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- חוסיין
למובארכ תחליף

 לאירופה, יציאתו את לעכב התכוון פרם שימעון
 מובארב חוסני הנשיא את לשכנע בתיקווה

 המיוחלת הפיסגה את ולקיים הוא גם לבוא
 הכישלון, את לטשטש כדי ניטראלי. כמקום
 חוסיין, המלך עם למגעיו פירסום לתת הוחלט
בלונדון. הנמצא

הדוח נגד קושרים
 בסוכנות, העליה מחלקת ראש אהרון, חיים

 כבר והחלוץ, הנוער מחלקת ראש כץ, ואברהם
 ועדת־לנדוי, המלצות לדחיית שדולה מארגנים

 השניים, מסמכותה. חרגה הוועדה כי בטענה
 כיותר הרב השליחים מיספר את המשגרים

 מביצוע העיקריים הנפגעים יהיו לחדל,
ההמלצות.

 מרוצים לוינסקי, עקיבא והגיזבר, דולצין, אריה היו״ר,
 מינוי על השפעה להם מעניקות שהן מפני מההמלצות,

 זה בעניין שהיתה המוחלטת הסמכות חשבון על השליחים,
כה. עד המחלקות לראשי

בעד גבעולי
זכויות־־האדם

 קצין־החינוד־הרא■ ,גבעולי שאול ניצב
 מחדש לניסוחה פועל המישטרה, של •טי
שבועת־השוטר. של

 השוטר מתחייב הנוכחית בשבועה
 המישמעת עול את רק עצמו על לקבל

 לשלב מציע גבעולי ולהוראות. לפקודות
 זכויות־ על להקפיד התחייבות גם בה

האדם.

לירזשה מתבונן בץ
 של הל״א הקונגרס את לקיים מתי בשאלה המאבק

 הציוני, הוועד״הפועל דיוני על יאפיל הציונית ההסתדרות 1
הבא. בשבוע שיתכנס י
 כי בבר רמז והוא הדרך, אצה לא דולצין לאריה <
 לעומתו .1987 סוך עד המועד את לדחות כדאי נ

הציונית, בהסתדרות 2 מם־ כץ, אברהם דורש
 כי בתיקווה האפשרי, בהקדם הקונגרס את לקיים

 יוכל הוא מהליכוד דולצין של פרישתו עם
 ובהסתדרות בסוכנות מקומו את לרשת 1
הציונית. ן
 כבר כיונה, ידוע שהיה הליברלית המיפלגה איש כץ, !
לחרות. להתקרב התחיל י

נגד המפכ״ל
ולוב עיראק

 להקמת מתנגד קראום, דויד המישטרה, מפב״ל
 את שיאגד האינטרפול, של איזור־מישנה |
 בכינוס התיכון. המיזרח של המישטרות ;

קראום: אמר בוושינגטון, שהתקיים האינטרפול,
 עם אחת במחלקה להיות להסכים נוכל ״לא

ולוב!׳׳ עיראק
האסיאתי. לאיזור ישראל שייכת כה עד י

 יחידת־האינטרפול ראש שלזינגר, רות רפ״ק ציינה לעומתו
 שיש משיתוף־הפעולה מאוד מרוצה היא כי הארצי, במטה

המצרי. עמיתה עם לה

לגלילי מינוי עוד
 לשלל סמכות עוד הוסיף בר״לב, חיים שר־המישטרה,

 אלון איש־רשות־שמורות־הטבע של סמכויות״השיטור
 חוק־ על עבירות לביצוע בקשר חקירות ״לערוך גלילי:

ושיווק).' (ייצור המועצה־לענף־הלול

ממק״נו להיזהר
 מק״מ(מילווה בתעודות השקעה מפני מזהירים כלכלנים

 מנפיק שאותן חודשים, שלושה של לתקופה מועד), קצר
, , בנק־ישראל. לאחרונה

 מילדות של הפידיון מועד עך כי היא, התחזית
 חד־פעמי פיחות להתבצע עלול אלה שיקלייס

גדול.

בירידה הנדל״! מחירי
 תימשך הקרוב שבעתיד צופים נדל״ן מומחי

 והמיגרעןיס המישרדים הדירות, במחירי הירידה
דולאריים. במונחים אחוז 20 — 15ב־ עוד

 דרוש: לדתיים
ערבי זרע

 של בבעיות־פיריון העוסקים גינקולוגים
 שבהם במיקרים הנתקלים חרדיים, זוגות
 בתרומת־זרע צורך ויש עקר הוא הגבר
 ערביים לתורמים לפנות נוהגים זר, מגבר

 של מפורשות הנחיות על־פי וזאת, —
 לקחת מדרבנן איסור חל הסיבה: הרבנים.

 ייכשל שלא כדי מיהודי, תרומת־זרע
בעבירת־אוננות.

 מחק־ תוצאות את שהישוו המומחים, .
 מקשיי־ חלק כי להפתעתם גילו גם *והם,

 מהשמירה נובע דתיים זוגות אצל הפיריון
מה 20ב־״״ כי התברר הוקי־הנידה: על

 בגוף הביוץ מתרחש נתקלו שבהן בעיות
 את חופפים שאינם בתאריכים האשה
המותרים. הימים

 חינם מישפטי ייעוץ
לשוטרים

 לשוטרים תעמיד הארצי שבמטה קרנות־השוטרים יחידת
 לא המישפטי שהעניין בתנאי — בחינם מישפטי ייעוץ
במישטרת־ישראל. בעקיפין, או במישרין קשור, יהיה

אגרי לעזרת נוצרים
 וסוחר־נדלץ אגודת־ישראל עסקן ניאזוך, ישראל

 נגד לחקיקה שדולה בארץ שהקים בלונדון,
 נציגים לכנסת להביא מתכוון פירסומי־תועבה,

 פורנוגראפיה, נגד בריטי שמרני ועד של
 ציביון בעל הוא הוועד הח״כים. את שישכנעו

נוצרי. דתי

מוכר! שיף זאת: בבל
 את שמיקרה חברת־מכירות־פומביות, של המוזרה הפתיחה

 שיף, חיים של בנכסיו התיקשורת של התעניינותה
 כבדיחה. בציבור התקבלה למכירה, המוצעים

 ובחשאיות הזרקורים, מאור הרחק־הרחק אך
 ביותר רציני משא־ומתן שיך מנהל מוחלטת,

 המתחמקות תגובותיו אך על נכסיו. מכירת על
 יימכרו שבמסגרתה עיסקה, מסתמנת

 ״דיפלומט״ — מלונותיו שברשת היוקרתיים
הירושלמי. ו״דיפלומט״ התל־אביבי

השליח נתפס בך
 באוסטרליה היסוד קרן שליח ברוק, אבינועם פרשת

 לצרכיו מחברות־נסיעות עמלות גבה כי בכך החשוד
 סילקו שברוק נוסף, שליח בידי נחשפה הפרטיים,
מתפקידו.

 השני, השליח לאוסטרליה יצא שנה לפני
 הוחזר חודשיים אחרי אך בחופשה, עיתונאי
 שטען ברוק, של התקיך בלחצו ארצה, במפתיע

 לא העיתונאי לתפקיד. מתאים אינו הוא כי
 ברק, אהוד האלוך של אחיו שהוא מברוק, נרתע
שמו. את שתטהר ועדת־חקירה, הקמת ודרש

מתייבש ..הירדן״
 הביטאון של הופעתו המשך על מאיימים כספיים קשיים

 מלצר יצחק המו״ל, הירדן. החדש הימני־קיצוני
במצודת־זאב. כספית עזרה מחפש קדומים, מההתנחלות

לבל״ל פלד
 לדד להציע הוחלט בצמרת־הסוכנות

 רמת־ עיריית ראש לשעבר פלד, ישראל
 של מועצת־המנהלים ירד תפקיד את גן,

לאומי״. ״בנק
 ארנסט הנוכחי, שהידר היא ההנחה

 אחרי ממישרתו, להיפרד ייאלץ יפת,
 לעניץ ועדת־החקירה מסקנות פירסום
 המסקנות אחת ובי הבנקאיות, מסולת
 אישיות זה לתפקיד למנות שיש תהיה

פעל. בנקאי שאינה ציבורית
 למנות הסמכות שבידיו דולצץ, אריה

 למשוך כדי בפלד מעוגיץ היו׳ד, את
הלי ״המרכז החדשה למיסלגתו אותו

ברלי״.

ב״הארגד? פיטורי□
 תשלומי־הסובסידיה, על מישרד־התחבורה עם דכוח בגלל

 הזמנת על הארגז, חברת עם המשא־ומתן את אגד הפסיק
 הזהיר ברכה, שלמה הארגז, מנכ״ל אוטובוסים. 150

 הממשלה בין המחלוקת בגלל כי באוצר, בכירים השבוע
עובדים. מאות לפטר ייאלץ הוא לקואופרטיב

מתנות מחלק פרץ
 עירוניים מיסים מתשלום פטר פרץ, יצחק שר־הפנים,

 אלון־ שבהתנחלות ארץ־ישראל מידרשת את וממשלתיים
מורה.

 עבודה בעד עסקנים
עברית

 לארגן מצליח אינו בן־ישראל גדעון המרכזת הוועדה חבר
 (חברי־ההסתדרות, ״מאורגנים" פועלי־בניין של מישמרות

 פועלים מועסקים שבהם אתרי־בניה מול יהודים) בעיקר
 ערבים בעיקר חברי־ההסתדרות, ״בלתי־מאורגנים״(שאינם

הכבושים). מהשטחים
 אלה במישמרות להציב האפשרות נבדקת כעת

המיקצועי. האיגוד של עסקנים

במנסרים מחסור
 קטנות, אבנים בבלגיה שקנו רבים, יהלומנים

 לשם לאנטוורפן, בחזרה אותן לשלוח נאלצים
 העצמאיים, קבלני־הניסור של ידיהם ניסור.

 עתה מלאות בשנות־השפל, בענך ששרדו
 של בגודל אבנים רק לנסר מוכנים והם עבודה,

יותר. או קאראט 4־2

במודה היפאניות
 גנבי־ אצל היפאניות המכוניות של הפופולאריות עלתה
 הגנבים את מעודד בחלקי־החילוף המחסור הסיבה: הרכב.
לחלפים. הגובר הביקוש את ולספק המכוניות את לפרק

 אפריקאיות, אבנים
 פרסיים שטיחים
ישראלי ויהלומן

 כהן עמרם הישראלי סוחר-היהלומים
 בלתי־ בקניה בדרוב־־אסריקה הורשע
 אלך 20ב- ונקנס יהלומי-גלם, של חוקית
 שנות־מאסר ארבע או ש״ח), 12,500(ראנד

תמורתם.
 מזלו את שניסה לשעבר לוטש כהן,

 דד את ביצע בדרום־אסריקה, במיסחר
 שילם בית־מלון, של במיגרש־חניה עיסקה

 שלושה והוסיך ראנד אלך 60 במזומן
נעצר. ומייד — פרסיים שטיחים


