מטעם צה״ל על המגעים הצבאיים עם מצריים .שיאון
לא הצליח למצוא מקום במטוס שיביא אותו לארץ,
הגיע לישראל רק בשבת ,ולכן לא השתתף בהלוויית
הנשיא המצרי.

,ואל־עלי 1שקלה
עוד טיסה
מייד עם היוודע דבר ההתנקשות כנשיא
מצריים אנוור אל־סאדאת ,שקלה הנהלת
״אל־על״ לפנות לשילטונות המצריים
להרשות לה להפעיל עוד טיסות ממצריים.
במה אלפי ישראלים שהו כיום ההתנקשות
במצריים ,וב״אל־על״ חשבו שאלה ירצו
לצאת במהירות מארץ זו.

הנשיא

מאוחר יותר התברר שאין דרישה גדולה לכרטיסים
לישראל ,ואל־על לא פנתה לשילטונות המצריים.

ראה לנסוע
נשיא המדינה יצחק נבון רצה להיות הנציג הישראלי
הבכיר בהלוויית נשיא מצריים אנוור אל־סאדאת.
הנשיא העביר את בקשתו לראש־הממשלה מנחם
בגין באמצעות מזכיר־הממשלה אריה נאור ,בטענו
שעל־פי כללי הטקס צריך נשיא להשתתף בהלוויית
נשיא.

עתה התגלה שכל מערכת השמירה האישית על
נשיא מצריים מומנה ותודרכה על־ידי הסי־איי־אי.
לשומרי הראש המצריים ניתנו האביזרים המשוכללים
והחדישים ביותר ,והם נחשבו לשומרי הראש
המצויידים ביותר בעולם.

מוברק ראה
את ו! מערי ב״

דיוו 3יץ
■חזור לזירה
השגריר האמריקאי הנודד סול לינוביץ ,עומד לחזור
לזירה .לינוביץ ,אשר חוזהו הותר עם עליית רונלד
רגן לשילטון בארצות־הברית ,ואשר חזר להיות
עורך־דין פרטי בוושינגטון ,חתם באחרונה על חוזה
מייוחד עם מישרד החוץ האמריקאי.

שר־החוץ האמריקאי אלכסנדר חייג ,הצליח
לשכנע את רגן להחזיר את לינוכיץ
לשירות ,למרות שלינוכיץ היה אחד מאבות
ההסכם על תעלת פנמה ,לו התנגד רגן
כמערכת הבחירות שלו ,ולמרות שלינוביץ
היה ידוע כאחד מתומכיו של הנשיא
הקודם ג׳ימי קארטר.

אריס וזחכזן

הראיון היה ביוזמת מוברק .לפני בחודשיים
העניק מוברק ראיון לכתב ״מעריב״ עודד
גרנות .מוברק היה מרוצה מהראיון כפי
שפירסמו גרנות ,וחיפ׳ט ביוזמתו את כתב
״מעריב״ כדי לתת לו ראיון בילעדי.

שר־הביטחון אריק שרון מכין כבר את אנשי
ציוותו לרגע בו הוא ייבחר כראש־הממשלד ,זאת
על־פי הצהרותיו של מי שהיה עוזרו של שרון ,אלי
זילבר.

בן־אדישר
מייד עם היוודע דבר ההתנקשות בחיי אנוו  4אל־
סאדאת ,חיפשו ממישרד ראש־הממשלה את שגריר
ישראל לשעבר בקאהיר ,הד״ר אליהו בן־אלישר.
התברר שבן־אלישד יצא באותו הבוקר את ישראל
עם רעייתו ניצה לטיול בספרד ,מבלי שהשאיר
כתובת היכן אפשר למצוא אותו.

נראה כי כן־אלישר נמצא כעיירה נידחת
כה אין רדיו ,אחרת אין להכין כיצד לא
התקשר לישראל אחרי שפורסמה
ההתנקשות כסאדאת.

בדזוץ־לארץ ״נתקע״ גם תת־אלוף דב שיאון ,הממונה

חדד טען לפני מקורביו ,שהמפב״ל ״חייב
לי הרכה״ ,עוד מהתקופה שאיכצן לא היה
מפב״ל ,וכי מוטב לו למפב״ל לפרוע עתה
חוב זה.

ידיו לא נוהג

לעתיד

לאן וערם

שמו של חדד שורבב לפרשת הסמלת שניסתה
להתאבד ,בטי עובד .הוא הואשם בכך שביגלל שלא
איפשר לה להיפגש עם המפכ״ל ,היא נטלה את כדורי
השינה .כן סיפרה הסמלת לחוקרי הפרשה ,על פרשה
בה ניסה חדד להטריד אותה בבית־מלון בטבריה.
על-פי מסקנות צוות החקירה ,היה זה בסמכותו של
חדד שלא לאשר לסמלת עובד פגישה עם המפכ״ל.
לגבי הפרשה בטבריה טען הצוות שאין לה קשר
ישיר עם הפרשה ,למרות שהיה בה טעם לפגם.

ההנפקות כישראל ייעשו באמצעות ״בנק
לאומי״ ,שגם יתן הלוואות לרוכשי המניות,
בערכות הממשלה.

בתחרות בין הצהרונים בישראל היכה בסוף השבוע
מעריב את ידיעות אחרונות ,כששליח מעריב לקאהיר,
הצלם שייע סגל ,קיבל ראיון בילעדי עם יורשו של
סאדאת ,חוסני מוברק.

אגב ,מעריב החליט לשלוח את סגל לקאהיר אחרי
ההתנקשות ,לגמרי במיקרה .השגרירות המצרית
בתל־אביב סירבה יום אחרי ההתנקשות להוציא
אשרות כניסה לעיתונאים ישראלים .סגל נושא
בדרכון זר ואינו צריך אשרה למצריים ,ולכן הוא היה
זה שנשלח על־ידי המערכת שלו.

סגן מפקד המחוז־הצפוני של המישטרה,
תת־ניצב רחמים חדד ,מפעיל לחצים כבדים
על מפכ״ל המישטרה ,רב־ניצב אריה
איכצן ,למנותו כמפקד המחוז הצפוני.

מישרד האנרגיה עומד להוציא הנפקות בבורסה
לחברות לחיפושי נפט בישראל ,לא רק בחוץ־לארץ
אלא גם בארץ.

שומרי הראש
על־פי דיווחים וניתוחים של מומחי ביטחון
אמריקאיים ,ברחו ארבעת שומרי הראש של
של נשיא מצריים אנוור אל־־סאדאת,
שניצבו כין בימת הכבוד ובין מסלול
המיצעד ,כרגע שבו נפתחו היריות והפקירו
את הנשיא.

על המפכ״ל

הנפקות נפט בישראל

תגובתו של כנץ היתה  :״לא .אני נוסע
ושנינו לא יכולים לנסוע.׳׳ בגין בלל לא
העלה את כקשת הנשיא במליאת הממשלה.

ברחו

חדד מא״ם

זילכר עזב לאחרונה את לישכתו של שרון
ועבר לכהן כעוזרו של השר יצחק מודעי.
לדברי זילכר ,שירותו אצל מודעי הוא זמני
בילבד ,משום ״שאריק הבטיח להחזיר אותי
אליו כרגע שהוא יהיה ראש־ממשלה.״

ש מי ר יוו ת ר
למודעי
שר־החוץ יצחק שמיר עומד להענות לבקשתו של
ראש־הממשלה מנחם בגין ,ולהוציא מידי מישרד
החוץ את כל נושא הסברת החוץ .בגין ביקש זאת
משמיר מאחר שהשר יצחק מודעי הסכים לקבל
את תיק ההסברה רק אם הסברת החוץ תעבור
למישרד החדש.

עד בה לא הסכים אן! שר חוץ אחד לוותר
על הסברת החוץ .על רקע זה התפטרו
בעבר שר ההסברה אהרון יריב ויועצו
של בגין לענייני הסברה ,שמואל כץ.
ויתורו זה של שמיר יגרור ללא ספק
התנגדות עזה מצד עובדי מישרד החוץ.

סגן ראש־הממשלה לשעבר ,הפרופסור
ייגאל ידין ,נשמע לדרישת רופאיו והפסיק
לנהוג.
ידין מכר את מכונית התלוו הישנה שלו ,והוא
משתמש עתה בשרותי מוניות.

דן בן־אמוץ
ל א ■שלם
למרות שהכתבה האחרונה של דן בן־אמוץ במיסגרת
מדורו הנהלת חשבונות הנפש ,פורסמה במעריב תחת
הכותרת :״מוגש במודעה מטעם המחבר,״ לא ישלם
בן־אמוץ את דמי המודעה העולה כ־ 150אלף לירות.

עורך ״מעריב״ שמואל שניצר ,סירב לפרסם
בשבוע שעבר את מדורו של כן־אמוץ ,בו
היתה התקפה חסרת רסן על יהודים דתיים
ועל תפילות יום־הביפורים .שניצר ,שהבטיח
לכן־אמוץ שלא תהיה צנזורה על מדורו,
הסכים להסתכן כבד שכן־אמוץ יפסיק
לכתוב ל״מעריב״ וכילכד שהמדור לא
יפורסם.
לפי הסכם פשרה שהושג בין הצדדים הוחלט,
שבן־אמוץ יפרסם את המדור כמודעה בתשלום.
המחיר למודעה לא נקבע ,אך חוגים במעריב .
יודעים לספר שלא יישלח חשבון לבן־אמוץ עבור
מודעה זו.

מ ע רכ ת

העו ^ס פם
עשתה מאמץ מייוחד להוציא גליון מייוחד
זה לפני המועד המתוכנן ,כדי לסקר את
פרשת ההתנקשות בנשיא מצריים .בחלק
מגליוגות העיתון ,מיספרי העמודים אינם
תואמים את המספרים הנכונים.

הגילי!!

ה ב א

של

ובו סקירת עורך השבועון ,אורי אבנרי ,על
מסע הלוויית נשיא מצריים ודיווח על
פגישותיו עם אישים מצריים ,יוקדם אף
הוא ,ויופיע ביום שני ,ה־ 19באוקטובר.
ברחובות תל־אביב יימצא העיתון למכירה
כבר ביום הראשון ה״ 18באוקטובר ,בשעות
הערב.

