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חדשות* בחירות
 בבחירות חפץ אינו כנץ מנחם בי אן?

 הדבר יסיח פן מחשש זח, כשלב חדשות
 הנושאים מן הממשלה תשומת־לב את

 ייתבן הפרק, על העומדים הבוערים
 כינלל מכד, מנוס לו יהיה שלא מאד

 ממתנגדי סיעתו שורות את לנפות הצורך
מדיניותו.

 61ב־ הצורך חדשות: לבחירות העיקרי חמיכשול
 פיזורה. על להחליט כדי הקיימת, בכנסת קולות
 שראש■ :לאחרונה שעלו ההצעות אחת

 הכאות לבחירות יילד כי יודיע הממשלה
 מרכיבי כל של משותפת רשימה כראש

הקואליציה.
 לא כי ידץ ייגאל של לסיעתו יובטח כזו בצורה
 רווח למפד״ל ויובטח תגדל, אף אלא המפה מן תיעלם

 המפולת חשבון על נוספים, מנדאטים בצורת נאה
 למערך. הצפוייה המוחלטת

 החדשה, לאופוזיציה הזדמנות יתן גם הדבר
 כוחה יהיה מה להראות כהן, גאולה של בראשותה

 חוזה־ של חתימתו למחרת בציבור, האמיתי
מצריים. עם השלום

 מיניסטריון ■וקם
לשלום

 בקרוב, להתגשם עשוייה הזה העולם של ישנה הצעה
 לבן״, ״מטכ״ל של הקמתו :שנים 25 של באיחור
 הערבי, והעולם ישראל בין ליחסים אחראי שיהיה

 המערבית והגדה ישראל בין ליחסים לפחות או
ורצועת־עזח.

 השתכנעו ראש־הממשלה ממקורבי כמה
 של מהקמתו מנוס שאין סוף־סוף

 מאחר זה, לנושא חדש מיניסטריון
 לטפל מסוגלים אינם הקיימים שהמישרדים

 כיותר. דחוך נעשה והצורך כו
 בין לנושא האחריות על המאבק נטוש בינתיים

 לא מישרד־הביטחון ומישרד־החוץ. מישרד־הביטחוו
 המימשל שיבוטל אחרי אלה בשטחים לטפל יוכל

 חיל- אלא בהם יהיה לא שוב שצה״ל ואחרי הצבאי,
 להסכם. בהתאם לאיזורי־הגנה, המוגבל מצב
 אולם זה, בנושא לטפל משתוקק אומנם דיין משה

 העובדה את תדגיש מישרד־החוץ בידי מסירתו
 ומשולות ״חוץ־לארץ״, הפכו והרצועה שהגדר,
זרה. למדינה מעתה

■  השר - זועב
* ערבים י1״1לוו

 יוצע ערבים לענייני השר שתפקיד הנמנע מן לא
 זועבי. א־דין סייף ד,ח״כ לשעבר, נצרת עיריית לראש

 יועץ של המלצתו את הממשלה תקבל אם
 הד׳׳ר ערכים לענייני ראש־הממשלה

 ערביי לענייני מייוהד שר למנות שרון משה
 המועמדים אחד להיות זועבי עשוי ישראל

זה. לתפקיד כיותר הסכירים

ם י א ר ו ק ל
 הופעתו תוקדם יום־הביפורים לרגל

הבא. הגיליץ של
 כיום בקיוסקים מצוי יהיה העיתון
 ויימכר יום־ביפור, ערב השלישי,
 השני כיום ככר תל־אכיב ברחובות

כערב.
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 במפא״י השנים כל קשור היה שזועבי למרות
 מעין היתה העצמאית ורשימתו העבודה, ובמיפלגת

 כאישיות בהערכה זוכה הוא המערך, של רשימת־בת
 ישראל. ערביי בקרב רבת־מישקל

 בדבר אצלו שנערכו גישושים זועבי דחה בעבר
 סגד של בתפקיד הליכוד לממשלת צירופו אפשרות

 נראה קמנדדייוויד, הסכמי חתימת אחרי עתה, שר.
 יראה ולא לקבלו, יהסס לא התפקיד לו יוצע אם כי

העבודה. לתנועת בנאמנותו בגידה בכך

■ חדשות ח1לג3מי שח
 בעיקבות כי מעריכים בכנסת מנוסים עסקני־מיפלגות

 שתי מהקמת מנוס יהיה לא קמפ־דייוויד הסכמי
לפחות: חדשות, מיפלגות

 פורשי השלמה, ארץ־ישראל מיפלגת •
 שמיר, משה כהן, גאולה את שתכלול שונות, מיפלגות

 הפרופסור הורביץ, יגאל את גם ואולי כהן, יגאל
ועוד. הדר עמוס ארבלי־אלמוזלינו, שושנה רום, משה

 כל את לאסוף שינסה דיין, משה מיפלגת •
 במירוץ עצמאי ככוח להשתתף כדי הכנסת, נידחי

 במיפלגה לקבץ כנראה, ישתדל, דייו הירושה. על
 ואנשיו, ידיו ייגאל זיידל, הילל כמו אנשים זו

ועוד. יגורי אסף האוזנר, גידעון

 מיליארדים מח3
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 ועד 1967 משנת בסיני ישראל השקיעה כסף כמה
כמה בעוד רק תינתן זו לשאלה תשובה ז היום

 חוקרים בלשים
דוחן מרשת

 הפסיקה דותן אירית שהזמרת למרות
השח נגד שלה הפירסומים מסע את
 לבעלה, וחזרה אופיר שייקה קן

 פרשת עלולה דותן, דודו הבדרן
 לכותרות. לחזור שלה ה״רומן״

 הגישו אופיר, לידיה ורעייתו, שייקה
 ל״י מיליון סך על תכיעת־פיצויים

 שפיר■ ״להיטון״, הבידור שבועון נגד
 כדבר דותן אירית של טענתה את סם

 לקראת אופיר. עם כביכול, יחסיה,
 שירותי את השבועון שכר המישפט

 רחמים מרדכי של מישרד־ההקירות
 הרקע את להבין בדי פלכסקי, ועודד
שלו. המישפטית להגנה

 שר־האוצר שמינה המייוחד הצוות כאשר שבועות,
 שבראשו בצוות, עבודתו. את יסיים ארליך שימחה

 ישותפו סיוון, עמירם מישרד־האוצר מנכ״ל עומד
 הממשלה מי־שרדי מכל כלכלנים גם הזמן במרוצת
 ארליך מישרד־הביטחון. אנשי של מורחבת וקבוצה
 שהוציאה הסכומים אודות על נתונים פירסום ד,ישהה
 ההצבעה לתום עד בסיני וביצורים בנייה על ישראל
 ׳שהנתונים מחשש קמם־דייוויד, הסכמי על בכנסת

 להסכם. המתנגדים בידי נוסף טיעון ישמשו הללו
 חשיבות הנ׳׳ל לנתונים מייחסים בממשלה

 את ״להגיש תנסה ישראל שכן מרובה
 המשא־והמתן בהמשך לארה״ב החשבון״

מצריים. עם לשלום
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ועד יי ם ה היורש
 סבורים עדיין ,כבירים מדיניים חוגים

 ירושתו את להעכיר מבקש בגין מנחם כי
 אצ״ל בפיקוד ולקודמו לידידו העת כבוא

 מרידוד. יעקוב איש־העסקים
 הכנסת של בתקופת־ד,כהונה ייתכן לא הדבר

׳ חבר־כנסת. אינו שמרידור מכיוון הנוכחית,

כאמל* התפטר מדוע
 כאמל איכראהים מוחמד שר־החוץ

 וחברו אל־סאדאת אנוור של ידיד־נעוריו
את ייצג שהוא מפני התפטר במחתרת

 הרוצה המיצרי מישרד־החוץ סגל של הקו
 מן קאהיר של ניתוקה את למנוע
הערכי. לם

 אחרי למישרד־החוץ, כאמל את שלח אל־סאדאת
 מרות את להטיל כדי פאהמי, איסמאעיל התפטרות

 וכאמל ההיפך, קרה כי מסתבר זה. גוף על הנשיא
 בו חשד אל־סאדאת מישרד־החוץ. גישת את קיבל
 הערביים ולשרי־החוץ לפקידיו מעביר אינו שגם
______מניעיו■ את הסביר ולא הנשיא, הוראות את
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המישטרה גמו־ת83

 ישראל מישטרת של הבא המפכ״ל תפקיד על המאבק
 נוכח גבוה, להילוך האחרונים בשבועות נכנס

 רב־ניצב הנוכחי המפכ״ל של כוונתו על השמועות
 .1979 אפריל בחודש מתפקידו לפרוש תבורי חיים
 הם, תבורי את לרשת העיקריים המועמדים שני

 החקירות מחלקת ראש שלוש, אהרון ניצב כיום,
 הדרומי. המחוז מפקד איבצן, אריה וניצב הכללי, במטה

 הבחירה על הסופית שההכרעה נראה
 של כמישרדו ולא הליכוד בצמרת תיפול

 בורג. יוסף שר־הפנים
 גם מהמישטרה הנראה, ככל יפרוש, תבורי עם יחד

 תל־אביב, מחוז מישטרת מפקד טיומקין, משה ניצב
המפכ״ל. לתפקיד מועמד עצמו שראה
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ארי קארגוו סי
 משתמשים ניקאראגוואה של הלאומי המישמר אנשי

 במורדים במילחמתם ישראל, מתוצרת קל בנשק בעיקר
 סומוזה. הנשיא של מישטרו נגד

 מזירות המגיעים העיתונאיים הדיווחים
 המישמר אנשי כי להדגיש מרבים הקרב

 נתת־ משתמשים סומוזה של הלאומי
 מתוצרת ״גליל״ וברוכי ״עוזי״ מיקלעים
ישראל.

עוניים נסגרו
מתיקי

 תיקי-החקירה שלושת מתוך שניים
 רמת■ עיריית לראש הנוגעים המישטרתיים

 לפרקליטות שהוגשו פלד, ישראל הד״ר יגן,
 — ולהחלטה לעיון תל-אביב מחוז

 ציבורי. עניין חוסר כשל נסגרו
 הכוונת״) על ״פלד 2039 הזה (העולם התיקים שני

 שיל בביתו שבוצעו וגינון שיפוצים לעבודות נוגעים
 האזרח של תלונתו בעיקבות נפתחו והם פלד

 סחיטה של לחשד הנוגע שלישי, תיק חתוכה. צדוק
 דלק־ תחנת של בנייתה אישור בפרשת באיומים
 בפרקליטות בעיון נמצא עדיין ברמת־גן, המכבים
נפלה. טרם לגביו וההחלטה המחוז,

 )1880( הזה״ ״העולם בגיליון פורסמה 12.9.73 ביום
 לאחר (לב). רבינוביץ אילנה עורכת־הדין על כתבה

 התברר הכתבה, התבססה שעליו החומר, בדיקת
 בכתבה שנאמר מה וכי מבוסס, היה לא הוא כי לנו
 עוגמת- על ומתנצלים מצטערים אנו נכון. היה לא

 פיר־ בעיקבות רבינוביץ לגב׳ שנגרמו והצער הנפש
הכתבה. סום

 אוסטרי אותי-כבור
ישראל״ לעיתונאי

 קירב• דלדולה הד•״!* אוסטריה, נשיא
הישראלי לעיתונאי העניק שטייגר,

 פרועסור־ככוד. תואר מייזלס משה
 הגבוה האוסטרי אוחדהכבוד שהוא
 ועיתונאים. אנשי-מדע לסופרים, הניתן

 הכתב למייזדס, ניתן מינדי־הבכוד
 ״מעריב״, הצהרון של מיפלגות לענייני

 והמחקר המדע שרת המלצת על״&י
סירנברג, הדטה ״ר חד אוסטריה, של

 :הארס* ולטלוויזיה דיווחיו:לרדיו בשד :
המת על רכות שנים כמשך טרית
שנה. 40 אוסמריה:*סני את שעזב וינה, יליד .הוא מייזלס ■כישראל. רחש
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