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 עות׳מן, ג׳יהאן מצריים, נשיא של כתר
 כישראל, שוב לבקר רצונה את הביעה
 אחיה. עם יחד פרטי, כביקור הפעם
 ביקורו כעת יוסדרו הביקור פרטי בי נראה
במצריים. וייצמן, עזר שר־הביטחון, של הבא

על לוחצים
ר ק ב ה מ המדינ
 לראש־ הודיע נבנצל, ארנסט ד״ר מבקר־המדינה,

 מתפקידו להתפטר כלל מתכוון הוא אין כי הממשלה
 וחצי. שנתיים בעוד הקדנציה, תום לפני

 לחצים עתה מופעלים זו הודעה בעיקכות
 השנה כתחילת בכר להתפטר המבקר, על

 אישיות זה כעניין שוחחה לאחרונה הכאה.
 ממנו וביקשה מכקר־־המדינה, עם בבירה

 התפטרותו. את להקדים
 צפויה יתפטר, לא שאם למבקר רמזה אישיות אותה

 כביכול, שהתגלו, מחדלים נגד ציבורית מערכה
מישרדו. בעבודת
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עיתונאי סיקור
 יאסרו לא להבא בי הבטיח שר־הכיטחון

 בשטח להיות עיתונאים על הצבא שילטונות
התנחלויות. מפנים שבו

ן לי ד י
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 מכלא לעכור ידלין אשר עומד השבוע
 חמישטרה של לכית-ההבראה רמלה

 את יכלה שם נתניה, ליד בנעורים,
מאסרו. יתרת

 יעסוק המישטרה של ככית-ההכראה
 פנה בחודש להשתחרר העומד ידלין,
 הוא פקידות. בעבודות הקרוב, דואר
 אך בית־ההכראה, כתוך חופשי יהיה

המוסד. משטה לצאת עליו ייאסר

 ההתנחלויות, סביב פעם בכל המוצבים המחסומים
 העיתונאים גירוש תוך סגור כשטח השטח והכרזת

 עיתונאי־ בקרב בעיקר רבה, מורת־רוח עוררו ממנו,
 שילטונות־ הגיעו זאת למרות בארץ. המשרתים החוץ
 לא העיתונאים נגד האמצעים כל כי למסקנה, הצבא

 בהסתר. לצלם תמיד' הצליחו אלה וכי הועילו,
 לצלם לעיתונאים לאפשר וייצמן החלטת
 עם מחלוקת כוודאי תעורר חופשית בצורה

 לא שעם־ישראל ״מוטב שלדעתו הרמטכ״ל,
לזה.״ זה מרביצים יהודים איך ידאה
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שיחה שעבר כשבוע קייס ראש־הממשלה

 לנכי בורג, יוסף הד״ר שר־הפנים, עם
 את בכוח תפנה שהמישטרה האפשרות

 המוצבת ימית, תושבי •טל מישמרת־המחאה
 בגין של ביתו ליד מחודשיים יותר ככר

בירושלים.
 יעורר זה צעד כי לראש־הממשלה הסביר בורג

 ימית, לאנשי המקורבים החוגים בקרב גדולה תסיסה
 ראש־הממשלה כי נראה בכוח. לפנותם שלא והציע
 מקיימים המפגינים כי לו שנודע מאז במייוחד, כועס

 ארבע רק עובד הוא כי ופירסמו תנועותיו על רישום
ביממה. שעות
 בכוח, המישטרה, פירקה חג־הסובות ערב

 פניה פי על■ המפגינים, שהקימו סוכה
 ראש־הממשלה לישכת אנשי של ישירה

שר־הפנים. דרד לא ירושלים, למישטדת

רביו
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 בימים מפיץ רבין, יצחק בח״ב מילחמתו במיסגרת
 פרם, שימעון העבודה, מיפלגת יושב־ראש האחרונים

 4000 האווירית התעשייה רכשה כאילו הסיפור את
 ושילמה שרות, פינקס רבין של מסיפרו עותקים
לירות. מיליון 1.2 עבורם

 אם הפיתאומית, התעשרותו על שמע לא עצמו רבין
 עותקים 1000 רכישת בדבר דיונים שהיו ידע כי

מספריו.
 סוסליק, דורון האווירית, התעשייה דובר
 רכשה האווירית התעשייה כי תחילה טען
 של גירסתו את שמע באשר ספרים. 50 רק

 אומנם מייצג שהוא המוסד כי נזכר רכין,
מהספר. עותקים 1000 לרכוש מתכוון

 לקבל מבלי בחקירתה פתחה המישטרה
 על הממונה השר מבורג, לכד מוקדם אישור

 הורה הדבר-לבורג, נודע כאשר המישטרה.
 מלא. איפול החקירה על להטיל
 בורג יפעיל שמא חוששים כמישטרה הוגים

 להפסיק למישטרה ויורה סמכויותיו, את
החקירה. את

שנהרג בפאריס, אש״ף נציג שם על המשארי״, .פרס
 הוענק ,1972 בשנת

 סיפרה על טוויל, רמונדה מרמאללה, לעיתונאית
 לה הוענק הפרס בצרפתית. שהופיע בית, מעצר

בנוכחות בהעדרה, הצרפתית־ערבית האגודה על־ידי
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 שהוא כמיתקפת־פירסום לירות מיליון
מפר פלאטו האחרונים. כימים עורך

 הקוראות בעיתונים, מודעות־ענק סם
 לתנועה ולהצטרף בו לתמיד לציבור
 דיכד פעולה איזכור תוך מקים, שהוא
 גם שיגר פלאטו ככנסת. שלו יונית

 כתי• אלף 400ל* הסברתי פרוספקט
כישראל. אב
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 אמר פרס בי נודע, יעקוכי גד לח״כ
מתעתד הוא שאין ממקורביו לכמה ר1וי״ וווי! <-יו 11 ^,1.1^ ת ע ת
 ובאשר אם לממשלה, יעקוכי את לצרף
כראשה. יעמוד

 לתפקיד מועמד עצמו רואה יער,וכי
אולם המעיד, כממשלת שר־האוצר

 בחלקו יפול זה ותפקיד יתכן כי הכין
 ימונה לוינסון אם לוינסון. יעקוב של

כ להסתפק יעקוכי מובן כשר־אוצר,
 אחר. כלכלי שר של תפקיד

ידידו בי ליעקוכי נודע עתה אולם
 לו סרס,^פנה ־שימעון מרפ״י,
 השניים, כין שהיתה שיחה למרות

 תיק ליעקוכי פרם ״הבטיח״ שכה
 מאמין יעל,וכי אין הכאה, בממשלה

לפרס. עוד

ם צעיר■ לי ר ב לי ה
ג מכינים לו פי

 בראשות הליברלית, המיפלגה של ההמשך דור חברי
 לא אם המיפלגה את לפלג מתכננים פלומין, יחזקאל
 ועידת־ ולקיום ארליך להתפטרות דרישותיהם תיעננה

ההרוב. בעתיד המיפלגה
 פילוג, על פלומין אנשי יכריזו שאם נראה

 כוונת מודעי. יצחק היטר גם אליהם יצטרף
 להישאר אפשרות לשקול היא המתפלגים

הפילוג. אף על בקואליציה,

 אל־סוס. איבראהים בפאריס, אש׳יף של הנוכחי הנציג
 לעבר אש״ף של נוסף כצעד נחשב הדבר

 טוויל שרמונדה מכיוון מתונות, עמדות
 ישראלי-פלסטיני כדו־קיום בספרה תומכת
הישראלי. מחנה־השלום את נם על ומעלה

ש ב רו למעריב״
ם עיתונים ט״ טקו

 ועומד הארץ, היומון של לקו הצטרף מעריב הצהרון
 משא־■ פירסום. על המבוססים עיתונים של רשת לפתח
 ובין ירושלטון הירושלמי השבועון בעלי בין ומתן

 ירושלטון כי ונראה מתקדם, בשלב נמצא מעריב עורכי
למעריב. יימכר

 רוזנפלד, שלום כין השבוע שנערכה כפגישה
 זמיר ״ירושלטון״, בעל וכין ״מעריב״, עורף

הצפוייה. העיסקה נדונה כר-לב,
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 תלונות להגיש עומד ״הבימה״ תיאטרון
 נגד לכית־המישפט ותביעות למישטרה

 בגן־יעקוב שנפתח ״א־פרופו״, כית-הקפה
בתל-אביב. ״הבימה״ לבית הסמוך

 לרשת־ חובר לא הוא ולכן רשיון, אין לבית־הקפה
 רעש המקים גדול, גנרטור מופעל במקום החשמל.
 הבימה אנשי גם הבימה. אולם ולבאי לשכנים המפריע
 מהווה לגנרטור, הצמוד הגדול, מיכל־הדלק כי טוענים

 אמצעי־הבטחה שום לו שאין מאחר לציבור, סכנה
שריפה. מפני

ב ת כ ר הווטו ה רו בי ל
 הלוי, (״דודו״) דויד כישראל, ״טייס״ כתב

 לשם כנידיורק עיתונו למערכת הוזמן
 על הידיעה פירסום כפרשת בירור עריכת

בגין. את שבדקו הרופאים
 נגדו יוסקו שמא חוששים בישראל הלוי של ידידיו

במייוחד. חמורות מסקנות
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 הונאה של חשדות עתה חוקרת המישטרה
 כמישרד־הפנים הבכירים הפקידים אחד נגד

 שר■ של במקורבו הידוע המרכז, כאיזור
האישי. וכידידו בורג, יוסף הד״ר הפנים,
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לצאת עומד שריד יוסי המערך ח״כ הקיגו* התנועות יצת. על כמיתקפח
 והקיבוץ האיחוד שהתאחדו, ציות

 ה; תרומתם כי טוען שריד המאוחד.
 למיפלגרד אלה תנועות של כילעדית
 בתוך ומדנים תככים היא העמדה

 האלקטורלי שכוחם ■כעוד המיפלגה,
אפסי. הוא

 העבודה מיפלגת יושב־ראש
 ־־־ ־ משר למנוע ינסה פרס,

י...... של* כדי הקיבוצים,
 כשמו זה כעניין מדכר שריד כאילו

סרס. של
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