
אפריקאית תחרות
 להיפגש עמד שמיר יצחק כי נמסר מניו־יורק

 האתיופי. שר־החוץ עם במרכז־האדם, השבוע,
 עם כביכול, נפגש, הוא כי שאמרה בידיעה זאת, לעומת

 אמת. כל אץ — הניגרי שר־החוץ
 — פגישה עוד לקיים מקווה פרס שימעדז גם

 מדינאי עם — הרוטציה לפני האחרונה
השחורה- מאפריקה

יחסים
הפיכה בעיקבות

 כי הסברה רווחת בפאריס הדיפלומטים בין
 בטוגו, שבוע לפני שהיה הכושל, ההפיכה נסיון
 המלאים הדיפלומטיים היחסים כינון את יזרז

ישראל. לבין בינה
 של.מישרדי״אינטרסים". בדרג הם הנוכחיים היחסים י

 להגן חיילים, 250 לטוגו השבוע שלחה צרפת
 את יפעיל מיטראן והנשיא המישטר, על

ישראל. למען שם השפעתו

הכחשה דרשו הסיגים
 על רב כעם שורר העממית סין בבירת

 פקידים בין מגעים בדבר בישראל הפירסומים
 המדינות. שתי של בכירים

 את דיפלומטיים בחוגים מסבירים זה רקע על
 מישרד־החוץ שפירסם התמוהה ההודעה

 מגעים כל ש״אץ השבוע, השני ביום בירושלים,
 סין עם הדיפלומטיים היחסים לחידוש

 פורסמה הפרשנים, סבורים ההודעה, העממית״.
הסינים. של מפורשת דרישה על־פי

חברים משבח פרס

הגורלי ז יזם
 יוכרע, הליברלי המרכז מיפלגת של גורלה

 של שובו אחרי הקרוב, השישי ביום כנראה,
 ישיבת תתקיים יום באותו מחר׳ל. דולצין אריה

 אחרי הראשונה — הנהלת־המיפלגה
 להט. שלמה(״צ׳יץ׳״) של התפטרותו

 על כבד צל שהטילה תפקידיו, מכל צ׳יץ׳ של התפטרותו
 חבריו את היכתה החדשה, המיפלגה של הישרדותה סיכויי

 ואת כוונותיו, על מראש להם רמז לא הוא בתדהמה:
 השישי ביום ישיבת־ההנהלה, בסוף במפתיע, מסר הודעתו
שוליים. בעניינים שקט בדיון שהשתתף אחרי שעבר,

 ירש הקניינים
הסודות את
 ״דובק״, חברת של הטבק קנייני שני
 בחיפה, מחסני־החברה את גם שניהלו
 כדי באחרים. והוחלפו שנה לפני פוטרו
 של שתיקתם את ולקנות אותם לרצות

 החברה, סודות כל את שידעו השניים,
דולר. ורבע מיליון של פיצויים להם שולמו

 אביו גחל, מרטין ״דובק״: בעניין ועוד
 בלונדון נמצא החברה, מנכ״ל של 80ה־ בן

המ בנו, את לבקר לארץ לבוא ומהסס
התקף־לב. אחרי אושפז

 מישרד־החוץ שבדי
מרד סף על

 העובדים בקרב שוררת הרוטציה ערב
 כה אווירה מישרד־החוץ של המיקצועיים

 בצעד לנקוט עומדים הם כי עד קשה,
 בגלוי תלונותיהם את לשטוח חסר־תקדיס:

ובפומבי.
 סיור היה גב־הגמל את ששבר הקש

 ראש־ מישרד סמנכ״ל שומר, אריה שערך
הבכי העובדים של בחדריהם הממשלה,

 את לחלק ניתן כיצד בדק כל ולעיני רים,
העתי פרם, של הרבים עוזריו בין החדרים

למישרד. לבוא דים
 צאתו עם שיתפנו התקנים מניין על-פי

 למישרד כי נראה ופמלייתו, שמיר של
 אפילו נערי-פרם. כל את להביא יהיה ניתן•

 אמור ביילין, יוסי הדד הממשלה, מזכיר
 של בשכר — מיוחד יועץ של מעמד לקבל

 לקרוא לו יאפשר זה מעמד לשנה. ש״ח 1
בעניי מעורה להיות ולהמשיך מיברקים

מיש למענו שתתפנה עד המדיניים, נים
מתאימה. רה

 העובדים של חששם גדול במיוחד
 יועץ היום סביר, אורי מפני המיקצועייס
סבו הם ראש־הממשלה. של התיקשורת

תפ את מתוכן לרוקן מתכוון הוא כי רים
 את לעצמו ולקחת דובר־המישרד של קידו

סמכויותיו.
 מכות-הרוטציה מבין ביותר החמורה

פעילו הקפאת היא המישרד את שפקדו
 הפסיקה הוועדה ועדת־המינויים. של תה
 שהתבקש שמיר, בהוראת עבודתה את
 מזה כי היא והתוצאה פרם, על-ידי לכך

 מישרד־ במיסדרונות סובבים שבועות
 שסיימו חסרי־מעש, אנשים עשרות החוץ

תפקי קיבלו ולא הקודמים תפקידיהם את
חדשים. דים

בצרות מודעי
 שבועות כמה לפני סנה הליברלים משרי אחד

 שלא בתומם ממנו ודרש שמיר ליצחק בחשאי
 נקט האיש לממשלה. מודעי יצחק את יחזיר

 אם כי התרשם שמיר אולטימטיבית. בלשון
 של עתידה בספק יוטל מהדרישה, יתעלם

״נתון שהוא למקורביו וסיפר ממשלתו,

 לשמועות לגרום השבוע הצליח עצמו מודעי
 לפי אותו. לאתר היה ניתן שלא אחרי שונות,
 גירסח לפי לחו״ל, בשקט יצא הוא אחת גירסה
מדוכדך. במצב־־רוח מתבודד, הוא אחרת

האחרונה הישיבה
 ישיבה זו תהיה אחת. ישיבה עוד רק תקיים סמשלת־פרם

 שימעון יסקור שבה הבא, השבוע באמצע כנראה מיוחדות
כהונתו. שנות שתי את פרס

 השבוע, הממשלה בישיבת סקירתו, במהלך
 האישים לכל נלהבים שבחים פרס שימעון חלק

לארצות-הברית. מסעו במהלך נפגש שעימם
 אדוארד ועל אמת', כינה.ידיד הוא שולץ ג׳ורג׳ את

 את מייצג ופתוח, ״אינטליגנטי אמר: שוורדנאדזה
 איתו לי היתד, ברית־המועצות... של הצעירה המנהיגות

 כי זכרו לשולחן־הממשלה חבריו ביותר." חשובה פגישה
 שאפסו היה נראה כאשר הפגישה, לפני ימים שלושה

 לא אך — בזילזול כלפיו פרס התבטא לקיימה, הסיכויים
דבר. העירו

 פרם שמר ביותר הנמלצות המחמאות את
 בקי אינו שהוא נכון לא ״זה רגן. לרונלד

 בקי אותו מצאתי ״אני אמר. במדיניות-חוץ,״
 בקול קורא שהוא בכך אמת שום אץ מאוד.
עוזריו!״ לו שהכינו כרטיסיות מתוך

אלוף שוב נרקיס שזי
 המחלקה ראש נרקיס, עוזי האלון*(במיל׳)

 נוספת פעם זכה הציונית, בהסתדרות להסברה
הציונית״. ההנהלה נוסעי ״אלון* בתואר

 ההנהלה לחברי אסור דולצין, אריה היו״ר, הוראות לפי
 עליהם נאסרו וכן בשנה, יום 70מ־ יותר בחו״ל לשהות
 החודשים בתישעת רצופים. ימים 21 מ־ יותר של נסיעות

 את נרקיס פרץ כבר הנוכחית השנה של הראשונים
 מחבריו. אחד מכל יותר — יום 72 בחו׳ל ושהה המיכסה,

 לעמוד. הקפיד הוא השני בתנאי
 בשנה .1984ב־ גם הנוסעים אלוה היה נרקיס

 זמנית, התואר, את ממנו לגזול הצליח שעברה
מהמפדל. מאיר יצחק

חזית מגבש שאקי
 ועם המר זבולון עם מגעים השבוע ניהל שאקי אבנר הח״כ
 בנסיון במפד״ל, הגדולות הסיעות שתי נציגי בך־נתן, רפאל
 דירקטורים של המינוי לביטול שתפעל רחבה חזית לגבש

המיזרחי. בבנק חדשים
 כמעט חפוז, באופן השבוע מונו מועצת־המנהלים חברי

 אחד רק המיפלגה. במוסדות מסודר דיון שום ללא בגניבה,
מיזרחי. ממוצא הוא החדשים הדירקטורים 11 מבץ

 ממשיכים בעימנזאל
לבנות

 עורך־ ,השומרון״ ״כוכב חברת של כונכדהנכסים
 הבניה להשלמת להביא הצליח נאמן, יעקב הדין
 בהתנחלות בלתי-גמורות דירות עשרות של

החגים. אחרי מייד יאוכלסו והן עימנואל,
 בה ויש מישפחות, 450 כבר מתגוררות החרדית בהתנחלות

 כשכוכב הופסקה הבניה בלתי־גמורות. דירות 258 עוד
 מישפטיים סיכסוכים ונתגלעו לקשיים, נקלעה השומרון

 הוא ליפשיץ, מתי הקבלנים, אחד הקבלנים. לבץ בינה
 בפרוייקט השומרון, כוכב מבעלי מרגולים, של שותפו

בתל״אביב. החדשה המרכזית התחנה — יאחר

בריכת־מריבה
בראש־העין

 על לוחצת השבת״ לשמירת הארצית ״הוועדה
 מיתקני- בעיירה להקים שלא ראש־העץ מועצת
 לחילול-שבת מחשש ובריכת-שחיה, ספורט

מעורבת. ולרחצה
 הקשישים, בץ מפולגים והתושבים סוערות, בעיירה הרוחות

 ׳ לבץ החרדיים, לתועמלנים בכבוד להאזין המוכנים
הדתית. לכפיה המתנגדים הצעירים,

של הכיפורים יום ערב גיליון
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 של הרגיל ההופעה ביום הבא, בשבוע יופיע

 בשעות בתל־אביב למכירה ויימצא העיתון,
 באוקטובר, 7ה־ השלישי, היום של הערב

את השאר, בין ויכיל, הארץ ברחבי ולמחרת,

תשמ״ז השנה אנשי
 וכישלונות הישגי את סימלו אשר האנשים

השנה

השנה רחילויות
 רחל-המרחלת דיווחה עליהן הפרשיות מיבחר

בתשמ״ו

חדש׳ ״דף
 ומבקרי תיאטרון שירה, ותרגומי שירה על

תיאטרון

נוימן ו״יזדא בעריבת


