
ע רביו בענייו הכרי

 כמועמד פרס שמעון ייבחר אם הממשלה. לראשות
 לכנסת המיפלגה ברשימת דיין יופיע המיפלגח,

 תמיכתו. מלוא את לפרס וייתן
 לא הוא ממשלה, להרכיב פרס ייקרא אם

 קרוב אכל לממשלתו, דיין את יצרף
 — בכיר ממלכתי תפקיד לו שיעניק לוודאי

 למשימות שגריר־נודד הנראה ככד
מייוחדות.

 דיין שמשה סבירה אפשרות קיימת זאת לעומת
 רבין יצחק ייבחר אם העבודה מיפלגת את יעזוב

 אז יטען דיין הממשלה. לראשות כמועמדה
 השקפותיו, את תואם אינו המיפלגה מצע כי

 לשינוי הדמוקרטית לתנועה יצטרף הנראה וככל
ידין. של

 החדשה המיפלגה חוקת על־פי אומנם,
 הכרים רק ולהיבחר לבחור זכאים יהיו

 בפברואר, העשירי עד למיפלגה שנרשמו
 הנראה, ככל יימצא, דיין משה לנכי אולם
 כרשימת להופיע ירצה אם מייוחד, הסדר

לכנסת. המיפלגה

 הפומביות, בהופעותיו טוען, הוא במחיצתם. לעבוד
 לא אם העבודה, מיפלגת מראשי שונים הם שאין

מהם. גדועים

ת עועדוו־״ת עו ק ר ק
ד ל די ר ת ו ג
 הכורמים אגודת בקרב לפרוץ עלולה קשה מחלוקת

 מאיזור כורמים בעיקר מאוגדים שבה סידון־גזר,
 האגודה ועד חברי כאילו טענות סביב רחובות,
 ומשתמשים באיזור קרקע דונמים אלף על השתלטו

 הפרטיות. למטרותיהם בהם
 לכורמים המוחכרות קרקעות של דונמים אלפי
 ין ונס־ מרחובות לכורמים מוחכרות תל־גזר סביב

 ממינהל־נזקרקעי־ האגודה ועד ביקש באחרונה ציונה.
 אדמות לחכור האדמות, שייכות שלו ישראל,
עצמו. התל בקירבת נוספות

ת פ ד גו ש א חוסיין ר
 ממדים בעלת מאחרי־הקלעים, נמרצת פעולה

 קינן, עמום הסופר עמד שבמרכזה בינלאומיים,
 ראשד המשורר של ארונו הבאת את איפשרה

 — בניו־יורק בדירתו בדליקה שניספה — חוסיין
 מוסמוס. בכפר־ימולדתו, וקבורתו לישראל,

 המישלחת חבר ימיו בסוף היה שחוסיין מכיוון
 הרגילים הקשיים צפויים היו באדם, אש״ף של

 אילמת הסכמה מעין נוצרה אולם זה. במיקרה
 העוקץ את להוציא אש״ף לבין ישראל ממשלת בין

 מיקרה כאל אליו ולהתייחס מהעניין, הפוליטי
רגיל. אנושי
 כאו״ם, ״ף אש נציג עם התייעצויות אחרי
 מישרד ומנהל אחד, מצד מרזי, זהדי

 שני, מצד עירן, עמוס ראש־הממשדה,
 באמצעות השיגרה, כדרך העניין סודר

 והקונסוליה כניו־יורק ישראלי עורך־דין
 שהכריע האיש כי נראה הישראלית.

 למנוע שביקש עצמו, רכין יצחק היה
 בינלאומית. שערורייה

 שהתשלום היה ישראל ממשלת של היחידי התנאי
בישראל. ישולם הגופה העברת עבור

ם על טוטאלי חר
ד מת■ ל פ

 הטילה בוושינגטון ישראל שגרירות
 האלוף של מסע־ההרצאות על טוטאלי הרם

 של הוועד־הפועל יו״ר פלד, מתי (מיל.)
 ישראלי* שלום למען הישראלית ״המועצה

 שלוחות כל גוייסו זה לצודד פלסטיני״.
 ברחבי והחילוני, הדתי היהודי, המימסד

אמריקה.
 בשיחתו זה־עתה, הגדירו רבץ יצחק אשר פלד,

 האישי״, כ״ידידו הופואה־בואני, חוף־השנהב נשיא עם
 אורי על בעבר שהוטל הסוג מן בחרם נתקל

אחרים. וישראלים אבנרי

נוטש מדוע
ת עמית ;כוו־״* א
 מתפקיד עמית מאיר (מיל.) אלוף של להתפטרותו

 לפרוש להחלטתו קשר כל אין כור, מנכ״ל
 הדמוקרטית לתנועה ולהצטרף העבודה ממיפלגת

 כחלק התפטרותו את להציג ניסיונו לשינוי.
 ביותר. מדוייק אינו הפוליטי ממאבקו
 מ״כור״ התפטרות מיכתב הכין עמית
 המיכשוליס רקע על כשנה, לפני ככר

 שינויים להכנסת כדרכו שהוצבו
 באוזני התבטא אז בכר כקריית־הפלדה.

 מחפש הוא כי ואמר, קרובים ידידים
 האדיר. הקונצרן מניהול להסתלק דרך
 מפני לפרוש מבקש הוא כי אז, הסביר עמית

 שתקופת כך על מעידות כור מומחי שתחזיות
 וכי לקיצה הגיעה הקונצרן של וההתפשטות הגידול

 רזון״ שנות ״שבע עמית, של כהגדרתו צפויות, עתה
 מיפלגת את לנטוש החליט אילולא גם לכור.

 אחרת אמתלה מחפש שהיה לוודאי קרוב העבודה,
הקונצרן. מניהול להתפטר

ד״ן* יעשה מה
 עתידו לגבי שונות הערכות קיימות שונים בחוגים

 שדיין כך על מחלוקת אין דיין. משה של הפוליטי
 להכרעה בהתאם הבאים הפוליטיים צעדיו על יחליט

המועמד על העבודה מיפלגת בוועידת שתיפול

1

ח קו תי ע ה ף־  אג
פווו מפשץ־ ח ל ד ד■■! ע

במישרד־החינוך־ והמוזיאונים העתיקות אגף

 של העתיקות שוד על לחפות ממשיך והתרבות
 האבסורדית הטענה על הסתמכות תוך דיין, משה

 חפירות על עדויות כל האגף בידי אין שלפיה
 שר־הביטחון. היותו בעת דיין של בלתי־חוקיות

 אברהם על־ידי השבוע ניתנה זו ברוח תשובה
 לשורת והמוזיאונים העתיקות אגף מנהל איתן,

 ועדת־החינוך־והתרבות יו״ר שהגיש שאילתות
 גניבת לפרשת שהתייחסו כץ, אברהם הכנסת, של

 החפירות מן דיין משד, על־ידי הסארקופאגים
 המוזיאון. חשבון על ולשיפוצם אל־בלח, בדיר

 דיין מחזיק אם השאלה מן התחמק איתן
 ובן וכספי, לאומי ערד בעלי כפריטים

 שיחזר אם השאלה, על ישירות השיב לא
דיין. עכור סארקופאגים ישראל מוזיאון

 רכש המוזיאון כי אישר זאת לעומת ״
 .1971 שנת כסוף מדיין סארקופאגים

 של והתחמקותו מהיתממותו כתוצאה
 שורת כץ ח״כ הגיש אגף־העתיקות, מנהל

 לדעת מבקש הוא שכה חדשה, שאילתות
 למוזיאון או ;עתיקות ! לאגף ידוע אם

 הסארקופאגים הגיעו וכיצד מניין ישראל
דיין. לידי

ד כו לי  מייחל ה
ת ב שי ק ל ארי

 שרון אריק בי משוכנעים הליכוד מנהיגי
 וישוב הקרובים כימים אליהם יחזור

 המיפלגה בצמרת הקודם מקומו את לתפוס
הליברלית.

 אחרי עתה, גדלו לכך הסיכויים כי סבור הליכוד
 של בסיכוייו ירידה על הורו האחרונים שהסקרים

 הליכוד מנהיגי מייחלים מאידך, בבחירות. אריק
 בעבר, רבות צרות להם שעשה אריק, של לשיבתו

 מיפלגת־ידין־תמיר. מול הליכוד את לחזק כדי
 ראשי את לבקר עצמו אריק מוסיף זאת לעומת
 יעדיף כי טוען בלתי־רגילה, בחריפות הליכוד
לחזור מאשר פוליטית מפעילות כליל לפרוש

 ההחכרה את אישר שהמינהל לפני עוד
 הקרקעות על הוועד מחברי במה השתלטו

 בו זרעו השטח, את עיבדו המבוקשות,
 עובדות לקבוע בדי גפנים בו ונטעו חיטה

כשטח.
 לדונם, ל״י 8000ל־ 6000 בין נע באיזור האדמות מחיר

 דונמים כאלף על הוועד חברי של והשתלטותם
 ״* במאבק לפתוח העומדים הכורמים, את עתה מסעירה

שלהם. הוועד חברי נגד

צב !ווטיאס סטי סגן־ני
ש ת״ם רא ל
 קצין־המודיעין נחמיאם, סמי סגן־ניצב

 המישטרה, של הארצי המטה של הראשי
 יקבל הוא ניצב־מישנה. לדרגת יועלה
 מייוחדים לתפקידים המחלקה כראש מינוי

 ניצב־ של כמקומו הארצי, המטה של
 לעלות העומד בובנר, מיכאל מישנה
̂׳ד תת־ניצב לדרגת  חדש מינוי ולק

כמישטרה.
 •י המישטרד, לשורות שבא נחמיאם, סמי סגן־ניצב

 הקצינים כאחד נחשב צה״ל, של מחיל־ד,מודיעין
 בד,ערכה וזכה המטודהארצי, של ביותר המחוננים

 ידלין בפרשת ראשונית חקירה ערך כאשר רבה
אחרות. חשובות ובפרשות

ה0א1 ת ר לו עי פ
תפו טי כ״מעו־יכ״ לי

 כתבי על פוליטית פעילות אסרו מעריב ד,צד,רון עורכי
 לאיסור בדומה הבחירות, לפני ימים מאה עיתונם
 עובדי־המדינה. על המוטל

 מזוהים העיתון מעובדי שרכים מאחר
 עורכי ביקשו ברורה, פוליטית כצורה

 התדמית על לשמור ״מעריב״
 הוראה הוציאו העיתון, של האובייקטיבית

 שרוצה מי שכל השאר, בין הקובעת,
 * לצאת חייב מיפלגתית כפעילות לעסוק

הבחירות. אחרי עד תשלום לדא לחופשה
 במערכת חלק ליטול העיתון עובדי על נאסר כן כמו

תשלום. תמורת הבחירות

 הכתבות בסידרת השלישית הרשימה
 העוסקת השחיתות״, למדעי ״הפקולטה

 .הפקולטה של מאחרי״הקלעים במתרחש
 אינה תל־אביב, באוניברסיטת לאמנויות

 טכניות. מסיבות זה בגיליון מתפרסמת
 ״העולם של הבא בגיליון — הסיררה המשך
הזה״.
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