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 צה״ל חיילי פתחו מדוע השאלה סביב החקירה

 שהיתה מגלי בביר־זית, המפגינים תוך אל באש
 לכן קודם הוזהרו שהמפגינים ובלי הצדקה לכך

 כמה עוד בתוכה לכלול תצטרך באוויר, ביריות
 בעת ומישמר־הגבול צה״ל התנהגות לגבי שאלות
ולאחריה. ההפגנה

 !הכריחו הביטחון כוחות כי מתברר
 כיר־זית שד המואזין את נשק באיומי

 דרד ולשדר למיסגד, עימם ללכת
לתפילה, המיועדים שלו, הרמקולים

 רבים תושבים כאשר הודעותיהם את
 זה. מביש מחזה רואים

 שבכפר, הגברים מכל דרשה ההודעות אחת
 חקירה לשם בכיכר להתרכז ומעלה, 14 מבני

 הראשונה). (התמונה וחיפוש
 אשר כמה, מתוכם נשלפו הגברים, כל שרוכזו אחרי

 עימם לגשת החיילים על־ידי נדרשו נשק באיומי
 (התמונה וכסאות שולחנות משם ולהביא לבתיהם

 הוראות פי על אשר שהשולחנות, אחרי השנייה).
 נקיות, במפות מכוסים להיות צריכים היו החיילים

 הכסאות על החיילים התיישבו לכיכר, הובאו
 דחיפות כדי ותוך גסה בצורה לחקור, והתחילו

 הכפר. מגברי אחד כל את ומכות,
 גברי צריכים היו ארוכות שעות כמשך
 ״ל צח חיילי כאשר בכיכר, לשבת הכפר

עליהם שומרים
 החקירה בתום להחקר. לתורם ולהמתין
 שתשובותיהם כאלה נעצרו כי התברר,

 ״חוצפניות״, היו הביטחון חוקרי לדעת
 ״הפרצות החוקרים אחד שלדברי וכאלה
בעיני״. חן מצא לא שלהם

 רשימה בראש לבחירות להתייצב אפשרות
 ראש־ תפקיד על בעתיד ולהתמודד מיפלגתית,
הממשלה.

 הרבה לפופולריות ערים בליכוד חוגים
 אפשרות וצופים נבון, יצחק זוכה שבה

 מיפלגת־ רשימת בראש נבץ הצבת של
 מועמד והפיכתו הכאות, בבחירות העבודה
מיפלגות. כמה ,על ממשלה לראשות מוסכם
 זה לתפקיד הראשון המועמד יהיה שהוא העובדה

 חוגים, אותם לדעת עלולה, עדות־המיזרח מבני
 תומכים בעבר שהיו בוחרים, קולות אליו למשוך

הליטד. של פוטנציאליים
 אין כי הסתבר מאחרי־הקלעים, שנערכו בבירורים

 זו. מעין חקיקה ליוזמת רחבה היענות בינתיים
 לתמוך נוטים אינם המפד״ל ואנשי שהליברלים בעוד

 ובראשם הדמוקרטים, דווקא עשויים כזאת, ביוזמה
בה. לתמוך תמיר, ושמואל ידין ייגאל
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 במטרה לממשלה, השבוע שהוצעו הפיתיונות אחד
 הצעות־הנגד בקבלת גמישות יתר לגלות להניעה

 מאסיבי כלכלי סיוע של הבטחה היתה המצריות,
 והמענק הקבוע המענק על נוסף לישראל, חסר־תקדים

 וההיערכות־מחדש מסיני, הנסיגה לצורך המייוחד
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— !״*
ן

•י' עד זע□
הכנסת יו״ר

בבי זכה שמיר, יצחק הכנסת, יו״ר
 את ניהולו אופן על נזעמת קורת

 נאם שבה החגיגית, ישיבת־הכנסת
 קארטר. ג׳ימי ארצות־הברית, נשיא

 דווקא שמיר לעבר הופנתה הביקורת
 כי כלפיו שטענו מיפלגתו, חברי מצד
המת כלפי ואיפה איפה של ביחס נקט

 ח״כ שכלפי בעוד בישיבה. פרעים
 והעמיד חזקה, יד נקט כהן גאולה

 ההא מהישיבה, סילוקה את להצבעה
 שמיר, משה ח׳׳כ כלפי בסלחנות נהג

 כהן. גאולה מאשר פחות לא שהפריע
 כי השבית שמיר יצחק של מקורביו

 אה מהישיבה לסלק שלא ביקש הוא
 למתת המפריעים, מהח׳׳כים אחד

 אולם להפרעותיהם. מראש שציפה
 לנשק חברתו שהיתה גאולה, דווקא
מבקשותיו. בהתעלמותה בו פגעה
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 מצריים, עם הסכם־שלום ייחתם אם
 בין המגעים פרטי הנראה, ככל יפורסמו,

 שילטון בתקופת שנערכו וירדן, ישראל
 כץ ישירות פגישות ,ביניהם המערך
 וראשי ירדן מלך לכץ המערך מנהיגי

ממשלותיו.
 יושב־ של בנאומו בכנסת, השבוע לכך שניתן הרמז
 לקראת הכנה רק היה העבודה, מיפלגת ראש

 להוכיח נועד הפירסום אלה. מגעים של פירסומם
 עם מגעים נערכו המערך שילטון בתקופת גם כי

 משמעותיים הישגים והושגו ערביים שליטים
בסודיות. כה עד שנשמרו חיוניים, בתחומים

ת מי□1ו הגבל
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 לקראת לוביאינג עורכת הליכוד של ח׳׳כים קבוצת
 כלפי ישירות המכוונת חדשה, לחקיקה יוזמה
 נבץ. יצחק המדינה, נשיא

 שתקבע הצעת־חוק, להגשת היא היוזמה
 יוכל לא כנשיא־המדינה שכיהן מי כי

 פוליטיים בתפקידים ולשאת לחזור
אחרים. ממלכתיים

נבון מיצחק למנוע מיועדת זו מעין הצעת־חוק

 קארטר, הנשיא פמליית מאנשי כמה
 הכלכליים השרים עם השבוע שנפגשו

 רעיונות בפניהם פרשו ישראל, כממשלת
 לשקם היכול כלכלי, לסיוע והבטחות

ישראל. כלכלת את
 הישראליים, בני־שיחם את לשכנע ניסו האמריקאים

 אם רק להינתן יכול זה מעין כלכלי סיוע כי
 שתהיה הבאה, השנה שכן, מייד, הסכם־שלום ייחתם

 של שנה ״תהיה בארצות־הברית, שנת־בחירות
 של שנה היא הנוכחית שהשנה בעוד הצהרות,

 נוכח כי גם, הסבירו האמריקאים החלטות״.
 ההצעות ייתקלו לא שנת־הבחירות התקרבות

 שרק כיוון בסינאט, בהתנגדות נוסף כלכלי לסיוע
 להצעות־סיוע זה במועד להתנגד יעזו מעטים

 השבוע: התבטאה בכירה כלכלית אישיות לישראל.
לישראל.״ הצלה זו תהיה אלה, הבטחות ימומשו ״אם

 נוסך מועמד
רדיו למנהל ה

 מנהל־הרדיו של בבחירתו ההכרעה מועד שקרב ככל
 בעוד לתפקיד. רשימת־המועמדים משתנה החדש,
 משה הצופה, של המדיני כתבו כי נראה שעתה
 על מאיר יצחק עם םההתמודדות פרש אישון,

 ויקטור זהו למאיר. חדש מתחרה נוסף התפקיד,
 ברדיו. חו״ל שידורי חטיבת מנהל גרייבסקי,

 מאנשי וחלק אנשי־הרדיו של רחבה מתמיכה הנהנה
 רשות־השידור. של הוועד־המנהל
 אלמוני מועמד אומנם הוא גרייבסקי
 בלתי־מיפלגתי היותו עובדת. אבל במירוץ,

 לשמש עשויה הרדיו, עובדי על ואהוד
המר. זבולון של למועמדו נגד מישקל
 מעדיף והוא מההתמודדות, מאיר גם פרש בינתיים

ציר. של תפקיד

תנקוט ההסתדרות
מוד חג ח־ לו עו פ

הממ לבין ההסתדרות בין היחסים
 הפגיעה רקע על להחריח עלולים שלה

 ההסתדרות, מזכיר שנפגע האישית
 לטכס הוזמן שלא על משל, ירוחם

 בנמל• קארטר לג׳ימי קבלת־הפנים
 שמארגני העובדה בן־גוריון. התעופה

 משל של ממעמדו התעלמו הטכס
 אותו כללו ולא ההסתדרות, כמזכ״ל

 גראית הנשיא, פני מקבלי ברשימת
 כשיכחה. לא מכוונת, כפגיעה

 של המרכזת הוועדה מחברי כמה
 לפעו־ רעיונות העלו כבר ההסתדרות
 נציגי אי־־הזמנת כגון לות־תגמול,

הנער ציבוריים, לאירועים הממשלה
אי והחרמת ההסתדרות, מטעם כים

 הוועדה חברי מטעם ממלכתיים רועים
 חשובה בהם כשנוכחותם המרכזת,
לממשלה.
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