
סייונטן ■נזוף בגין
 בשר־ לנזוף מתכוון בגין, מנחם ראש־הממשלה,

 הצהרות־התמיכה שתי בעיקבות וייצמן, עזר הביטחון,
 בארצות־ שהתקבלו קארטר, ג׳ימי בנשיא וייצמן של

 שם. הצפויות בבחירות ישראלית כהתערבות הברית
 מישרד־החוץ ואד ראש־הממשלה לישכת אל

 יהודים שד רובם מיברקים, מאות הניעו
וייצמן. של דבריו על מחו אשר אמריקאיים,

חיסר מם־הכנסה
שולמן בפרשת

 למרות המסיבה. של הכספיות ההוצאות בפרטי
 האחרון ברגע לביטולה עד הרי בוטלה, שהמסיבה

 הלירות, אלף 20 תקציב מתוך אלף 17 כבר הוצאו
במסיבה. לכיבוד שהוקצב

 אמורה שהיתה לרפידים, טיסה בוטלה לא
 היתה הטיסה למסיבה. האורחים את להטיס
 כגלל אולם חיל־האוויר, של רגילה טיסה
 והשאירו לבטלה, עמדו לסיני הטסים מיעוט
 אורחי את להטיס כדי רק כנה עד אותה

ד״י. 150בי הוא הטיסה עלות המסיבה.

 במרכז ת״1ה ״העולם
הטלוויזיה הזבנית

 מסבות ההווה
הממשלה את

 צצה אשר שרון, אריק שר־החקלאות של החווה פרשת
 את מסכנת המישפטית, חוות־הדעת בעיקבות מחדש
 הממשלה. של קיומה המשך

 קרא אמנם בי שרון אמר הממשלה כישיבת
 וזה עמודים, 12 שם ״יש :חוות־הדעת את
 של אלא שלי, כעייה לא זו אכל מאד, יפה

 כי שרון הודיע׳ למקורביו ראש־הממשלה.״
 וגם מהממשלה, להתפטר מתכוון אינו

 שלו. החווה את למכור לא
 עלול כי חוששים ראש־הממשלה מקורבי
 להתפטר, שרון יסכים לא שבו מצב להגיע

 לפטרו, בגין יכול לא החוק פי שעל ומכיוון
 הנשיא. אד ללכת ייאלץ הוא

 בפרשה, הסופי הדיון את ידחה בגין כי הגורסים יש
אילון־מורה. משבר לסיום עד

 פילוג צפוי
באילוו־מורה

 לצוות־ הצטרף מס־ההכנסה שילטונות מטעם חוקר
 הרצח בפרשת החוקר המישטרה, של החקירה־המיוחד

שולמן. דויד של
 בעיקבות יהיו מם־ההכנסה שידטונות לדעת

 רכים כלכליים גילויים חקירת־הרצח
מס־ההבנפה. את המעניינים

ירידה צופה מודעי
במחירי״־הופט

 מחיריייהדלק עליות מפני אזהרותיו למרות
 בעודם, מחירי־הנפט עליית כעיקבות כארץ,

 לפני מודעי, יצחק שד־האנרגיה, טוען
 תלולה ירידה תהיה לדעתו כי מקורביו,

 העולמיים. כמחירי״הנפט
 הנפט תיצרוכת תגיע שלפיה תאוריה, פיתח מודעי
 ובהלת־החיסכון האגירה בעיקבות משבר לכדי

 תיאלצנה אופ״ק מדינות וכי העולם, בכל באנרגיה
המחירים. את להוריד
 השייח' הסעודי, שר־הנפט של מדבריו זאת למד מודעי

אל־ימאני. זקי

מישטרתית שמירה

 השבוע הקדישה בקליפורניה, 2 ערוץ סי־בי-אם, רשת
 ארבע בשעה החדשות, של בזמן־השיא שעה חצי

 בקליפורניה. הישראלית״ ל״מאפיה אחר־הצהריים,
 על הזה העולם מאמרי סידרת היתה התוכנית במרכז
 בהרחבה צוטטו הזה העולם וכתבות זה, נושא

 מישטרת־ישראל, את תקפה התוכנית בתוכנית.
 לקליפורניה, ישראלים פושעים הגירת המעודדת

 בביעור לוס־אנג׳לם מישטרת עם פעולה משתפת ואינה
המאורגן. הפשע

 בקליפורניה, גלים היכתה המאמרים סידרת
 מאמצים עושה הסידרה מגיבורי ניכר וחלק

 חשודים עם קשר מכל עצמו להוציא
כפשיעה.

 וביקש לום־אנג׳לס למישטרת פנה בכמן אלי הטייס
 מסר בכמן כלום. נגדו לה אין כי הבהרה מהם

 רתמים את פגש או הכיר לא כי.מעולם למישטרה
 במטוסו הבריח לא ושאיש אושרי, וטוביה אהרוני

בפשע. הקשורים אנשים או מיטענים

הסודי המיפגש

 הליברלית המיפדגה של הסודי המיפגש
 דווקא השבוע, השלישי כיום ייערך
 - מיפלגה מרכז של הרגיל המיפגשים במקום

כרמת־גן. ״כפר־המככיה״ מלון זו,
אילוךמורה, את המרכיבות המישפחות, 17 בקרב
 מהאתר להתפנות אם השאלה לגבי פילוג צפוי

 לפינוי עד באילון־מורה להישאר או לתל־כביר, ולעבור
 הישוב, חברי של חלק־הארי הממשלה. על־ידי בכוח

להתפנות, יש כי אומדים קצובר, בני של בראשותו
 חיילים כאשר האחרון, ביום רק כך על להודיע אולם

 קינות אחרי רק וזאת אילון־מורה, בשער כבר יעמדו
״הרב״ לאנשי המקורבים המקום, מאנשי חלק ותפילות.

 להתנגד ויש להתפנות, אסור כי גורסים כהנא, מאיר
המפנים. לחיילים בכוח *

אילון־ אנשי על־ידי שהועלה אחר, רעיון
אל־בכיר, לתל לא אך להתפנות, הוא מורה,

 להודיע אך אחר, קיים לישוב להצטרף אלא
 והממשלה יוקם, החדש שהישוב אחרי זאת

רבים. מיליונים בד תשקיע

שוחרר הקצין
איוננים ביגלל

 בעלת לעיתים אנטי־ישראלית, הסתה של חדש גל
 המוסלמית. אפריקה את מציף מובהק, אנטישמי גוון

 מעמדה מתערער שבה בניגריה, במיוחד חמור המצב
מדאיג. בקצב ישראל של

 הקצין כי לאחרונה הצהיר ניגרי איש־ציכור
 בעוון בישראל ונשפט שהורשע הניגרי,
 כישראל, לפיגועים חומרי־גלם הכרחת
 איום כעיקכות לניגריה והוחזר שוחרר

 הפקעות כגון באמצעי־תגמול, מפורש ניגרי
ישראלים. נגד ופעולות ישראליות הכרות

התנגדות
לבן־אדישר

 הישראליים לידידיהם רמזו במצריים בכירים אישים
 מנכ״ל של לבחירתו המיצרית בממשלה התנגדות על

 בן־אלישר, אליהו(״אלי״) הד״ר ראש־הממשלה, מישרד
 במצריים. ישראל של הראשון כשגריר

 יאשרו והמצרים תישמע, לא רשמית התנגדות שום
 שהתברר משום וזאת בן־אלישר, של הצפוי המינוי את

 המינוי על עומד בגין מנחם ראש־הממשלה, כי להם
בן־אלישר. של

ודי□ עד
 על מידע הגיע המישטרח של המודיעין אל

 מחברי־ אחד של כחייו להתנקש כוונה
הכנסת.
 שוטר של אישית שמירה הוצבה זאת בעיקבות
 איש־המישטרה חבר־הכנסת. על הסמויה מהיחידה

 הוא אשר לכל ביממה, שעות 24 במשך אותו מלווה
הח״כ. של ביתו על מישטרתית שמירה הוצבה כן הולך.

חייב יארך סלאטו
 מתקדם במשא־ומתן נמצא פלאטו־שרון שמואל ח״כ
 לצרפו כדי הליכוד, של מחברי־הכנסת אחד עם

 כי נראה הבאה. לכנסת בבחירות שרון לרשימת
 כי יודע ח״כ ואותו מאחר הפועל, אל תצא העיסקה

 הליכוד. ברשימת הבאה לכנסת להיכנס סיכוי לו אין
 יפרוש הבחירות ערב כי הנמנע מן זה אין

 של לרשימתו ויצטרף מהליכוד, ה״ב אותו
פלאטו־שרון.

סברות בוטלה
בצה״ד וזקצועית

 (״רזול״) רפאל דב־אלוף הרמטכ״ל, של הוראתו פי על
 שצורפה המיקצועית הספרות תוספת בוטלה איתן,

קציני־צה״ל. למשכורת
 הקצינים קיבלו המיקצועית התוספת תחת

 בהוצאת ספרים, חמישה של רשימה
 לבחור. יבולים הם שמהם ״מערבות״,

 נמכרו שלא ספרים הם שנבחרו הספרים
 קיים מהם גדול ומלאי החופשי, כשוק

״מערבות״. במחסני

ה סיב הב ביטול
אלך 20ב־ עלה

 השבוע להיערך שעמדה חיל־הרפואה מסיבת
 בוטלה מסיני, חיל־הרפואה של כפרידה ברפידים,

חו?ר הזה העולם כי נודע שלקצין־רפואה־ראשי אחרי

 111 ׳ מסו 3 ם י אר ד ר
פרטיות

 את ללכוד מאמציה את משכללת ירושלים מישטרת
 ירושלים כביש על מופרזת במהירות הנוסעים

 מכשירי־רדאר הותקנו האחרונים בימים תל־אביב.
 שונים. מדגמים .שוטרי־תנועה, של פרטיות במכוניות
 מקבלים הפרטיות, במכוניותיהם הנוסעים השוטרים,

עושים. שהם הק״מ פי על ודמי־שימוש אחזקת־רכב

 ■שדאליס ״ד צ
באראוח־הבדית

 בשבועות החלו האמריקאיים ההגירה שילטונות
 תעודות־ ללא העובדים ישראלים, בציד האחרונים

 מישרד־ פקחי בארצות־הברית. מתאימות עבודה
 השייכים ומיסעדות בתי-עסק בעיקר סורקים ההגירה

 ללא שם הנתפסים מהארץ, עובדים ונגד לישראלים,
 תהליכי־גירוש. נפתחים מתאימות, תעודות
 הנראה, כפי באה, שילטונות־ההגירה פעולת

 ההגירה היקף מירושלים. דרישה כעיקכות
 כעת גדל לארצות־הכרית הישראלית

ניכר. כשיעור האחרונה

 האזרחי לשוק
וניוון ללא

 עומד פרלמוטר, יוסי היהלומים, על המפקח
 בנציגי ולהתמנות הקרוב כימים לפרוש

 פרלמוטר בישראל. נאגר וילי הברוקר של
 מאחר כארץ, הזדים הברוקרים בידיד נודע

 של לישראל ייבוא הותר כהונתו שבזמן
 כמלטשות שפגע דבר מנוסרים, יהלומים

המקומיות.
 עובר יהלומים על שמפקח הראשונה הפעם זו אין

 מי חצור, יונה היהלומנים. של הפרטי לסקטור
 בישראל הנציגות את קיבל זה, בתפקיד בעבר ששימש

 מנכ״ל ואפילו ושחד, הניג בעולם, הברוקרים גדול של
 את קיבל מר־חיים, עמוס לשעבר, מישרד־התעשיה

בינם. הלונדוני הברוקר של בישראל הנציגות


