
 עומדת וואשינגטוו
חוסייו מאחורי

 שממשלת־ הבא, המדיני הקו מתבגש בוואשינגטון
 למעמדי נוגע זה קו פיו. על לפעול תתבקש ישראל

 ארצות־הברית ממשלת רואה בו חוסיין, המלך של
במרחב. השפעתה לקיום חיוני גורם

 את לשבור חוסיין את המעודדת היא ארצות־הברית
 שיוכל כדי הפלסטיניים, המחבלים אירגוני של כוחם
התנגדות. ללא רוג׳רם של השלום תוכנית את לקבל

 במכסימום זה מאבק לנהל לו להניח כדי
 כי הסטייט־דפארטמנט, סכור הצלחה, •צל

המסורתי הקו אל לשוב חייבת ישראל
,**י*■' ,11״

 הנראה כפי ידוע קפדני, בסוד נשמר שאינו זה, קו
 פייסני בקו נוקטים הם מדוע הסיבה וזו לחבלנים, גם

המלך. כלפי

 וביטול הטירור אירגוני של הלוחמה הפסקת ליטים,
 בה טען א״ ש״מר ברשימה המיוחד הערבי. החרם

 משאר בהרבה קטנה היא הגבול קווי של חשיבותם כי
הבעיות.

 היא xה■ מאחורי המסתתרת האישיות
 ש■ דיץ, למשה מקורבת כבירה, אישיות

 כי הידיעות כל את הכחישה מעמדה בנלל
המאמר. את שכתבה היא

 מאמר במעריב האחרון השישי ביום פורטם בינתיים
 את שנשא המאמר כותב חתימה. ללא הוא גם ראשי,

 את שהסיר שניצר, שמואל הוא להפציץ״ ״כן הכותרת
 הביטחונית הצנזורה קיצוצי בגלל מהרשימה חתימתו

במערכת. שנעשו והמחיקות

 שאלה סימו
ע״מ עתיד לגבי

 ה* של הראשונה שהקדנציה בטוח כמעט
האח גם תהיה בכנסת הממלכתית רשימה

רונה.
ה בבחירות הצלחתם כי עתה ברור הרשימה לחברי
 לעמוד סיכוי להם אין וכי המיקרה, פרי היתד, אחרונות

בראשם. יעמוד בן־גוריון שדויד מבלי בבחירות שוב
 שוב יציג לא שהוא ברור ב.ג. לגבי ואילו

לכנסת. מועמדותו את
ל אין כי בכנסת הסיעה הופעות מוכיחות עתה כבר
 הבחירות, שיטת מלבד נושא שום על משותף קו חבריה

עניין. בכל כמעט ביניהם מהותיים ניגודים קיימים וכי
 ה"כ יעבור הרשימה חיסול של כמיקרה

 ה־ ואילו למפלגת־העכודה, אביזוהר מאיר
 ל־ - הראל ואיסר הורוביץ יגאל ח״כיב
זו. כנסת כתקופת עוד ייתכן הדבר גח״ל.

 •צל אפשרות ראת
הצורך. מיקרה

ב טבערץ, ******..*

השמצות מסע

ביקר מדוע
? בארץ עלאמי מוסה

 הנוער חוות ו&נהל הפלסטיני המנהיג עלאמי, מוסה
 שלטון לתחום לחזור עתיד שמו, על הנקראת ביריחו
 לאחרונה כאן שערך קצר ביקור אחרי בקרוב, ישראל

 ששת־ מלחמת מאז לראשונה מיספר, שבועות לפני
הימים.

שהו כעת כי מסתבר הכחשותיו, למרות
 אישיב 30כ- עב עדאמי נפגש כארץ תו

 דיעה לגבש כדי המערבית, בגדה ידועים
פלס מדינה בהקמת המצדדים •צל אחידה
המערבית. בגדה טינית
 קשור יהיה עלאמי מוסה של הבא שביקורו נראה

זה. בנושא הוא אף

יוחלף
״דבר״ עורר

 בעוד מתפקידו יפרוש דבר, עורך גוטהלף, יהודה
 כעורכת במקומו תתמנה הנראה כפי מיספר. שבועות
 יוצב כשלצידה זמר, חנה העיתונאית דבר, של ראשית

עוזרים. צוות

 שפר של מעמדו התערער
הכדורגל נבחרת כמאמן

 במערר התמרמרות
גולדה נגד

 מהתנהגות־ המערך בצמרת הרצון אי־שביעות גוברת
מאיר. גולדה ראש־ר,ממשלה של הפוליטית
 במישור מקורו גולדה נגד התסיסה עיקר

 טוענים גולדה מתנגדי כאשר המפלגתי,
 מעמדו את לאין־שיעור מחזקת היא כי

לדע בגין. מנחם גח״ל מנהיג •צל ודמותו
השתל כפני הדרך את הדבר פותח תם,
 הכאות, בבחירות הימין •צל אפשרית טות

על־ רצינית כצורה כוחו הגברת לפחות או
••ר*♦***■* ♦ ו-/^רן 1 רו

 השיבה: היא גולדה בפני זו טענה הועלתה כאשר
 אדרבא, הממלכתי. במישור אחרת לפעול יכולה ״אינני

המפלגתי.״ במישור בהסברה הציבור אל תצא שהתנועה

 בחרק השינויים יערכבר
? יהודי מיהו

 כנושא החוק שינוי בי סימנים קיימים
 כפי הבזק, במהירות יעבור לא יהודי מיהו

יוזמיו. על־ידי תחילה שתוכנן
 חוקה־ ועדת שולחן על נערמות ההסתייגויות עשרות

לבררן. תצטרך אשר .הכנסת, של חוק־ומשפט
שנ למחשבה חילוניים ח״כים התעוררו לזאת נוסף

 דתיים ח״כים מיספר גם זה. שבחוק התבונה על ייה
מהחוק. הסתייגויות להשמיע החלו

 איני בן־מאיר, ישראל המפד״ל ח״כ הוועדה, יו״ר
החוק. בהצעת לטיפול מיוחדים חופזה סימני מראה

 אתה מי
? \ מיסטר

בהו שבוע מזה מתהוללת רוחות סערת
 א", ״מר •צל זהותו סביב מסויימיב גים

 שבועיים לפני היצייצי כיום פירסב אשר
 תחת ״הארץ״, ביומון זו בחתימה מאמר

מוקדמים.״ תנאים עב ״שלוב הכותרת:
 מצד המדיניות לשינוי א״ ״מיסטר קרא זה במאמר

 לשלום־אמת הראשון השלב כי הכרה תוך ישראל,
הפי בעיית פתרון כמו: בעיות של מלא בפתרון תלוי

המפד״ל ח״בי נגד
 •צל חברי-הכנסת נגד השמצות מסע צפוי

 לח"כ היריב כמחנה הנמצאים המפד״ל
רפאל. יצחק (לתלמוד) ד״ר

 אשי לשעבר, סגני־שרים שני נגד במיוחד יכוון המסע
בממשלה. מתפקידם להדיחם רפאל דאג הקודם בשלב

 על ומחריף ההולך במאבק כאינטרמצו יבוא המסע
שפירא. חיים משה השר של ירושתו

 הקרקע את מכשירים
?לפיחות

ה בנק־ישראל ביוזמת
 הבנקים לאחרונה חלו

המח ללקוחות לשלוח
 נת״ד בחשבונות זיקים

שילו מקבלי (מרביתם
 המבקשים מכתבים מים)
 פקדונם את להמיר מהם

ת (ניירות־ערך בנת״ד
 בניי־ דיודידנדה) מורת

 הנושאים זרים, רות־ערך
 המופיע הנימוק ריבית.
ש הוא, הבנק במכתב

 אין הנת״ד חשבונות על
 שניי- בשעה ריבית כל

 רוו־ נושאים רות־הערך
חים.

ש זה, לצעד הסיבה
 רב במיטפר כבר בוצע

 לאומי, בנק סניפי של
הנימו אחד שונה: היא
 פיחות ביצוע כנגד קים

 שמחזיקי הוא, אפשרי
 עשויים השילומים כספי

 ממנו כתוצאה לצבור
לי של יותר רב סכום
הגש בכך למנוע רות,
הפי ממטרות אחת מת

 כוח צימצום שהיא חות,
הציבור. שבידי הקנייה

 הפקדונות המרת
עשו לניירות־ערך

 אפשרות למנוע יה
לק־ דרך סוללת זו,

מא להיות ימשיך •צפר עמנואל אב ספק
 בכדורגל, ישראל •צל הלאומית הנבחרת מן

ב במכסיקו, העולם גביע מישחקי אחרי
השנה. אביב

 במכסיקו, המישחקים תום אחרי השנה, באוגוסט
ההתאח מראשי דורש שפר שפר. של חוזהו מסתיים

 לו ולתת נוספות, לשנתיים חוזהו את להאריך דות
 מעמדו את לחזק כדי עכשיו, כבר כך על הבטחה

השחקנים. בעיני
 זאת לעומת לכדורגל ההתאחדות ראשי
 רק •צפר •צל הוזהו את להאריך מוכנים
 מייצחק•• אחרי רק זאת, וגב אחת, בשנה

 שפר מאייב זו התנגשות לאור מכסיקו.
החוזה. את לחדש ולא המסקנות את להפיק
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