטלוויזיה

 לה שנגרם הראש כאב את לעצמה
 5 אהוד כתביה, של יציאתם כעיקכות

 כמה לקאהיר. גלעדי, ואלכס יערי
 • כעת השניים, של צאתם לפני ימים י

 כעלי הישראליים הכתבים שראשוני
נ הציע לקאהיר, יצאו הזרה הנתינות §
 8 כעל שהוא סממה, דן הטלוויזיה כתב !

:• וצרפתית ישראלית — כפולה נתינות
 § כתבות. משם ולשגר לקאהיר לצאת —

 למצריים לצאת סממה של בקשתו
 1 החדשות מחלקת ראשי על־ידי נדונה

 כטענה — נדחתה אודם בטלוויזיה,
 1 ה• הטלוויזיה שנציג נאה זה אין כי .

זר. כדרכץ לקאהיר יסע ישראלית

 לפרוש עומד דוברת, אהרון כלל, קונצרן מנכ״ל
 י שלושה ראשי עם מעורערים יחסים בעקבות מתפקידו
 הפועלים. בנק ראשי עם בעיקר הגדולים, הבנקים
 אהת עם משא־ומתן עתה מנהל דוברת

 > לו הציעה אשר הגדולות, מחכרות־הכיטוח
 פרישתו עם מייה כה, ככירה ניהול מישרת

מ״כלד״.

חברה! חקים ״ירדן״
ומס לקידוח■

 לקידוחי חברה להקים מתכננת לחקירות ירדן חברת
 הזרות החברות של העתידים בקידוחים שתעסוק נפט

 עימן. קשורה שירדן סואץ במפרץ נפט לחיפושי
 בארצות־ עתה שוהה סופר, דויד ירדן, חברת מנהל

 החדשה. החברה להקמת מגעים מנהל הוא שם הברית,
 להובלת מיכלית, לחכור או לרכוש גם מבקש סופר
 לישראל. באל־טור הימי בקידוח התגלה שכבר הנפט

 כתעלת־ תעכור שהמיכלית היא הכוונה
 ים־סוף דרך ולא לאשקדץ, או לחיפה סואץ,

 המובילות המיכליות של במסלולן לאילת,
זר. דגל תחת לישראל נפט היום

כשר סיני אוכל
 בכל שהוקמו הסיניות המיסעדות אופנת אחרי
 מיסעדות — חדשה אופנה מסתמנת הארץ, רחבי

כשרות. סיניות
 שד עצום פוטנציאל קיים כי מסתבר
 במאכלי מלגעת פה עד שנמנעו סועדים

 חזיר כשר על מבוססים שהם מאחר סין,
לדתיים. כמאכל האסורים ופירות-ים

 במלון הוקמה הראשונה הכשרה הסינית המיסעדה
 חיים של המלונות לרשת השייך בתל־אביב, מרינה

 את לספק על־מנת עצומה. בפופולאריות וזוכה שיף,
 המלץ עומד כשר. סיני לאוכל הדתיים של הדרישה

 מתאילנד, טבחים של נוספת קבוצה לארץ להביא
 המיסעדה את מפעילים שכבר שישה על נוסף

הכשרה. הסינית
 להיפתח עומדת נוספת כשרה סינית מיסעדה

 קוננרננטד רמאדה במלון הקרובים בשבועות
 סינית אשפית־מיטבח זה לצורך שייבאה בתל־אביב,
 משתמשים הכשרים הסינים במיטבחים מניו־יורק.

 המפורסמים, ריבם״ ה״ספר להכנת עגל בצלעות
חסילונים. במקום ובדגים
 מיסעדות יצוצו הקרוב כעתיד כי נראה

נוספות. כשרות סיניות


