
להתפטר שקד חריש
 בקושי מצליח חריש, יוסף לממשלה, המישפטי היועץ
 מהממשלה, — עליו המופעלים הסותרים בלחצים לעמוד

 שני. מצד העליון, ובית־המישפט ומהפרקליטים אחר, מצר
 את המישטרה לחקירת להעביר שהחליט לבני

 חריש עמד חוקרי-נפסו, נגד החמורים החשדות
להתפטר. ושקל סף־שבירה על

בסינגפור בעיות
 לסינגפור. ישראל בין לפרוץ עומדת דיפלומטית מתיחות

 לסחורות־ כבסיס־מעבר משמשת האסיאתית מרינת־הננס
רחבי־היבשת. לכל ישראליות ייצוא

גורודיש נגד תביעה
 צעדים לנקוט שוקל מאנטוורפן יהלומן

 גונן, שמואל(״גורודיש״) נגד מישפטיים
הא האשים השבוע עימו שבראיון לאחר

 וב־ בגניבה יהלומנים שני (במיל.) לוף
בש מפורשות נקב לא גורודיש מירמה.

מם.
השנה. נפטר היהלומנים משני אחד

אלף 30ב־ נפסו
 בץ בתחרות שזכה אחרונות״, ,.ידיעות

 של זיכרונותיו את יפרסם מי היומיים העיתונים
 בכפר השמועה על-סי לו, שילם גפפו, עיזאת

דולר. אלף 30 קמא,
 דולר אלפים 10 לו הציע במירוץ, שהפסיד חדשות, העיתון

 לשוחח נפסו סירב ההסכם אחרי לאמריקה. וכרטיס־טיסה
אחרים. עיתונאים עם

סקרים מזמידם שרים
 באחרונה הזמינו בליכוד שרים שלושה לפחות
 כלפיהם האהדה מידת את למדוד שנועדו סקרים

בציבור.
 נהוג השרים של לפופולאריות המתייחסות השאלות את

 בתחום אחרים עניינים הבודק מקיף, שאלון לתוך להגניב
 אוצר־ את בהוצאה לחייב אפשר וכך — מישרריהם

המדינה.

עטשי נגד מבי
 זיידאן נגד לובי מקימים חרות במרכז חברים
 אל־ נצר אמל הוותיק חברם על להגן כדי עטשי,

דין•
 עוספיה, מהכפר לעטשי, להעניק ההבטחה כי ברור לכל

 חשבונו על באה הבאות בבחירות הליכוד ברשימת מקום
 הדרכים שני בין מדלית־אל־כרמל. נצר־אל־דין, של

 ישנה. יריבות ממילא שוררת הדרוזיים
 היה משינוי הח״כ כי המרכז לחברי יזכירו עטשי מתנגדי

 מילתמת־ כמהלד וכי העבודה. למיפלגת מקורב בעבר
 בהרי־ לררוזים יחסו על שרון, אריאל את תקף הלבנון
הישוף.

במכון־הייצוא שיתוק
 הפעילות, שיתוק מפני חשש שורר מכון־הייצוא בצמרת

 גינוסר. יוסף(.גימל״) המנכ׳׳ל, של הסתבכויותיו בגלל
 במישטדה גינוסר של הצפויות חקירותיו

 זמנו, כל את יגזלו שונות ובוועדזת־חקירה
 באופן הפועל במכון, העבודה את ישבש והדבר
ביותר. ריכוזי

גרופנו! על מעסים
 של רוגזם את עליו עורר מבל״ל גרופמן שלמה
חת. ומאיר בינו צדיק

 על הממונה הוא חולון, סגן־ראש־עיריית לשעבר גרופמן,
 רוב את בעצם וירש בל״ל, של הלא־בנקאיים השרותים

יקותיאלי. ברוך של סמכויותיו

 הקומוניסטים
ברכה ביקשו
 האוסטרלית הקומוניסטית המיפלגה

 שלום למען הישראלית ל״המועצה פנתה
 לרשימה המקורב גוף ישראלי־פלסטיני״,

 שהמועצה וביקשה לשלום, המתקדמת
 של 29ה־ לוועידה ברכה מיברק תשלח

 וה־ לבקשה, נענתה המועצה מיפלגתם.
הוו בפתיחת הבימה מעל ייקרא מיברק

ביוני. 5ב־ עידה
 המיפלגה של הישראלית אחותה רק״ח,

 את הרף ללא כידוע מתקיפה האוסטרלית,
פעיליה. ואת המתקדמת

אדרי נגד קיסר
 אדרי. רפי ח״כ נגד סנקציות לנקוט עומד קיסר ישראל

ב יעלו הדירות מחירי כי על,הכרזתו שיכון־עובדים, יו״ר
אחוזים. 25 עד סב

 מנסה אדרי כי מאשימים המזכ״ל בלישכת
בשוק-הדירות. הבהלה ללבות

 ציפיות בגלל ממילא. לאחרונה עלו הדירות מחירי
 פידיון ובגלל מברית־המועצות עליה לגל המתווכים

אוקטובר. בחודש שיהיה שבהסדר. הבנקאיות המניות

הצרפתים נגד תמנה
 לפנות עומדת מתל־אביב אזרחים קבוצת

 האסיפה חברי שלושת על בתלונה למייטטרה,
 הנאצית, המיפלגה מן הצרפתית הלאומית

 מחלת מקורות את ״לחקור לארץ שבאו
האיידם״.

 הח״כים את גם לתשאל מהמישטרה יבקשו הם
 בן־אלישר, ואליהו אדרי דפי ברעם, עוזי

השלושה. עם שנפגשו
 שכן גזענית. הסתה נגד החוק על מסתמכת התלונה

 ״מחלה היא האיירס כי הבדותה את מפיצים השלושה
יהודית״.

 מנצלים הצרפתיים שהנאצים הראשונה הפעם זו אין
 האנטי־ תעמולתס לקידום וציוניים ישראליים פוליטיקאים

 המיפלגה, מנהיג נפגש חודש לפני והאנטי־ערבית. יהודית
 ג׳ק הציונית ההסתדרות עסקן עם לה־פן, מארי ז׳אן

 עם להתמודד אפשר כיצר ממנו ללמוד ״כדי טורצ׳ינר,
הערבית״. הסכנה
 להקים לה־פן הציע טורצ׳ינר עם פגישתו לפני שבוע

איידס. לחולי מיוחדים כליאה מוסדות בצרפת

מהמישטרה פרישות גר
 לגל לגרום עומד בצמרת־המישטרה הצפוי סבב־המינויים

 המינויים אשר קצינים אותם של פרישתם — פרישות
קידומם. את יחסמו

 משולם ניצב יפרשו: כי שייתכן הקצינים בין
 והוגלה המרכזי ממסלול-הקידום שהוסט עמית,
מישמר־־הגבול. על לפיקוד קראום דויד על־ידי

תשדיר פסלה התקיים
תשדירי־השרות, ששת מתוך אחד פסלה התק״ם מזכירות

גריאטרי ביטוח
 לביטוח־חיים החברות בהתאחדות

 ביטוחי לערוץ תוכניות כעת מגבשים
 התוכנית, גריאטרי. לטיפול חיסכון חדש:

 בעוד תוצג האוצר, לאישור עדיין הזקוקה
ניסים. משה לפני שבוע

 המדובר בטלוויזיה. השבוע החל מוקרנים להיות העומדים
 לקיבוצים. להצטרפות בתשדירי־תעמולה

 עול תחת הכורע עירוני מופיע שנפסל בתשדיר
 ארנונה. טלפון, חשמל, — שונים חשבונות
 להתפרש יכול זה שקטע החליטו במזכירות

 בץ הניכור את להגביר ועלול לעירונים, כלעג
לעיר. הקיבוצים

בחיפה סולק כהנא
 את לסלק הצליחו וערכים, יהודים תיפאיים, מפגינים מאות
 לסגת נאלץ הנאצי הדז״כ בעיר. מהמיררחוב כתנא מאיר

 מישמר־הגבול. אנשי של כוח בחסות מהמקום,
 החמישי ביום מאנשיו, קומץ עם לשם בא כהנא

 המידרחוב סגירת את לדרוש השבוע,
בשבתות.

דרוזודיו מחליפים
 בין הם פסה ונחום פרי ישעיהו(״שושיק״)

 כמזכיר רוזוליו דני את להחליף המועמדים
חברת-העובדים.

 כברי, קיבוץ איש רוזוליו. את להחליף שוקלים בהסתדרות
 המקום שמור שנים עשרות זה הנהוג הפנימי המפתח ולפי

 זו מיפלגה כי אף אחדות״העבודה. ממיפלגת לקיבוצניק
 ופסה התק״ם, מזכירי משני אחד הוא פרי עוד. קיימת אינה
ברור־חיל. קיבוץ ואיש בהסתדרות לתרבות האגף ראש הוא

מחיר בחצי נעילה
 מנעולי־ שוק את להכות הצליח איינהורן דורון היזם

 נעילה הכוללת המנעולית, את — למכוניות הבטיחות
 ממתחריו. המחיר בחצי באחרונה מוכר הוא אלקטרונית,

 חברות־הביטוח, איגוד על-ידי מומלץ המוצר
 להצטייד מכוניות־היוקרה בעלי את המחייב

גניבות. נגד באביזר־נעילה

 רובינשטיין
מיליון 170ב־
 הבניה והתחלות בביצוע הבניה היקף

 בשנים ״רובינשטיין״ חברת שמתכננת
דולר. מיליון 170 הוא 1988־1987

 בעיר־הקוטג׳יס יושקע מיליון, 100 זר* מסכום חלק־הארי
קוטג׳ים. 900 יוקמו שם ראשון־לציון, ליד

עדים1 על ת1תחר
 ועדי-עובדים של גבס על שגם מסתבר

 אנשי• קבוצת מצויין: ביזנס לעשות ניתן
 נוסף מגאזין לאור להוציא מתכננת עסקים

 מגאזין מעמד־הפועליס, לבעיות שיוקדש
 השייך ״ועדים״, הקיים בירחון יתחרה אשר

איש-עסקים. הוא אף אלוש, ליעקב

הלחיץ על גילויים
 המתרחש על מרעישים גילויים צפויים

השני. הערוץ הקמת במינהלת
 שידורי־ להפעלת זיכיון להענקת בתוכניות בעיקר המדובר

 שידורי־הכבלים על מכת־מוות שינחיתו שידורים — לוויין
למיניהם.

לייצא רוצה ״ידישת״
 ממישרד־־התעשיה ביקש אחרונות״ ״ידיעות

 פסולת־נייר טון 4000 לייצא רישיון והמיסחר
 עיתונים של מלאי היא הפסולת לדרום־אסריקה.

נמכרו. שלא
 מונופול בעלת שהיא לאמניר. הפסולת נמכרת בארץ

 הררום־אפריקאים לטון. דולר 45 של במחיר זר״ בתחום
 אין התמ״ס במישרד אולם לטון, דולר 150 לשלם מוכנים
כאלה. רישיונות להעניק נוטים

לנשים קורס־ירי
 להגנה באקדח ירי ללימוד לנשים, מסוגו ראשון קורס

 את ותירגול. מיטווח יכלול הוא בתל־אביב. ייפתח עצמית,
.99 מוקד חברת־השמירה תפעיל הקורס

 רק הבוגרות לפני תעמוד ביותר הקשה הבעיה
 נוהגת המישטרה הקורס: את שיסיימו אחרי
לנשק. רישיון המבקשות הנשים לרוב לסרב
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