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 יעקובי, דניאל צרפתי. היהודי עורך־הדין
 כעלות עדויות לממשלת־צרפת העכיר

 עדי־ראייה, של היתר כין מישקל,
 צרפתי אזרח לפחות על ככרור המצכיעות

 בבית־ מיטען־החכלה את שהניח אחד
 כפאריס. קופרניק כרחוב הכנסת
 המיטען, מניהי נסוגו העדויות, אחת על־פי

 כניין אל הפיצוץ, לפני דקות כמה שהונח
 רחוב. כאותו הנמצא הלכנונית, השגרירות

 זכויות למען האגודה מראשי •טהוא יעקוכי,
 נוטריוניות עדויות העכיר כצרפת, האזרח

 כפריטה. החוקרים הגורמים לידי
 ספק הכיעו כצרפת היהודית הקהילה רא־טי

 מי שלדכרי אלה, עדויות אחרי גם אם
 השילטונות יפעלו מוסמכות, הן אותן שקרא

 לדכריהם, המיטען. מניחי נגד הצרפתיים
 הצרפתית שהמישטרה לכך קיימות-ראייות

 הפיגוע, מכצעי את לגלות מעוניינת לא כלל
 אזרחים ושלושה שגריר עליזה נהרגו שכו

צרפתים.

הברון
שוב מאיים

 כל את לחסל שוב מאיים רוטשילד הכרון
 המגמה על זועם הכרון כישראל. עסקיו

 כראשות משקיעים לקבוצת לאפשר
 מניות לרכוש מושכיץ, מארק התעשיין,

לישראל״. ב״חברה ושליטה
 כל הברון הביע לא לברון מושביץ בין בשיחה

 דאג הוא השיחה בתום מיד אולם לרכישה, התנגדות
 מידיו תאבד שאם הורביץ, יגאל ל־&ר־האוצר, להודיע

 מכל ידו את יסלק הוא לישראל, בחברה השליטה
בארץ. עסק
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 ויושב־ראש לוינסון, יעקוב הפועלים, בנק מנכ״ל
 מנכ״ל שהיה מי תיעוש, חברת של מועצודהמנהלים

 שעבר בשבוע חזרו סיוון, עמירם מישרד־האוצר,
בארצות־הברית. סודית משליחות

 שמועות קיימות מיפלגת־העכודה כהוגי
 תרומות גייסו וסיוון שלוינסון עקשניות
 של הבחירות למערכת גדולות והלוואות
 שימעון של בשליחותו זאת ועשו המערך,

 לחזק הנראה, ככל החליט, לוינסון פרס.
 על־ידי המיפלגה כתוך מעמדו את יותר עוד

כספיה. על לשלוט ניסיון

■חדא״נו
 ראיונות לתת שלא החליטו צה״ל מאלופי כמה

 צינון־הראיונות, תקופת שתסתיים אחרי גם לעיתונאים
 בגין. מנחם שר־הביטחון, החליט שעליה

 לאלופים, להדליף ידעו כגין של עוזריו
 שלהם ראיונות על •טר־הכיטחון שאיסור

 כעוד זעם,״ שיעבור ״אחרי יפוג לעיתונים
 שגם החליטו האלופים חודשיים• כחודש
להתראיין. יסרבו הם זו תקופה אחרי
 על אסר שבגין אחרי התעורר האלופים של כעסם
 לערוך רשף, אמנון האלוף גייסות־השריון, מפקד

ביום־השיריון. המסורתית העיתונאים מסיבת את
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 ומיסמכים עדויות לאסוף החלו אופירה מתושבי כמה
 של בעלה אלוני, ראובן שלמה, מרחב מנהל נגד
 באופירה, רבים תושבים לדברי אלוני. שולמית ח״כ

 באי־ גובלת שלו הניהול וצורת אלוני, להם מתנכל
 התקין. המינהל נוהלי על ובעבירות סדרים

 החומר, את להגיש מתכוונים התושבים
 האישיים לחייו גם הייתר כין המתייחס

 לממשלה, המישפטי ליועץ אלוני, •טל
לדין. אותו להעמיד מקום יש אם שיקבע

מנכ׳יל - שריד
שות שידור? ר ה

 אין במיפלגת־העבודה, הבחירה כללי ישונו לא אם
 המערך ברשימת ייכלל שריד שיוסי לכך רב סיכוי

 תקופות־כהונה שתי שכיהן מאחר הבאה. לכנסת
 המערך במוסדות 60ס/ס .של לרוב זקוק יהיה בכנסת,

 לכך. סיכוי אין היוניות, עמדותיו וביגלל —
 כמנכ״ל ימונה שריד כי יתכן זה כמיקרה

 מישרד־החינוך, כמנכ״ל או רשות־היטידור
אכיו. כידי ■בשעתו שהיתה מי־טרה

ם שרות ■סגר שלו
 את לסגור מגמה קיימת ״אל־על״ בהנהלת

 ירדה החכרה ראשי לדעת שלום״. ״שרות
 כחודשים שלום״ ״שרות יטל הדמה

 אישים נפגעים רכים ובמקרים האחרונים,
 השלום״, ״שרות דיילות טיפול את המקבלים

 חן למצוא היא החכרה שכוונת כעוד
 מייוחד. טיפול להם ולתת בעיניהם,

 שלום שרות יימשך נכשל, בלוד שלום שרות בעוד
 בארצות השלום שרות חוץ. בארצות אל־על בתחנות

רבים. לשבחים זוכה בפאריס, בעיקר האחרות,
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 משלו, חקירה ינהל השב״ב, שרות־הביטחון־הכללי,
 המס, שילטונות וחקירת המישטרתית לחקירה בנוסף

המטבעות. בפרשת
 מעובדי מי מעניין שרות־הכיטחון את

 מטבעות את שקיבלו היחידים שהיו השרות,
 מכרו בכירים, אישים כמה מילכד השכ״ב,

 מפורש איסור למרות הפרטי, לשוק אותם
למכירתם.

א היורדים יוזמנו ל
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 כשרות־החוץ הבכירים האייטים אחד

 יחפים שקיים כשיר, תחסין המצרי,
 עומד ישראליים, אישי־שלום עם ידידותיים
בקנדה. מצריים שגריר לתפקיד להתמנות

 אל־סאדאת, אנוור הנשיא של יועצו בשיר היה בשעתו
 הנשיא בפמליית היה לא האחרונות בשנים אך

 במישרד־החוץ הערבית לליגה הדסק כראש וכיהן
המצרי.

 ירידה צופים
ת ם בקניי סי טי ר ב

 משמעותית מירידה עתה חוששים הנסיעות סוכני
, שילטונות של החדשה התקנה עקב עיסקיהם בהיקף

י המס לשילטונות לדווח חייבים הם לפיה מס־ההכנסה,
 ביותר טיסה כרטיסי אצלם הרוכש אדם כל על
בשנה. שקל אלף 15מ־

 אנשים יפסיקו לא הנסיעות סוכני לדעת
 הכרטיסים את יקנו אלא לחוץ־לארץ, לנסוע

 ג כקפריסין, קרוכים ליעדים ביותר, הזולים
1 היעד לארץ הכרטיסים את ירכשו הטם
1 ם. •טלה
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 אשר חדשה תקנה להוציא עומד מישרד־התחבורה
 לנוסעים הניתנים והמזון השרות טיב על תפקח

בטיסות־השכר.
 תלונות כעיקכות כאה זו תקנה על ההחלטה

 על טיסות־השכר מפעילי כנגד רכות
 המוגש הירוד והמזון הלקוי השרות
אלה. בטיסות
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 הורה רוזן, מאיר בפאריס, ישראל שגריר
 ישראלים יורדים יותר להזמין שלא

השגרירות. כתוך הנערכים לאירועים
 בצרפת, שהתעשרו ישראלים, שיורדים גילה, רוזן
 בעוד בשגרירות, בקבלוודהפנים נכבדים אורחים הם

 או התעשרו שלא היורדים את מזמין אינו שאיש
 היורדים. הזמנת את להפסיק הורה הוא בפירסום, זכו

 של מהאיסור מכל יותר שייפגעו השניים
 והאמן זראי ריקה הזמרת יהיו השגריר

 של אירוע ככל אורחים שהיו אגם, יעקוב
כפאריס. השגרירות

 ארד, אריה לשעבר העיתונאי מישטרת־ישראל, דובר
 מישטרה, לענייני הרדיו כתב נגד תלונות בכמה פנה

 הולר, את האשים ארד הולר. (״מייק״) מיכאל
 לב־ארי, גידעון הרדיו, למנהל ששלח במיכתבים

 באמצעות אישיים חשבונות ובעריכת מסולף בדיווח
הרדיו.
 של טענותיו את לאחת אחת הפריך ■הולר
 מצד מלא לגיבוי זאת כעיקכות וזכה ארד,

לב־־ארי.
 בדבר פרקליטיו עם לאחרונה התייעץ אף הולר

ארד. נגד תביעת־דיבה להגיש אפשרות




