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החעידה על מיתקפה _
 במיתקפה תצא הממשלה ראש לישכת

 ירדן מצריים, כי להוכיח מפיון תיקשורתית,
 הוועידה מרעיון התייאשו וארצות־־הברית

הבינלאומית.
שמיר, יצחק של בלישכתו בהתייעצות השבוע, הוחלט כך

 מתגבש דווקא כי הדאגה היא להחלטה הכיבה
 שימעון של מאמציו כביב בינלאומי קונכנזום

 עם תאצ׳ר מרגרט של שיחותיה בעיקבות כרם,
המלך. חוכיין ועם רגן רונלנד

 מיפלגתית ישיבה
באבני־חפץ?

 הישיבה את לקיים הרעיון הועלה בחרות
 אבני• בהתנחלות מרכז־התנועה של הבאה
קמה. שטרם חפץ,

 לוי, דויד נגד המכוון טריק הוא הרעיון
בהב לעמוד שר־השיכון את לאלץ ונועד
 האישורים את שבוע בתיד שיכין טחתו,

ההתנחלות. להקמת הדרושים

בעליה המצרי הנפט
 הולכים ומצריים ישראל של הנפט קישרי

 80״׳״ שבו מצב נוצר באחרונה ומתהדקים.
 הן בשוק־־הספוט ישראל של מקניותיו!
ממצרים.

לישראל. הדלק מייבוא שליש מהוות קניות-הספוט

לבחירות סיכוי אין
 שהשנה כך עם השלימו כבר העבודה במיפלגת

לכנסת. בחירות ייערכו לא
 הן הבחירות, יוקדמו בכלל אם השבוע. ההערכה לפי

.1988 באפריל־מאי המוקדם לכל ייערכו

ירדניים גילויים צפויים
 חוסיין המלך פגישות כל יתפרסמו לראשונה

 ההסכמים פירוט ישראליים, פוליטיקאים עם
 איש־ של זהותו לירדן, ישראל בין וההבנות

 ועובדות המדינות שתי בין מיסתורי קשר
 ישראל־ירדן־ היחסיס משולש על נוספות

הפלסטינים.
ן.8מל יוסי העיתונאי של חדש בספר יופיעו הגילויים

לנקש לוביאיסט עוד
 הצטרף בן־אהרון, יוסי ראש־הממשלד״ מישרד מנכ׳׳ל
נקש. ויליאם הרוצח על המגונן למחנה השבוע

שמיר, יצחק את לשכנע מנסה בדאהרון
חדש, חוקי תעלול ליזום כשר־הפנים, בתפקידו

לצרפת. נקש של הסגרתו את שימנע ף

 רן אבי שד מותו
שערוריה מנע

 מכבי־חיפה, קבוצת שוער ח, אבי־ של מותו
 חמורים אי-סדרים פרשת של התפוצצות מנט

הקבוצה. בהנהלת
את הגישו כבר סיפרי־האגודה על שעברו רואי־חשבון

 להשתקת נוחה הזדמנות שימש האבל אולם מימצאיהם,
הפרשה.

למחנה חוזר רעי
 כיד מקומו את ותפס לאחרונה שב מילוא רוני

בענייני-המיפלגה. שמיר יצחק של ימינו
 סישרד־הפנים, על מאחריותו מילוא של התפטרותו אחרי
 את אליו אז קירב שמיר שחור. חתול השניים בין עבר

הנגבי. צחי ואת דקל מיכאל

במצור גלזר־תעסה
 לכנסת ברשימת־חרות היחידי הנשי המקום על התחרות

ומחריף. הולך הבאה
 מרים של בסיכוייה לפגוע המנסות מישהן,

 שהח״בית עלילה, באחרונה הפיצו גלזר־תעסה,
 ועדת־ מישיבות סודי מידע כביכול מדליפה

 היא שבראשה הכנסת, של העליודוהקליטה
עומדת.

נדתי ראשי־ע״רנת
 המעריכים הגדולות, המיפלגות משתי עיירות־פיתוח ראשי

ה לכנסת המועמדים ברשימות להיכלל דלים סיכוייהם כי
 הם מיפלגותיהם. על מתואם לחץ להפעיל החליטו נו,

 על־ עצמאית. רשימה להקים בכוונתם כי שמועה מפיצים
 מישרד־ליחסי־ של שרותיו את שכרו ואף מיפלגתית,

ציבור.
 להצטרף מנסה הדתיות המיפלגות מאחת ח״כ

ליוזמה.

ניר סביב מיסתורץ
עסוק הוא כי מקורביו באוזני טוען ניר עמירם

 של בלישכתו או תפקידו. בתחום
 אליו אותו זימן לא ראש־הממשלה כי טוענים. שמיר יצחק

 בתל־ במישרדו באפס־מעשה יושב היועץ וכי רב, זמן מזה
אביב.

באילת? פחם זיהום
 אם אילת, על מאיימת חדשה זיהום סכנת

 בעקבה שלה תחנת-הכוח את ירדן תפעיל
פחם. באמצעות

 יחידות שתי בעיר הקיימת לתחנת־הכוח מוסיפים הירדנים
 במאזוט, בינתיים יופעלו הן מגוואט. 130 בנות חרשות,

 לצורך בפחם. הפעלתן שיאפשרו סידורים בהן יהיו אולם
 דולר מיליון 70 של הלוואה לאחרונה הירדנים קיבלו כך

העולמי. מהבנק
 מרכזי־התיירות לבץ תחנת־הכוח בץ המרחק
 בשסך התחנה שבין המרחק מן קטן הוא באילת

חדרה. העיר לבין נחל־התנינים

בקריות? חילונית קבזרה
 בבית־הקברות להיקבר יוכלו בקריית־ביאליק חילוניים
 טקס לקיים המישפחה על יכפה שמישהו מבלי המקומי

 המקומית. בחברדדקדישא בקרוב יידון זה רעיון — דתי
 הודיע אורתודוכסי, דתי שהוא העיריה, מנכ״ל

 תומך עצמו הוא כי החילוני׳׳ לאנשי.השרות
ברעיון.

פיצויים פסק העיתונאי
 השתתף המישמר״, ב״על עיתונאי זייד, קאטם

 את חייבה אשר בוועדת־פיום באחרונה
 לשלם ערערה מהכפר צעירה של מישפחתה

מאום־אל־ צעיר של למישפחתו שקלים אלפי

 את גילה עשור
פרץ ליסה
 ״מבט המקומון עורך עשור, שימעון

 שהסתבך האיש קריית־שמונה, של לקריה״
 בקיבוצי־ חמורים גידופים בהטחת השבוע

 מטה־ בין בזמנו תיווך אשר הוא — הגליל
 בעלת־ הילדה לבין הליכוד של הבחירות

פרץ. ליפה הדימיונות
 מערכת־הבחירות בזמן ששימש עשור,

 נזק אז גרם קריית־שמונה, עיריית כדובר
ב הילדה של כשסיפוריה לליכוד, חמור

 כ־ התגלו בצפון הקטיושות על טלוויזיה
בלוף.

 פוחדים בתק״ם
מהומוסכסואלים

 בצפון־ ״הבונים״ תנועת של גרעין אנשי
 בגליל, קיבוץ להקים לארץ שבאו אמריקה,
 רבה מבוכה גורמים מעיר, הכפר בקירבת
 להערים מנסים אלה התק״ם. לראשי

דרכם. על מיכשוליס
 הומו■ הם הגרעין מאנשי כמה הסיבה:
 המסרבים מוצהרים, ולסביות סכסואליס

המיניות. העדפותיהם את להסתיר

 את ניתקה היא הצעירה: של אשמתה פחם.
 בן שהוא הבחור, עם שלה קשר-האירוסין

לשילטונות. המקורבת למישפחה
 לכאורה נועד האירוסין מוסד הערבית. המסורת לפי

 אם ולשקול זה את זה להכיר למאורסים הזדמנות להעניק
 מאורסת צעירה כאשר למעשה, אולם, להתחתן. ברצונם
 שערוריה מעורר הדבר — בלאו להשיב זכותה על עומדת

חברתית.

בינשנף? סודי מה
 שצילומיו הינשוף, הישראלי הסרט סביב תעלומה

 את הרמטית סגרה המפיקה החברה אלה. בימים מתקיימים
 שמועות. שתי הוליד והדבר עיתונאים, בפני הסרט

 של גימלאים נמצאים הצילומים באתר האחת: השמועה
 ההפקה. בתהליך כיועצים־בשכר המשמשים המוסד,
 אירוטיות, סצינות שתי בצילום עסוקים באתר השנית•
 סגן־ראש־השב״כ) את דיין(המגלם אסי מככב מהן שבאחת
גרמניה), דיפלומטית (המגלמת גלזר פיליס של לצידה

בינלאומי תוראל:
 בארצות־ החי תוראל, איציק הישראלי יחסי-הציבור איש

 האמריקאי הירחון עמודי מעל הוזכר הוא הצליח. הברית,
ניו־יורקר. רב־היוקרה,

 של יחצ״ן הפך שונים, ישראלים שייצג תוראל,
 מברית־המועצות, מהגר ניזווסטני, ארנסט
 תוראל מחפש בשמו מונומנטלי. בפיסול העוסק
כאלה. לפסלי־ענק לקוחות העולם ברחבי עכשיו

דייחיס גרי בא
 כ״אזרח־ עצמו על המכריז דייווים, גרי
 הגיע הוא בתל־אביב. נמצא ״,1 מס׳ עולם
 מקאהיר, באוטובוס השבוע השני ביום
בעיות. ללא בגבול ועבר

ה הממשלות לביטול המטיף דייווים,
 אחת, עולמית ממשלה ולכינון קיימות
 דורש לכל עולמיים״ ,.דרכונים מנפיק
 פעמיים, מישראל גורש בעבר ונצרך.

 1976ב- — כזה בדרכון להיכנס כשניסה
 הגבול במעבר נתקע 197וב־ד מלוד, גורש

 אחת כשכל בגשר-אלנבי, לירדן ישראל בין
לתחומה. לקבלו מסרבת המדינות משתי
 לקראת העולם, ברחבי מסע עורך הוא
 לנשיאות בבחירות מועמדותו הצגת

.1988ב־ ארצות־הברית

כמחלוקת חוק־השבות
 חוק- על בארץ מסוגו ראשון פומבי ויכוח

בתל־אביב. שבועיים בעוד ייערך השבות
 הר־ ויואלה ארליך אבישי הר״ר ייצגו שוללי־החוק את

 גרי הד״ר יהיו המחייבת, השמרנית, העמדה נציגי שפי.
 ייערך הדיון פורת. יהושע הפרופסור ינחה: כסה. וצבי יציב

בצוותא.

כיס רכל מדריך
 באחרונה מופץ בחדל הישראלי לתייר מסוגו חדש מדריד

 במדריד המדובר פירסום. כל ללא עצום. עותקים במיספר
 או החולצה בכיס לנשיאה הניתן מישקלו. גרם 100 ננסי,

 החלו ומישרדי־נסיעות חברות־תעופה כמה המיקטורן.
 ומעניקות עותקים, אלפי בעשרות מהמו״ל אותו קונות
ללקוחותיהם. אותו

הצמרת את מטרידה
 בגלל המישטרה על־ידי המבוקשת שמילוביץ, הדסה

 חברי־ גם מטרידה העליון, בית־המישפט נשיא הטרדת
 שולמית ח״כ השאר: בין אחרים. רבים ואישים כנסת

 איתן רפאל לשעבר הרמטכ״ל מיעארי, מוחמר ח״כ אלוני,
 ביום פעמים כמה לטלפן רגילה האשד, עורכי־עיתונים. וכן

 הטרדה מבולבלות. הודעות להם ולמסור לבתיהם ובלילה
שנים. כבר נמשכת זו
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