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□ ■ א הליברל יכריעו ל

טת לגב■ ת שי רו חי ב ה
 הליברלים ללבטי מדי רבה ברצינות תתייחס אל
 יעקובי גד של הצעת־החוק על הצבעתם עם בקשר

אזוריות. בחירות להנהגת
הת אין עצמה העבודה מפלגת כקרב

 אינו שאיש למרות זו, להצעה רבה להבות
 המפלגה עסקני בקרב רשמית. לה מתנגד

תפ אזוריות שבחירות הריעה התגבשה
ולהת בלנתריזם, של לגל הכנסת את קיר

 רכר עדתיים, ריבוזיב על הסיעות כין חרות
העדתית. ההסתה מתח את שיגביר

והלי חרות בין לפילוג יביא לא זה עניין אם אך
 הבחירות אחרי רבים, לדעת זו, סכנה צפוייה ברלים,

הקרובות.
 את לקיים מעוניינים שהליברלים בעוד

 למג־ בה שיזכו הנחה מתוף בבחירות, גח״ל
 לבדם, יופיעו אס מאשר יותר רכים דמים

הלי של רצונם יגבר הבחירות למחרת הרי
לממשלה. לחזור ברלים

יעמוד מי

* ד״ פ הומ ש א ר ב ל
 רשימת בראש יעמוד מי ביטחון כל אין

הכאות. בבחירות המפד״ל
 סיעות של ניכר למיספר עתה מפוצלת המפלגה

 אלא לרוב, להגיע סיכוי אין מהן לאחת שאף קטנות,
 התחברות כל האחרות. מן כמה עם התחברות תוך

תכסי אינטרסים על-ידי מוכתבת מיקרית, תהיה כזאת
השקפת־עולם. על־ידי ולא סיים,

 המפלגה, ועידת שתתקיים עד תתבהר לא התמונה
 חברי של משוריין רוב שדרוש מכיוון שנה. בעוד

 וכימעט לדחותה, או הוועידה את להקדים כדי המרכז
 להניח יש כזה, משוריין רוב לגייס אפשרות שום אין

במועדה. תתקיים שהוועידה
להע לרעיון חשיבות לייחס אין בינתיים

גורן. הרב את הרשימה בראש מיד

ם צי ב ר מי

ם ״ ב טי ק א דיו־ ר

לו ג ת □ ה בסיני ג
 מהפוספטים רק לא אוראניום להפיק יכולה ישראל

 השבוע. לראשונה שפורסם כפי הישראלי, בנגב שהתגלו
 האחרונות בשנים שנערכו שונות גיאולוגיות בדיקות
 הפקת אפשרויות על מעידות סיני, מידבר במרחבי

בסיני. המצויים אחרים מינרלים ממירבצי גם אוראניום
 אוראניום של גדולות כמויות מציאת

 ישראל של תלותה את להקטין עשויה
אקרדיו יסוד ליבוא כאשר חוץ בגורמי
שלה. האטומיים לבורים זה חיוני טיבי

ב חיי□ קו ס בכי קצינים מיפפר מפתח לתפקידי טרהמוצע ד
״ל. מצה שיפרשו רים

ד קי פ ת ל
ה מפכ״יל ר ט ש מ הה ר תי ת ח ח מדו ת מע

 לסקוב חיים (מיל.) רב־אלוף של שמו
 את לרשת אפשרי כמועמד לאחרונה מוזכר
 פנחם הנוכחי המשטרה מפכ״ל של מקומו
 כעתיד מתפקידו לפרוש עומד אשר קופל,

הקרוב.
 שאול ניצב כי ברור כימעט היה האחרונה לעת עד

 הוא במשטרודישראל, האירגון ענף ראש רוזוליו,
ההת עקב אולם המפכ״ל. לתפקיד הבלעדי המועמד
בארץ הפשע בעולם האחרונות החמורות פתחויות

ם טכ״ל״ מ הר
 במלחמה דיין של ממהלכיו אחד

 הרמטכ״לים הפעלת הוא הירושה על
ל המתכנס כגון?, צה״ל של לשעבר
תכופות. עיתים

ל עצות לספק כדי זו יוזמה באה להלכה
 נועדה היא למעשה אך ביטחון, בענייני דיין
ל הרטמכ״לים שבעת מבין גיבוי. לו לתת

 עצמו, (דיין לדיין בטוחים שלושה שעבר,
ועמ (רביו), בחו״ל נמצא אחד וצור), דורי
 (לסקוב). ברורה אינה אחד ישל הפוליטית דתו

 דיין מעוניין בעיקר אך שותק. מקלף מרדכי
ידין. יגאל של בתמיכתו

 שערוריית־העתי■ התפוצצות עם
 לקשר נוסו? ערד יש דיין, של קות

 שידין מכיוון וידין, דיין בין זה ישיר
 היה שיכול 1 מם׳ הארכיאולוג הוא

 ואן? דיין, מעשי נגד קולו את להרים
 פרטיים. בחוגים בעבר זאת עשה
הפעם. זאת למנוע מקווה דיין

ל ת ■ויר ש דו ח א ת ה ה
ל ג ר ו ד כ ל

 אלוף־מישנה נבחר מאז ספורים שבועות עברו לא
 התאחדות יושב־ראש לתפקיד בר־סבר זאב (מיל.)

מע תחת חתירה החלה וכבר הפועל, כנציג הכדורגל
ההתאחדות. בהנהלת הפועל נציגי ידי על ודווקא מדו,

 ״הפועל״ הנהלת חברי בקרב כי נראה
 בר-םבר את להחליף שיש הריעה מתגבשת

 בין לשעבר רפ״י את המייצג ישי, באלחנן
 במרכז לשעבר רפ״י אנשי ״הפועל״. נציגי

שו פרשיות זה בהקשר מזכירים ״הפועל״,
 כנימוק בעבר, קשור בר־סבר היה בהם נות

נבחר. אליו התפקיד את למלא לאי־כשרותו
 הפועל במרכז רפ״י אנשי של שלעזרתם נראה

 הבעייה את יעלה אשר סורקים, מרדכי ח״כ גם יתגייס
הכנסת. ועדות של במישור

ר ק ב ה ט דיו ט  ה
׳ דו״ח מכין לו ט  ק

ל ת ע שו ר ר דו שי ה
 משלימות המדינה מבקר משרד של ביקורת חוליות

 הכנתו לקראת ברשות־השידור אחרונות בדיקות עתה
הרשות. בתחומי המתרחש על ביקורת דו״ח של

 להיות זה דו״ח עתיד •טונים רמזים לפי
 וביזבוז הנוהלים לגבי במיוחד קטלני

הישראלית. בטלוויזיה הנהוגים הכספים

ה עוד ש ד ד □ ש
י ינם ח ■ טיול

 פשיעה בתופעות במלחמה המישטרה של ואוזלת־ידה
 המפכ״ל לתפקיד למנות יש כי דיעה גובשה שונות,
המש שורות את מחדש לארגן שתוכל חזקה אישיות

האזרח. בעיני דמותה את ולשפר טרה
 של הארצי במטה מדברים השאר בין

המש־ לשורות לגייס אפיטרות על המשטרה

חש על קולקטיבי טיול של חדש שסקאנדל נראה
להתפוצץ. עומד המדינה בון

 בטיסת־בכורה התוכנית קשורה הפעם
 המקומות יימסרו שכה הג׳אמבו, מטוס של
 שהפעם אלא הצמרת. לאנשי רחבה ביד
נשותיהם. אלא עצמם, אנ״ש יטוסו לא

ה, תשל״ג חנוכי




