
ת ■עבור דיין קו בדי
 לעכור עומד דיין, משה שר־החוץ,

כחוץ־־לארץ. רפואיות בדיקות
 שביקשה רחל, רעייתו, לבקשת בכך נעתר דיין

 שהוא אותן על נוספות בדיקות שיעבור
נסיעתו. לפני בארץ עבר

 הבאה, לכנסת בבחירות לרוץ שלא ומתכוון
 פוליטית מיסגרת בשום ולא עצמאית ברשימה לא

קיימת.

יוציא ״הארץ״

תשקיף
19111׳ נבון

למצריים
 לביקור נכון יצחק הנשיא הזמנת צפוייה
במצריים. רישמי
 הנשיא ללישכת הגיעו כף יעל רמזים

 אל־־סאדאת, הנשיא של מהפמליה
 מקובל היה כה עד כחיפה. הביקור כעת

 לקאהיר יוזמן נשיא־המדינה כי כירושלים
 דיפלומטיים יחסים כינון אחרי רק
המדינות. שתי כין

שה ג׳יהאן ביק

שראל ציר י
בוושינגטון מוחרם

 (״אפי״) אפריים כוושינגטון, שגריר־ישראל
 את להחליף משר־החוץ כיקש עכרון,
 ■ האמריקאית, כבירה הישראלי הציר

 מוחרם עכרון, לדברי נחושתן. יעקוב
 הדיפלומטית הקהילה על־ידי נחושתן

 שם, הישראלי הלובי ועל־ידי בוושינגטון
אשתו. כגלל
 השלימה ארץ־ישראל מחסידות נחושתן, דבורה
 מטרידה כהן, גאולה ח״כ של קרובה וידידה

 מדיניות־ על בהשמצות הדיפלומטית המושבה את
 הקיצוניות, ובדיעותיה בגין מנחם שיל הוויתורים

מכך. אותה למנוע מנסה שבעלה מבלי

נגד דיין
ת נוקשות פ ר צ ב

 של החדש השגריר שמגלה הנוקשות
 אינה רוזן, מאיר בפאריס, ישראל

דיין. משה שר־החוץ, של דעתו על
לממשלת־צרפת השגרירות שהגישה הרישמית המחאה

מקומ״ם עיתונים
 מקומיים עיתונים להוציא־לאור החליט הארץ היומון
 עיתונים אותם בארץ. הגדולות הערים בארבע
 מפירסומות. תבואנה והכנסותיהם חינם, יחולקו

 זו תוכנית כמיסגרת הראשון העיתון
 ונקרא כירושלים, לאור יוצא ככר
 מצויין לא מקום כשום העיר״. ״כל
 העיר״ ול״כל ל״הארץ״, שייך העיתון כי
 קשר כל ללא משלו, נפרדת מערכת יש
כירושלים. ״הארץ״ סניף עם

א נטורי־־ ת ר  ק
ה מט הקימו

 מטה הקימו כירושלים נטורי־־קרתא
 על הקרב המשך את שיארגן מילחמתי,

 בירושלים. השבת שמירת ועל כביש־רמות
הירש. משה הרב עומד המטה כראש

 מתוכננת הסלמה תהיה הקרובים בשבועות כי נראה
 הועלה אף ובמישטרה בירושלים, קרבות־השבת של

 נטורי־קרתא, ראשי של מעצרי־מנע לערוך רעיון
אלימות. להפגנות תוכנית על ייוודע כאשר

מכין מודע■
 צרפת נשיא מטעם הודעה פירסום אחריאופירה ליוו■

 הוראתו פי על היתה בלבנון, ההפצצות בגנות
ה מיסמרידיעתו וללא צ׳חנובר, יוסי המישרד, מנכ״ל של פ ל ד ה

 נבון אופירה רעיות־הנשיאים, בין הפגישה אחרי
 בחיפה, לביקור הראשון ביום אל־סאדאת, וג׳יהאן'
 אותה ללוות תמשיך כי מאופירה, ג׳יהאן ביקשה

 הביקור. של האחרים הימים בשני גם
 רעיית כי לג׳יהאן הסבירה אופירה

 המלווה היא כגין, עליזה דאש־הממשלה,
 בתוכנית שינוי כל וכי השני, כיום שלה

עדינות. פנימיות בעיות יעורר

האינדקס:
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 מידגמיס פי על מעריכים, בנקאיים הוגים
 שיפורסם מדד־יוקר־המחייה, כי שעשו,

 אחוזים, כשישה יעלה הקרוב, חששי כיום
יותר. אף ואולי

 בנקאיים חוגים אותם של קודמות הערכות
כנכונות. עצמן את הוכיחו האינדקס לגבי

 המחאה, הגשת על כעס שר־החוץ דיין. של
 הטון״. את ״להנמיך לרוזן והורה
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ועלמו
לר מיליון 60 דו

 עתה מעסיקה ״אל־על״ חכרת את
 מיליוני 60 העלמות של מוזרה פרשה

 החכרה. מקופת דולר
 הר־ רפי החכרה, מנהל ממלא״מקום

 חשבונית טעות זוהי כי מקווה לב,
 ״אל״על״. מאזן עורכי של בלבד
 תשלומים גם מגלה ״אל־על״ מאזן

 לסוכי דולרים מיליוני של כפדר־גודל
 רחכי ככל ולסוכני־תיירות ני־נסיעות

 ״אל־על״ על ימליצו שאלה כדי העולם,
לקוחות. לפני

 בהכנת עתה עסוק מודעי, יצחק שר־האנרגיה,
 שרי־הממשלה. לכל שיגיש ההדלפות בענייני מיסמך

 יצויינו במיסמך כי טוענים השר מקורבי
 עיתונאים ושל שרים־מדליפים של שמות

ההדלפות. את השרים מאותם המקבלים

ה ס הפו ה ס־  מ
ח״ב עד עדה
 העלים שלפיו מידע, קיבלו מס־ההכנסה שילטונות

 חבר־כנסת לאותו ניכרים. סכומים מחברי־הכנסת אחד
משגשג. פרטי עסק יש

 לאישורו מס־ההכנסה שילטונות ממתינים עתה
 ■ מקיפה חקירה לפתיחת שר־האוצר של

ח״כ. אוחו של בעסקיו

א טוויגי ל
 ח עוד יו ת מי י

ת עודיח א ד א ס ל
 אחד את לשלוח החליטו חבל־ימית מתיישבי

 עם להיפגש כדי למצריים, המתיישבים
 אל־סאדאת. אנוור הנשיא
 יסע שהיטליח היא המתיישבים כוונת
 למצריים כבואו ורק רגיל, כתייר
 לנסות כדי אל־סאדאת, עם פגישה יבקש

 ישובי־־החבל. אדמות על לוותר ולשכנעו
 אליסאדאת אם שגם היא המתיישבים הנחת
 בתהודה יזכו הם לקכלם, יסרב

הבינלאומית. בעיתונות

א לארץ חבו
 פי על לארץ לבוא עמדה טוויגי הדוגמנית־שחקנית

 היוקרתי ללוח־השנה לדגמן כדי טמבור, צבעי הזמנת
 לטוויגי לשלם הסכימו טמבור צבעי זו. חברה של

 הוצאותיה. כל על נוסף דולר, 5000
 הנהלת־החבדה נסוגה האחרון כרגע

 לה הביא צלם־אופנה כאשר מהעיסקה,
 ,17ברד יפהפיה ישראלית צעירה

טוויגי. פני על ביכרה היא שאותה

אורגד

א ■ופעל צב
ת שביר שביתות ל

 ושר־האוצר בגין מנחם ראש־־הממשלה
 להימנע שלא החליטו ארליך שימחה

 שכיתות, שכירת לשם צבא מהפעלת
 למערך כמייוחד כ״מזיקות שיוגדרו

: המישקי״.
 שר־האנרגיה, בין הריב חל זה רקע על כי נראה
 ,נציג־שרות־ד,מדינה לבין לכך, המתנגד מודעי, יצחק
זו. החלטה שיזם פרידמן, (״רמי״) אברהם הד״ר

יפרוש יגור׳ אסף
הפוליטיים מהחיים לפרוש עומד יגורי, אסף יעד, ח״כ

הטלוויזיה ולנהל
 אליהם הזמינו ברשות־השידור בכירים אישים
 אורגד. אריה במאי־הטלוויזיה את לשיחה
 עצמו על לקבל מוכן יהיה אם אורגד נשאל בשיחה

 מנהל־הטלוויזיה. תפקיד את
 על גם שיחה כאותה נשאל אורגד

 הוא שאין והשיב הפוליטיות, השקפותיו
 תשובה בעיקכות כי נראה איש־הליכוד.

 שאחרי מפני מהפרק, ־מועמדותו ירדה זו
 מוכן הוא אם נשאל הוא אחדים ימים
 על-ידי שהתפנה התפקיד את לקכל

 הסרטים כמנהל לוץ (״ג׳ודי״) יהודית
כמחלקת־התוכניות. הדוקומנטרים
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