
 לשזזא חולקה ארגס משה של הביוגרפיה1

שוטריו על מתלונן המישטרה ומפכ״ל

לא שיש כך על כשדובר דור,
להו חטיבות מנהלי על סור
 הטיח בטלוויזיה, כקריינים פיע
 עורך־הדין הוועד־המנהל, חבר

הר במנכ״ל פאפו, אה,רון
 לפיד: (״טומי״) יוסף שות
 ולזלזל בי לפגוע תמשיך ״אם
 רשות־השי- למליאת אפנה בי,
 אי־ בך להביע לה ואציע דור

 לפיד: השיב כמנכ״ל.״ אמון
 מצידך כזו תביעה ״מצויץ!

בשבי תעודת־כבוד רק תהווה
ה חבר בוויכוח התערב לי״

 ואמר אלמוג ;יסים וועד,
שתפנה לאחר ״יום :לפאפו

■  הסגל של סגור בכנס ן
 הודה המישטרה של הבכיר

״ה שפיר: הרצל המפכ״ל
 תיק- היא שלנו המרכזית בעיה

ה של הנמוכה התיחכום רת
שוטרים.״

 ח״כ של פגישתו טרם 8!
 (״מישה״) משה הפרופסור

 ראש־הממשלה עם ארנם
 לישכת מיהרה בגין מנחם

 להפיץ הממשלתית העיתונות
 הב־ר את כתבי־החוץ בקרב
 הוצעה שלו האדם של גרפיה
בתום רק שר־הביטחון. כהונת

 ובאוני־ בבתי־הספר למורים
ה רעיית ביקשה ברסיטות,

 קנאות־דתית יטיפו לבל נשיא
 תנד שלא כדי לסטודנטיות,

ברעלה. פניהן את סנה
 אמר, רביו יצחל, ח״כ ■1

להת יחליט שכאשר כידוע,
 שימעון ח״כ יריבו עם מודד
ל המערך מועמדות על פרס

 יודיע ראש־הממשלה, תפקיד
 בתוכנית ישראל לעם כך על

 כך על הגיב בטלוויזיה. מוקד
 סער: טוביה מוקד, עורך
 עדיין רבין ידיעתי מיטב ״לפי
אי הוא התוכנית.. עורך אינו

| | | ^  שר־הביטחון, היה שאו־טו־טו מי הכנסת, טל ועדת״החוץ־והביטחון יושב״ראש 1*11 ך \1 ךל |
11111/1 \1'1 1  בגין. עם לשיחה שנכנס לפני (במרכז), בירושלים ראש־הממשלה לישכת ליד •1

מס של מימינו  קדישאי. יחיאל בגין, של לישכתו ראש ומשמאלו פתיר, דן דובר־ראש-הממשלה, ניצב א
תיק־הביטחון. את לקבל בגין הצעת על בשלילה ישיב שארנס קדישאי טען בגיו״ארנס פגישת לפני יומיים

*ו

 ועדת- ויושב־ראש הכנסת יושב־ראש סגןגוו! משח
 של הגולף שחקני לצוות הצטרף הכנסת

 בינפרלמנטריות ספורט תחרויות לקראת עתה המתאמן הבית,
 הששי ביום עצמם הטריחו חברי־כנסת כמה בקרוב. שתיערכנה

ספורטיבי. ידע והפגינו בקיסריה, הגולף למיגרש שעבר

המ לשר אני• אפנה למליאה,
זבו רשות־השידור על מונה
 שלא לו ואציע המר, לון

 בוועד- כהונתך את יאריך
הבאה.״ בקדנציה המנהל

 ספי" הדוגמנית־דיילת 81
נטלה רבני (״ספי״) רית

*8*
 מ- חודשים ששה בת הופשר,
 מיס־ עבור לדגמן כדי אל־על,

ה מן בפאריס. עור בגד־ על
 מיפעל כי לה, נודע עיתונים
 וכי בקשיים מצוי בגד־עור

 להזרים מסרב מישרד־האוצר
 נותרה ספי לקופתו. כספים

עבודה. ללא בינתיים

 דחה ארנס כי התברר הפגישה
הביו הפצת וכי ההצעה את

לשווא. נעשתה הכתובה גרפיה
 ב- הנשים ועידת אחרי 8!

 רבין, לאה שלחה קונפהאגן
מצ נשיא אשת אל מיכתב

 אל־סאדאת. ג׳יהאן ריים,
ל הבנה לאה גילתה במיכתב

 נאמה כאשר ג׳יהאן. של ליבה
 עזבו אל־סאדאת של רעייתו

 ארצות ונציגות הפלסטיניות
כ האולם. את האחרות ערב
 דומה בצעד ג׳יהאן נקטה זכור

נשים, של קודמת בוועידה
כשעלתה :שנים כמה לפני .

 רבץ, לאה הישראלית, הנציגה
 ויצאה ממושבה קמה לנאום,

 ג׳יהאן ענתה השבוע האולם. מן
 קיבלה לא עדיין רבץ במיכתב.

 המצרי השבועון אך אותו,
ב תוכנו את פירסם אוקטובר

תמו בצירוף הראשון, עמודו
 רעיית הנשים. שתי של נותיהן
 משוכנעת ״אני :כתבה הנשיא

הפו חילוקי־הדעות למרות כי
 שבהן הוועדה ישיבות ליטיים,
ופו מהנות היו חלק נטלתי
 בסופו כי מאמינה אני ריות.

 המטרות תתגשמנה דבר של
וא בעלי המשותפות. המצופות

 את ולבעלך לך מוסרים ני
החמות.״ ברכותינו

 הצרפתי לשבועון בראיון 81
מאמ על ג׳יהאן דיברה פאם
שיח בתחום ופעולותיה ציה
 על שוחחה היא האשה. דור

 אמ־ ועל הפלות על גירושין,
פומבית בקריאה צעי־מניעה.

 במוקד יופיע מי קובע נו
ומתי.״

 שרות־המדינה, נציב 81
 מה נשאל יעקוססון, איתן
 במסגרת עושה הוא בדיוק

ש ״בחיי ענה: הוא תפקידו.
 שהגעתי מאז יודע, לא אני
 ועדיין בהסכמי־שכר עסוק אני
 בנושאים לעסוק הספקתי לא

אחרים.״

חר רוחמה סגן־אלוף 8!
 ו־ מזכירתו שהיתה מי מון,

יש שגריר של ראש־לישכתו
 רבץ, יצחק בוושינגטון, ראל

 לביתה, בדרך לאיטה לה נסעה
ה מן מכונית הגיחה כשלפתע

רו במכוניתה. והתנגשה צד
 בקול לנזוף כבר התכוננה חמה
 להפתעתה גילתה הפרוע, בנהג
 קצין- רז, אכי תת־אלוף שזהו

 אחרי צה״ל. של שלישות־ראשי
 חזרה בבית־חולים קצר טיפול

 תצא בקרוב לביתה. רוחמה
ל כנספחת לוושינגטון, שוב

היש בשגרירות נשים ענייני
העיתו של במקומה ראלית,

 אכידר־אטיג־ תמר נאית
גר.
מרגלית, דן העיתונאי 8!

 ״אמא נוסטלגיה: של בשמץ
 תנועת־הפועלים עם גדלה שלי

עם היום גדלות בנותיי ואילו
הפועלים.״ בנק

 ב־ שנערך קולני בדיון 8!
רשות־השי־ של וועד-המנהל

 אחד נחשב דיין, משה שר־החוץ־לשעבר של לשעבר עוזרורובינשטיין אליקום
 פרישת אחרי הממשלתי. בשרות ביותר המבריקים האנשים

 יצחק הנוכחי שר־החוץ גורלו. יהיה מה שידע מבלי במישרד־החוץ, לעבוד רובינשטיין המשיך דיין
 תחת מישרד־החוץ של יועץ־מישפטי למנותו עומד והוא רובינשטיין של הידע את לנצל רוצה שמיר

 המשעין שרון, אריק שר־החקלאות יושב לידם שמיר. עם משוחח רובינשטיין נראה בתמונה לפידות. רות
שרון. כל״כך רוצה בו הביטחון, תיק את לקבל יאלצו בגין שמא חושש שמיר על־ידיו. ראשו את

2245$9 הזה העולם


