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 רומנית שימחה
בירושלים

 עוררה שמיר ליצחק שהגיעה הרומנית ההזמנה
 הנה, ראש־הממשלה. בלישכת רכה שימחה

 של מקורביו אמרו — לכך ההוכחה סוף־סוף,
 בעולם, מוחרם אינו שראש־הממשלה — שמיר

 הבינלאומית. לוועידה התנגדותו למרות
 תיווך של תפקיד למלא המשתוקקים מצידם. הרומנים,
 פרס לשימעון יתרון: שמיר של בעמדותיו מצאו במרחב,

 ולמצריים, לברית־המועצות ישירים ערוצי־תיקשורת יש
 מספק המוחרם, שמיר, דווקא שלישי; לגורם זקוק ואינו
 במתווכים. להופיע הזדמנות להם

 תקדים לה שאין במהירות להזמנה נענה שמיר
 שעות 12 בתוך — הדיפלומטית במסורת

בלבד.

אדרי שר לחובתו
 להקדמת רוב לגייס בנסיון האחרון הכישלון

 אדרי. רפי ח׳־כ של לחובתו נזקף הבחירות
 האחרון ברגע כי פרס לשימעון שהבטיח האיש הוא אדרי

 ויכריעו כובע. מתוך כשפנים הימין, מן ורכים כמה יישלפו
. , הכף; את

 הפעם שחל. למשה יוחסו הקודמים הכישלונות
המהלך. תחילת לפני עוד פסימי שחל היה

למגעים אש״ף ועדת
 עם המגעים לניהול מיוחד מוסד הקימה אש״ף הנהגת

 האחרון המושב להחלטות בהתאם הישראלי, מחנה־השלום
 באלג׳יר. הפלסטינית הלאומית המועצה של

והם: חברים, חמישה כוללת הוועדה
 הוועד־ וחבר פת״ח מראשי עבאס, מחמוד(.אבדמאזן׳׳) •

אש״ף, של הפועל
 אזרח הפלסטיני, הלאומי המשורר דרוויש, מחמור •

אש״ף, של הוועד־הפועל חבר לשעבר, ישראלי
 פת׳׳ח, בכוחות תת״אלוף לשעבר יחיא, עבד־אל־רזאק •

אש״ף, של הפועל הוועד חבר
 נאיף של סגנו הדמוקרטית, החזית איש רבו, עבד יאסר •

חוותמה.
אל־נג׳אב. סוליימאן •

נפט תמורת גשק
 אדירים, מלאים עם התקועים הישראליים, הנשק יצואני

 בשוק־הנשק: החדשה האופנה אחרי כלות בעיניים עוקבים
 מרכולתן את מוכרות אירופיות יצרניות־נשק

 תמורת נשק של בעיסקות־בארטר(חליפין),
 מירב את לעצמן לכבוש ומצליחות גולמי, נפט

השוק.

הוקפא בית־לחם קידוח
 לבצע אמורה שהיתה האמריקאית, החברה

 ליד העמוקה הבאר קידוח את מקורות עבור
 עמדתה. את מחדש שוקלת בית־לחם,

 של מי־התהום כל את ללכוד מתכוונת מקורות כי החשד
 את בכך ולייבש ולישראל, להתנחלויות להעבירן הסביבה,

 בינלאומית. שערוריה עורר הגרה,
 מודעים היו לא כי אמרו האמריקאים הקודחים

 על משעמדו כעת, הקידוח. למשמעות
 עם להתייעץ מבלי דבר יעשו לא השלכותיו,
בית-לחם. עיריית הסכמת וללא ממשלתם

 החולים ר1ת
קפריסין עד

 מוכר בתל־אביב, הפרטי בית־החולים ״אסותא״,
 בעיקר — מחדל לחולים שרותיו את באחרונה
לקפריסין.

 של מיוחד בשרות השכן האי מן מובאים החולים
 והתור מעופפים, באמבולנסים המתפקדים הליקופטרים,

 שמקובל למה ומתקרב ומתארך, הולך באסותא לניתוח
 בבית־ בעיה מתעוררת כאשר הציבוריים. בבתי־החולים

 לאיכילוב. מיוחד, בהסדר החולד- מועבר החולים,
 ב״איכילוב״, נשימתי נמרץ לטיפול במחלקה

 אחת תפוסה בלבד, מיטות ארבע יש שבה
 שפונה מקפריסין, חולה על־ידי המיטות

מ.אםותא״.
 עומד פרישמן, מימין הד׳׳ר אסותא, של הוותיק המנהל
 השרות את העוזב רופא יבוא במקומו לגימלאות. לצאת

 מנהל שהיה אבירם, אלכסנדר הפרופסור זהו הציבורי.
עין*כרס. הדסה סגך־מנהל ואחר־כך רוקח,

באגודה חדשות יש
 העיתונאים את לשורותיה השבוע צירפה אגודת־העיתונאים

 בחטיבה כחברים הלימודית, בטלוויזיה העובדים
 כחברים חדשות. היומון עיתונאי ואת האלקטרונית,

המודפסת. בחטיבה
 שוקן, עמום של אישי ככישלון נחשב הדבר

 את לשבור ניסה אשר של.חדשות״, הבעלים
העיתונאים. של המיקצועי האיגוד

בבנק טובים ימים
 שהיה למה באחתנה חוזרים הבנקים של תקציבי־הפירסום

תקופת־ארירור. של ימי־השפע הטובים, בימים מקובל

כסף ששה אליהו
 גן בפרוייקט כסף הרבה עושה אליהו שלמה איש־העסקים

 הצליח הוא כה עד תל־אביב. עיריית בניין שליד העיר,
 במקום, המיסחריים השטחים של שלושה־רבעים להשכיר

 השטחים את בחודש. למ׳׳ר דולר 35 של מינימאלי במחיר
 לחנויות להשכיר הצליח כבר מהבנקים, בחזרה שקנה

שטיחים.
.1988 מרס לחודש מתומנת הפתיחה

 יי חדשים מיסמכים דדון:

הכפול ברצח
 לא אהרוני שרחמים(.גומדי״) המוכיחים מיסמכים בידו יש כי טוען, דדון אלי השוטר־לשעבר

.1978ב־ אוריון, ועמוס כהן עזר ברצח קשור היה
 כך לצורך נפגש וכי בחר׳ל, פרטית חקירה ערך כי השרון״ למקומון.צומת השבוע סיפר דדון

ערוסי. רמי בתיק, עד־המדינה עם
 של בת־אחותה כאשר אחרת: מזווית גם אחרוני של בשמו באחרונה נקשר דדון של שמו

 גומדי טוען מאז בת־שבע. וגם דדון גם במכונית נמצאו בתאונת־דרכים, נהרגה אחרוני בת־שבע
גירושין. ודורש לשעבר, השוטר עם רומאן מנהלת אשתו כי

בעיות
למחגיימי

 עם מחניימי עוזי העיתונאי של ההדוקים קשריו
 על מקשים נמרודי, יעקב איש־העסקים

 למערכת.ידיעות העיתונאי של הצטרפותו
אחרונות״.

 המנוח, מחניימי גירעון תת־אלוף של בנו הוא מחניימי עוזי
 יועץ־ראש־הממשלה בלישכת ניר עמירם של סגנו שהיה

 לימודים, לרגל בלונדון, מתגורר עוזי בטרור. למילחמה
 לאחרונה המישמר. בעל המרחב לענייני ככתב ומשמש

 בלונדון. הצהרון ככתב בידיעות, להתקבל ביקש
 הלוגדוניות מדירותיו באחת מתגורר מחניימי

נמרודי. של

 לא המישטרה
פתק נתנה

 למישרד־ העבירה טרם המישטרה
 החקירה בדבר רישמית הודעה הבריאות
 ״סינום־ הפרטי בבית־החולים הנערכת

סיס״.
 ללא כי טוענים, מישפטני־המישרד

ב לפתוח המישרד יכול לא כזו, הודעה
המקום. לסגירת הליכים

 שביתת־רעב
שלישי לחודש

 הי־ג מאז בשביתת־רעב המתמיד ביטחוני, אסיר
 כלא.איילוך. של בבית-החולים נמצא ביוני,

 על מוחה בלבד, וחלב מים השותה אל־אטרש, אל־פתח עבד
 נועד לדבריו, טעודהגנה. כאסיר בהפרדה, מוחזק שהוא כך

 אם רק כי לו, נאמר מלשין. של שם לו להוציא הדבר
 חבריו, על ולהלשין השילטונות עם פעולה לשתף יסכים

 אברהם עורכי־הדין פרקליטיו, אות״הקלון. ממנו יוסר
 לבג׳ץ. בשמו השבוע עותרים אחלם, וחדד ברדוגו

 בבית־ החובשים אחד בי מתלונן, הוא עוד
ת נתן החולים  .יותר לו: ואמר סכין־גילוח, בי

שתתאבד!״ טוב

ריסה של דודה
 בה: הבחינו מעטים שרק עובדה
 את ראתה ט התל־אביבית.שטענה המלצרית קירר, מיכל
 ללא שעות, במשך בביוד־החולים מוטל איש־כסית משה

 פרץ, שושנה של החורגת אחותה היא מותו, עד טיפול,
 ליסה, הקטנה, בתה את שדירבנה היא פרץ שמונה. מקריית

 שיקרי נאום־הסתה לשאת האחרונה, הבחירות במערכת
 סיבלותיה את ציורי באופן תיארה ליסה הליכוד. בשרות

 לא בתקופת־הקטיושות כי התברר ואחר־כך מהקטיושות.
במקום. כלל התגוררה
 של לעדויותיהם בסתירה עמדה קידר של עדותה

 לחדר איש־כסית את שהוביל נהג-המונית,
בית-החולים. במיסמכי שנרשם ולמה המיון,

״הסנה״
לבשר ממשין־

ה עובדי מילחמת סנ  השבוע נמשכת. החברה בהנהלת ה
 במיספר, הרביעי אנונימי, חוזר העובדים בין הופץ

עיסקיים. בכישלונות ההנהלה את המאשים
 פיטורי־ בחברה לבצע בסידן למילחמה: הרקע
ייעול.

 □,שקב
ניסץ אחרי

 אחרי רבה בתשומת־לב באחרונה עוקבים כלל בקונצרן
 מנכ״ל לקונצרן. השייכת אזורים, בחברת־הבניה המתרחש

 את מפתיעה בצורה באחרונה הגדיל גיסץ, אריה אזורים,
החברה. של פעילותה היקף

אתגר
הפסטה

 מוצרי לשווק בקרוב יתחיל המזון בתחום גדול יצוץ
 אסם. חברת שבידי המונופול את לקעקע דנסה פסטה,

נכשלו. בעבר דומים נסיונות




