
יונגוח-ף
 התנצל דיין

■ וייזמן בפג
 שר־החוץ תהה שכה ישיבת־הממשלה, אחרי
 בדרום־דבנון, צה״ד פעולות את דיין נדכה

 וייצמן, עזר לשר־הביטהץ, דיין טידפן
 כראוי. הוכן לא הוא כי לפניו וטען
 עצם על דעה הכיע לא הוא כי אמד דיין

 מתפקידו כמתחייכ דיווח, אלא הפעולות,
 אלה פעולות תוצאות על כשר־החוץ,

 אמר דיין כחוץ־לארץ. פכרה ה ח מבחינת
 כעניין עמדה לו אין עדיין כי לוייצמן,

הפעולות. עצם

 הדלפות תמית ל י מ

אריק - בגין
 שנאמרו שרון, אריק שר־החקלאות, של האשמותיו

 אחד מדליף שלפיהן האחרונה, בישיבת־הממשלה
 לעיתונים, אריק נגד ידיעות ראש־הממשלה מיועצי

בשתיקה. עברו לא
 אולם עצמה, בישיבת־ד,ממשלה הגיב לא אמנם בגין
 אנשי על־ידי בגין, לידיעת הובאו אחריה מייד

 שרון של מעוזריו אחד כי לכך ראיות לישכתו,
 בעיקר לאמצעי־התיקשורת, מגמתי חומר מדליף
 שיפר. שימעון ישראל, קול לכתב

 ראש־הממשלה, כמישרד חוגים טענת על־פי
 את לשיפר, עוזרו, דרן־ אריק, הדליף

 כלא־נכונה, אחר־כד שהתכררה הידיעה,
 ההתנחלויות, כעניין הצפוי הדיון על

כקרוב. יתקיים אם ושספק התקיים, שלא
 לרסן ממנו ולדרוש שרון עם להיפגש עומד בגין
מדליפיו. את

לדירה חודר צדוק
 שר* עומד חריף, ומוסד, לוינסון יעקוב של בעידודם

 לפעילות לחזור צדוק, חיים לשעבר, המישפטים
במיפלגת־העבודה.

 צדוק את להציע מתכוונים וחריף לוינסון
 וכמועמד מיפלגת־העכודה, כיושבלראש

 כין הסיכסוך יחריף אם לראשות־הממיטלה,
רכין. ויצחק פרס שימעון

צה״ל באחריות גהריה
 נהריה, מפיגוע הלקחים הפקת כעיקכות
 כיטחון־הפנים על האחריות הופקעה
 לצה״ל. והועכרה המישמדה מידי כנהריה
 שכו בארץ, היחידי המקום כיום היא נהריה

 ולא כיטחון־הפנים, על צה״ל אחראי
המישטרה.

זאת

שבתון
 בקרוב ינהיגו תהפוכות, השמועות למרות

 כארץ. שבתץ־הרכב את מאד
 שהוקמה המיוחדת, הוועדה החלטת על־פי
 שבתון* של דרכי-הפעלתו בדיקת לצורך
 כלי־הרכב כל על הוכה תהיה הרכב,

 הבכירים הקצינים ורכב המנדטדתיים
בשכת. ריככם את להשכית בצה״ל

 יבקרו חייבים

בניקאדאגווה
 שריד יופי מהמערך, חברייכנםת שני

 הכא כחודש יבקרו שחל, ומשה
 מנהיגי ״של באורחיהם כניקאראגווה
 הראי הכיקוד זה יהיה הסנדיגיסטים.

 בניקא• ישראליים אישים של שון
 המהפכה. אחרי דאגווה,

 שד כמישדחת ישתתפו ושחל שריד
 הכינפרלמנטרי האיגוד לכנס הכנסת

 הבא. בחודיט 12ב־ שייערך כקאראקס,
הבדי גם לקאראקס יפעו עימם יחד

 כדיאן וגוסטכ קורפו חיים כנסת ה
 ״ל. מהממד מלמד יאכרהס מהליכוד,

הת המערך של ״כים הה שני דק אך
מכן. לאחר מייד לניקאראגווח מנו

אישי□ מילחמח

בחי
 בממשלה, ושר חיפה עיריית ראיט שהיה מי

 שהעניק בראיון הגדיר אלמוגי, יוסף
 פועלי-חיפה, מועצת מזכיר את לעיתונאי,

 כ״מושחת ורטמן, מיטה לשעבר הה״כ
 איים הוא לוורטמן, הדבר כשנודע והלאה.״

אלמוגי. נגד תכיעת־דיכה יגיש כי
 שרון, אברהם פרקליטו, עם התייעץ אף ורטמן

 נגד פלילית־פרטית קובלנה להגיש החליטו והשניים
 מאלמוגי למנוע כדי אזרחית, תביעה ולא אלמוגי,
מביך. שאלון לוורטמן להגיש
 של דבריו פורסמו לא דכר של כסופו

 כסוף לפרסם, החליט אלמוגי אלמוגי.
 כחיפה המקומיים בעיתונים הקרוב, השבוע

 מודעה כצורת פורסמו, שלא הדברים את
 להגיש ורטמן את לגרות כדי כתשלום,

מישפט. נגדו

 וגד חקירות

ואגפי ורטפן
 ומיפלגת־העבודד, ההסתדרות של ועדות־הביקורת אל

 פועלי־חיפה, מועצת מזכיר נגד תלונות הוגשו
 מיפלגת־העבודה, מחוז מזכיר ונגד ורטמן, משה
אגמי. אורי

 לטיול השניים נסעו התלונות עד־פי
 לעצמם, לקחו הם לשלם. מכדי ברומניה
 כין להדוקה שנועדו כרטיסים כביכול,

בחיפה. ועדי־עוכדים חברי
 נסע הוא בלבד. ורטמן נגד היא נוספת תלונה
 צאתו ערב ברמן. העיר כאורח בגרמניה, לטיול
 נייר־מיכתבים על בשבדיה, מלמה לעיר מיכתב שיגר

 המיפלגה את ביקש ובו מיפלגת־העבודה, של
 לטיוליו־,תשובה להזמינו בשוודיה הסוציאליסטית

 אז ורק בעיר, מיפלגת־העבודה לסניף הגיעה
המיפלגה. בשם ורטמן של הפנייה התגלתה

 הגיעו! שר־ם

אולטימטום
 שר־ד,חינוך לוי, דויד שר־ד,שיכון — שרים שלושה
 הודיעו — כץ ישראל ושר־הרווחה המר זבולון

 חברה מנושאי ״פרישה ישקלו כי לראש־הממשלה
 בתוכנית הדיון בהקדם יתקיים לא אם ורווחה,״

 הממשלה. של חדשה כלכלית־חברתית
 ברצינות, זה לאיום מתייחם אינו כגין

 הדיון כי השרים לשלושת הכטיח אולם
 אל־ אנוור של צאתו אחרי מייד יתקיים
הארץ. את סאדאת

 טעם הנשיא

האוכל אח
 כעצמו כדק נכץ, יצחק נשיא־המדינה,

 כסעודה לאורחיו שתוגש הארוחה את
 אנוור מצריים, נשיא לככוד כחיפה

אד־סאדאת.
 את לו הגישו שם כרמל, דן במלון ביקר הנשיא

 אל־סאדאת. לכבוד שיערוך למסיבה המיועדת הארוחה
כולו. התפריט את אישר הנשיא

 ס ״מ א מ רה שט י מ ה
הדוגמנית עד
 עקיבא על, אל־ קברניט בפרשת המישטרה חוקרת
 שעבר בשבוע קראה בן־יוסף, פנינה פקד פרסמן,
 עליה. ואיימה אדר מיכל לדיילת
 אדר של כתבתה על יצא החוקרת שד זעמה

 המעצר פרשת עד הזה״ ב״העודם
 להתנצל מאדר דרשה היא והחקירות.
 שאם עליה ואיימה דבריה, על בעיתונים

 לעשות מה נדע עוד ״אנחנו תתנצל, לא
״ :מישסטים עוד דך ויהיו איתך,

 הרוצח הקצין

חופשות מקבל
כרצח הואשם אשרצה קצין

 ליטאני, מיכצע כעת אזרחים ארבעה
 הרמטכ״ל על-ידי עונשו ושהמתקת

 מדי מקבל ציבורית, סערה עוררה
 •טבו מכיתיהכדא, חופשה סוף־שכוע

 עונשו. יתרת את מרצה הוא
 שישי, יום מדי מהכלא יוצא הקצין
 הוא כבוקר. הראשון כיום אליו והתר
 ידועים כמקומות־כיליי מכלה נראה

כתל־אביב.
 כעוד מהכלא להשתחרר עומד הקצין

כחודשיים.

3 ^

 יחוור תורגמן

לצפון
 אברהם תת־ניצב המישטרה, של חיפה מרחב מפקד

 ראש של ומינוי ניצב דרגת לקבל העומד תורגמן,
 שנד,*שנתיים כעבור יחזור הארצי, במסה מחלקת־מטה

הארץ. לצפון
 המחוז מפקד של התפקיד הוכטח לתורגמן

המישטרה. של הצפוני

ינאי יוסי




