
א סאדאוו המהירות״ן רוצה ל
 בישראל, לגורמים הזכירה במצריים הנשיאות לישכת

 אדיקותו, בגלל נוהג, אינו המצרי הנשיא כי
 בטכס אותו לכבד התבקשה וירושלים יין לשתות
 ובלחם. במלח רק באר־שבע בשערי

 כישראל אל־סאדאת של הקודם בביקורו
 יצר והדבר יין גב המצרי לנשיא ■הוגש

המצרית. כמישלחת מבוכה

ל ב ג 80ד־ תו
 להוציא עומד לנדאו, היים שר־התחכורה,

 גם הנסיעה מהירות תוגבל שלפיהן תקנות
 מהירות כמקום קמ״ש, 80ל־ באוטוסטרדות

ביום. הנהוגה קמ״ש 90 של

ך י ן נ י ע ת

שדה ש־הממ א רא  ל
הנשיא אח הזמין

 הזמין לפיה ראש־הממשלה, לישכת הודעת
 נכון, יצחק המדינה, נשיא את בגין מנחם

 ביקורו לרגל הבא כשבוע שייערכו לטכסים
 אל• אנוור מצריים, נשיא של כישראל
 נבונה. אינה סאדאת,

 של מארחו הוא ראש־הממשלה ולא המדינה נשיא
 יכול אינו בגין לכן הטכס. כללי לפי מצריים, נשיא

בגין. את להזמין יכול נבון אך נבון, את להזמין

נוסף קרע
צה״ד - מ־שטרה

 צה״ל פיקוד לבין המישטרה פיקוד בין נוסף קרע
 הבא. בשבוע אל־סאדאת ביקור בגלל נתגלע

 כי החליטו, ראש־הממשלה כמישרד
 המיקצועית מהבחינה הביקור על הממונים

 המישטרה. אנשי ולא צה״ל אנשי יהיו
 המישטרה, מפב״ל את עוררה זו החלטה

 כך על מחאה להגיש תכורי, חיים רב־ניצב
לשר־הפנים.

ושרון או־לין־ בין ריב

 נימוקו למרות בדלק. לחסוך בצורך זאת מנמק לנדאו
 לשם כי מודעי, יצחק שר־האנרגיה, טוען זה,

 הנסיעה מהירות את להפחית צורך אין בדלק חיסכון
קמ״ש. בעשרה

ש ישראל* ק ב ת  ה
שביע מצרים על לה

 העיתונאים, של העולמית הפדרציה הנהלת בישיבת
 העיתונאי התבקש בבריסל, שעבר בשבוע שנערכה

 לפתוח צימוקי, אריה אחרונות, ידיעות כתב הישראלי,
 כדי המצרית, העיתונאים אגודת עם במשא־ומתן

 לפדרציה. להצטרף אותה לשכנע
 סגן שהוא צימוקי, על הוטלה המשימה

 שמדינה למרות הפדרציה, יושב־ראש
 היא אף חכרה תוניסיה, אחרת, ערכית

כאירגון.

ת א ד א ש ס  התעק
ח עד שב ה

 את יקדים לא המצרי שהנשיא ישראל, של בקשותיה
 על־ידי נדחו במאי, 26ל־ 27מה־ בארץ ביקורו
המצרי. הנשיא

 מעוניין וסאדאת יום־שכת הוא כחודיט צ6ה־
 תשומת־ במלוא ולזבות לאל־עריש להגיע
 מנחם ממשלת־ישראל, -טראש מכלי הלב,
 יוכל לא השבת כגלל עימו. יהיה בגין,
 הטכסים, וככל סאדאת פני את לקבל בגין

היחיד. הכוכב סאדאת יהיה היום, כאותו

בגין ה עלי!
להופיע רוצה

 תלווה לא סאדאת ג׳יהאן כי נודע, מקאהיר
 באל־עריש הצפוי בביקורו כעלה את

 אי־נוחיות גרמה זו הודעה וככאר־שכע.
 שעליזה מאחר ראש־הממשלה, בדישכת

 את תלווה שהיא בך על עומדת בגין
 סאדאת. פני את כשיקבל כעלה,

 ברגע דעתה את סאדאת ג׳יהאן תשנה לא אם
 קובע שהפרוטוקול מאחר בעייה, תיווצר האחרון,

 בעליהן, את תלוונה המארחים המנהיגים נשות פי
 האורח כאשר או אשתו, עם בא האורח אם רק

נשוי. אינו

ל פלסטין דג
ע ב ש ר־ א ב ב

 דגל את להניף מתכננים ערכיים סטודנטים
 אל־סאדאת של נאומיהם כעת פלסטין

בכאר־שבע. כן־גוריון באוניברסיטת ובגין
 המנהיגים שני נאומי את לשמוע המוזמנים 2000 מתוך
 מקומות 500 הוקצו בחודש, 27ב* הראשון, ביום

ערביים, סטודנטים גם יהיו ביניהם אשר לסטודנטים,
 להניף המתכוונים בן־גוריון, אוניברסיטת תלמידי

___ פלסטין. דגל את

ח א אד יגיע ס
ח א ב■ ט רוק פא של ב

 מצריים, נשיא את תביא אשר היאכטה
 היאכטה היתה לאל־עריש אל־סאדאת אנוור

 פארוק המלך מצריים, מלך של הפרטית
.1952 שנת עד

 מסימני באחד במצריים ידועה זו יאכטה
המיצרי. המלוכני המישטר של העושר

 שרי אין התקציב, בנושא שדנה ישיבת־הממשלה מאז
 זה. עם זה מדברים והחקלאות האוצר

 שרון, אריק שד־החקלאות, תקף כישיבה
 כמילים ארליך, שימחה שר־האוצר, את

 שרון אמר השאר כין כיותר. חריפות
 יום בל בכלכלה. מושג לך ,,אין :לארליך

 ואתה חדשות כלכליות תוכניות מביא אתה
מדבר.״ אתה מה על יודע לא
 שרון, את להשתיק ראש־הממשלה הצליח בקושי רק

 בפני התחייב שר־האוצר בארליך. תומך כשהוא
שרון״. עם אדבר ״לא מקורביו:

ס ר רצה פ
ה צנחנים ב ט אנ ב

 התוכנית היתה מה נתגלה עתה רק
 שהגיש למיכצע־אנטכה, הראשונה

 למי פרם, שמעון דאז, שר־הכיטחון
 רבץ. יצחק ראש־הממשלה, שהיה

 גדודים שני להצניח היתה התוכנית
 נמל־התעופה. על צנחנים של

 לו ברור שהיה מפני אותה פסל רכין
 כני־הערו■ כל את ירצחו החוטפים בי

 וכי לקרקע, יגיעו שהצנחנים לפני כה
עצמם. הצנחנים לחיי גם סכנה נשקפת

ל ■דרש דיין צ תנ ה ל
 לפתוח עומדים משרד־החוץ עובדי

 כללית, לשביתה עד ולהחריפם בעיצומים
 כפניהם, יתנצל לא דיין משה שר־החוץ אם
הממשלה. כישיבת התבטאויותיו על

 מישרד־חחוץ עובדי ישנם כי דיין, טען זו בישיבה
 פעולותיה. ואת הממשלה את המשמיצים

 וכי יתנצל לא שהוא למקורביו, הודיע דיין
נכון.״ אותי הבינו לא ״העובדים

שה לקצץ דרי

 של הוצאותיו כי טוענים, מהליכוד חברי־כנסת כמה
 האווירית, התעשייה של המנהלים מועצת יושב־ראש

 יש וכי מדהימים לממדים מגיעות סחרוב, ישראל
בהן. לקצץ

 ואיש הליברלית המיפלגה מראשי סחדוב,
 של משכורת תמורת עובד עשיר, עסקים

 אולם האווירית, כתעשייה לשנה לירה
 מפוארת מכונית הוצאות בולל הוצאותיו,

 יותר המדינה לקופת עולות ונהג, צמודה
כחודש. לירות אלף 100מ־

ם לי  ועלהו הדג
ש באל־ערי

 שהיו ישראל דגלי כל נעלמו שעבר בשבוע
באל־עריש. מונפים
 הוא ישראל דגל עדיין מתנוסס שבו היחידי המקום

המימשל. בית על

 גבר■ חילופי
ב״מונריב״

 עומד רוזנפלד, שלום ״מעריב״, עורך
 יתמנה כמקומו כעורך. מתפקידו לפרוש
 המערכת חכר הנפוץ, הצהרון כעורך

 ז׳ק. משה העיתון, של הראשית
 היחסים ועירעור מתיחות אחרי באו אלה חילופים

. מעריב. עורכי בין האישיים

חר צוקרמן ב שוב ו
 אורי צי״ס, עובדי ועד של החזק יושב־הדאש

 בבחירות גדול, ברוב לתפקידו, שוב נבחר צוקרמן,
בצי״ם. שעבר בשבוע שנערכו הפנימיות

 החכרה הנהלת של תלונות כעיקכות
 בוועד אמונו מאנשי וכמה צוקרמן נעצרו
 שנה, בחצי לפני המישטרה על־ידי

 מירמה. ומעשי שוחד קבלת שד בחשדות
 את להבאיש היתה ״צי״ם״ הנהלת כוונת
 למנוע כדי חבריו, כעיני צוקרמן •טל ריחו
בשנית. להיבחר ממנו

 ולא אחדים, ימים כעבור ממעצרו שוחרר צוקרמן
כתב־אישום. כלל נגדו הוגש

ג ר ד ס צו3א־3 ני
 נזף בורג, יוסף הד״ר ש,-הפנים,

 המישטרה, של הדרומי המחוז כמפקד
מן, אדיה ניצב חמורה כצורה אי
ם אחרי מי האפשרות כדבר הפיגו

 פיר• הופיעו1 המישטרה, מפכ״ל קיד
כמישטרה כי שטענו נגדיים, סומים
 יעזבו רכים בכירים קצינים וכי שפיר

 שפיר יהיה אומנם אם המישטרה, את
מפכ״ד. זי

 אדה פירסומים. יוזם כי נודע לבורג
מן, הוא  לתפקיד עיניו את הלוטש אי

.5 ונזף לו קרא הוא ולכן המפכ״ל
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