
שרון את סימן נאסר
 אפשרי כרוכש הוזכר ששמו נאסר, ג׳ו המיליונר

 מישפט מהוצאות חלק מימן ״אתא״, למיפעל
 ״טייפ״. נגד שרון אריאל של הדיבה

 פקידים של יציאה מימן הוא מכבר לא
 בניו־יורק הכלכלית מהמישלחת ישראליים

 לייעץ כדי ענק, מיפעל לו יש שם לפיליפינים,
 מרכוס. לרודן ייצוא בענייני

מרידור. יעקב ממקורבי הוא נאסר

בספרד אוחזץ שניים
 דיפלומטיים יחסים כינון על ספרד של הודעתה

 מישרד־ בין חריפה למחלוקת גרמה ישראל עם
ולישכת־ראש־הממשלה. החוץ
 של הטובים יחסיו כי מפיצים, פרס שימעון של נעריו

 הם הסוציאליסטי האינטרנציונל ראשי עם ראש־הממשלה
 כך, על זועמים שר־החוץ בלישכת ספרד. על שהשפיעו

המדינית. ההצלחה את מהם לגזול מנסים כי ומתלוננים

שופטים אצל פריצות
 על אסר בתי־המישפט של קצין־הביטחון

 חומר לביתם להוציא ופרקליטי־המדינה שופטים
 כן אם אלא שמור, לדרגת מעל המסווג מיקצועי

 פריצות, מפני אמצעי־הביטחון בביתם ייבדקו
 עצמו. קצין־הביטחון על־־ידי

 ועובדי שופטים אצל פריצות ריבוי הסיבה:
מיסמכים. לגנוב כדי גם כנראה פרקליטות,

שוב פעל האנס
 בתל* האונס במשולש נוסף אונס ניסיון

 לדירת־קרקע השבוע פרץ אלמוני אביב:
 סורגי את שניסר אחרי סוקולוב, ברחוב
 בחדר־ כשמצא ממנה נמלט אך החלון,

 החדר באותו שישנו נשים, שתי השינה
_____________ מהאנס. חששן בגלל

 מועצות ער הקרב
הפועלים *

 שהקרב ברור להסתדרות הבחירות ערב
 השליטה על יתנהל והמערך הליכוד בין האמיתי

 עם השלימו במערך גם במועצות־הפועלים.
 מועצות עוד יכבוש שהליכוד העובדה

 בהן לו יש שכיום השתיים מלבד עירוניות,
שליטה. __

 האחראי בן־ישראל, גירעון יהיה כך על הדין את שיתן מי
הפועל. בוועד זה לתחום

לנהריה לחד
 עומד לחד, אנטואן דרום־לבנון, צבא מפקד

 הוא משם לנהריה, מגוריו מקום את להעתיק
 לחיי אלא לחייו חושש איננו לחד צד״ל. על יפקד

 משילטונות־ישראל ביקש ולכן בני־מישפחתו,
לדרוס־לבנון. מהדן מגורים לו שיאפשרו

יורחב הפיקוח
 להחזיר עומדת החבילה עיסקת לעניין ועדת־מנכ״לים

 בתקופת ממנה שהוצאו המוצרים כל את לרשימת־ההגבלות
העסקות. שתי שבין התפר

 חלפי־רכב בהקפאה, שיכללו המוצרים בין
ותרופות.

 בעידן ״רסקר
השינויים

 השליטה שבידיהם מדרום־אפריקה, משקיעים
 החברה בארץ. נמצאים ״רסקו״, הבניה בחברת

 פרסונאליים שינויים שיגרור להלם, צפויה
ונוהליים.

בציון זעזועים
 איננו השבוע, שהוצג ״ציון״, הביטוח חברת של המאזן

 הוותיקה, הביטוח חברת על העובר היחיד הזעזוע
 אי־ קיימת החברה בתוך טייבר. מישפחת שבשליטת

 רקע ועל ברורה מדיניות חוסר רקע על שביעות־רצון
מתחרות. בחברות רציניים שינויים

שולץ־מובוטו פיסגה
 פגישת* צפויה הקרוב הראשון ביום

 ג׳ורג׳ האמריקאי, שר־־החוץ בין פיסגה
 במלון סקו, ססה מובוטו זאיר, ונשיא שולץ,
בירושלים. דויד״ .המלך

 ומאר* במלון, השניים ישהו יום באותו
 להפגיש כדי זאת ינצלו הישראליים חיהם

 למובוטו התחייבותם את ולמלא ביניהם
בארצות־הברית. שדולה למענו לארגן

 יברחו האמריקאים
מבית־שמש

 ״מנועי מיפעל שאם חוששים במישרד־הביטחון
 ינצלו הפסים, על במהרה יעלה לא בית־שמש״

 אנד ״פרט חברת שלו, האמריקאים השותפים
 את ויעזבו שבידם האופציה את ויטני״,

השותפות.

במילבוד צייץ׳
 שלמה עיריית־תל־אביב, ראש כי שציפו היו השבוע עד

 קאופמן, טדי המערך, במועמד דווקא ויתמוך יפתיע להט,
 תל־אביב. פועלי מועצת מזכיר תפקיד על המתמודד

 בסופו העיריה. עובדי אירגון ועד ראש הוא קאופמן הסיבה:
 במועמד תמיכתו על והודיע הפתיע, לא צ׳יץ' דבר של

קליינר. מיכאל הליכוד,

צה״ל בדובר שינויים
צה״ל. דובר ביחידת הקצינים בין סבב־תפקידים צפוי

ל1לחיס קנזניה
.המתקדמת׳

 אל להוציא הקנוניה את חידשו והליכוד המערך ראשי
 עם יחד לשלום, המתקדמת הרשימה את לחוק מחוץ

כהנא. מאיר רשימת
 על שהונחה ),12 מסי (תיקון הממשלה חוק־יסוד: הצעת

 לא בבחירות ההשתתפות שתיאסר קובעת שולחן־הכנסת,
 של גם אלא ואנטי־דמוקרטית, גיזענית רשימה של רק

 למעשים מסווה תשמש כי לחשש סביר ״יסוד שיש רשימה
 וגאולה מילוא רוני טענת היתה בדיוק זאת בלתי־חוקיים״.

 לשלום. המתקדמת הרשימה נגד כהן
 ועדת־הבחירות להבא גם תהיה המחליטה
 זקוקה ושאינה מעסקני־מיפלגות, המורכבת

הוכחות. לשום

כברוקר הלובאוויצער
 בנקיטת להישבע מוכנים חב״ד ראש של חסידיו

 התמוטטות את מראש חזה רבם כי חפץ,
 בהתאם להם יעץ וגם שנתיים, לפני הבורסה

בהשקעותיהם. לנהוג כיצד לכך

בערבה טריפה
 הערבה, לפיתוח פרוייקט כעת מעבדים היהודית בסוכנות
 יפאניות וצחפות למאכל סרטנים גידול גם שיכלול

מי־ים. של בבריכות
בלתי־כשרים. מזון במיני המדובר

שינוי מזב״ל - פז
 בלום־אנג׳לס שנעצר הישראלי פז, אורי
 היה מזוייפים, דולארים שם שהפיץ בחשד

 תנועת מזכ״ל בארץ עיסוקיו שאר בין
שינוי.
 ה־סד, שנות באמצע לתפקיד נכנם פז
 אמנון התנועה, מנהיג לפני שהובא אחרי

 עמוקות ממנו התרשם זה רובינשטיץ.
 בתפקיד החזיק פז התפקיד. את לו והציע

 אחרי לפרוש, שהתבקש עד חודשים, כמה
אותו. למלא מסוגל אינו בי שהתברר

בפילם רוצחים
 סירטי־הצילום את דורשת ירושלים מישטרת

 נהג של הלווייתו את סיקרו אשר הצלמים של
 החוקרים, תותנג׳י. חמים שנרצח, המונית

 בין לזהות מקווים באפילה, המגששים
 באו כי שייתכן הרוצחים, את המשתתפים

להלוויה.

 צרורות״ ״צרות
תצלומים בלי

 (״צרות סטרייטס דייר הבריטית הלהקה אמרגני
 צלמי על אסרו בארץ, שעבר בשבוע שהופיע צרורות״),
 מבויים. קבוצתי, בתצלום אלא הזמרים את לצלם העיתונות
 של תצלומים יסתננו לעיתונות כי היה חששם

 ואלה שותים, או אוכלים כשהם הלהקה חברי
 לדיברי־ או למשקאות כפירסומת ישמשו

 להקת לחברי בעבר שקרה כפי המתיקה,
״תהילה״.

לנהוג מתעקש קולק
 מתעקש ,74ה־ בן ירושלים, עיריית ראש קולק, טדי

עוזריו. להפצרות בניגוד במכוניתו, לנהוג להמשיך
 בשעת־ בכמעט־תאונה מעורב היה כבר קולק

לילה.

במישטרה אלכוהול
 הם באחרונה כי העירו הארצי במטה קצינים
 המשתתפים אחד של מפיו אלכוהול באדי חשים

הבכיר). הפיקוד הספ״ק(סגל בישיבות

על״ ב,,אל עימות
 בחברה, לעובדים חוזר הוציאה על אל עובדי מועצת

 עם קשה עימות על דיווחה ובו זמני, מפרק אצל הנמצאת
 שלהם ההעסקה ותנאי החדש חוזה־העבודה סביב ההנהלה
בחברה.
 שאת אסיפות־ההסברה, כינוס במקום בא החוזר
ההנהלה. מונעת קיומן

ב,,כדורי״ שביתה
 היוקרתי החקלאי בית־הספר תלמידי

 את נעלו הלימודים, את השביתו בגליל
 של ויציאתם כניסתם את ומנעו השערים
המ של התנכלותה טל יצא זעמם המורים.

 בכירים. עובדים לשני לסידות, רחל נהלת,
 מידע לעיתונות הדליפו כי בהם חשדה היא

 שלא משום ייעשו, שלא מעשים ועל עליה
____________________להגנתה. יצאו

האריות בגוב דניאל
 מלון רחוק הרב, והפירסום המבטיחה הפתיחה למרות
 העובדים בין הצלחה. של סמל מלהיות בהרצליה דניאל

 המלון של תקין לניהול שעד התחושה שוררת הבכירים
הדרך. רחוקה עדיין

ציטרין בךציון בעריבת


