ואהרון אכו־חצירא ,מצד עסקנים
המנכאים תכוסה למיפדגה ככחירות
הכאות ,אם לא תכרח כעוד מועד
מהקואליציה הנוכחית.
כשבעים אחוז מהכוח האלקטוראלי של המפד״ל
מצוי בישראל השנייה .גם מצבם של המושבים,
המשתייכים מסורתית למפד״ל ,התערער בצורה
חמורה .כתוצאה מכך נוצרה תסיסה ,המתבטאת
בהאשמות המוטחות כלפי מנהיגות המיפלגה ,על
אחריותה להתמוטטות הכלכלית.

טרם 11331
היורש דול  3 3ר

תטופל בחויייד

מינויו של חיים קוברסקי ,מנכ״ל מישרד־הפנים,
כמבקר־המדינה ,במקומו של הד״ר יצחק נבנצאל,
עדיין אינו מובטח .צעירי המפד״ל רואים את התפקיד
כמובטח למועמדם ,יצחק מן ,נציב מס־ההכגסה
לשעבר ,שנמנע מפעילות פוליטית כדי שלא לשרוף
את מועמדותו לתפקיד זה.

רעיית הנשיא ,אופירה נכון ,תסע לארצות■
הכרית ,כדי להמשיך שם כטיפול,
כעזרת הקרנות רדיו .על כך הוחלט
כעיקכות דיון ממצה כין רופאיה.

כהוגי הליכוד החלו טוענים כינתיים ,כי
למפר״ל אין חזקה על תפקיד מבקר־
המרתה .-מנחם כנין ,למשל ,כנראה
כהשפעת משה דיין ,רמז כאחרונה כי היה
רוצה לראות כתפקיד זה את אלוה )מיל(.
חיים לסקוכ.

חוסל הסיכוי

ו 1ב ר יירש את

לצירוף ירדן

ר ביוו ביץ

התנגדותן המאוחדת של ישראל ומצויים להצעת־
ההחלטה האמריקאית ,שהיתה אמורה להתקבל
במועצודהביטחון בעניין זכויות הפלסטינים,
שגרמה לנסיגתה של ארצות־הברית מהצעה זו,
חיסלה בעקיפין את הסיכוי ,שמומחים בוושינגטון
צפו לו ,לצירוף ירדן לשיחות על האוטונומיה,
המתנהלות עתה בין ישראל ומצריים.
מלבד הצורך להשביע את רצון הסעודים ולעודד
את המתונים באש״ף ,היתד ,קבלת ההצעה יכולה,
לדעת אנשי מישרד־החוץ בוושיגנטון ,לשכנע את
הירדנים להצטרף לשיחות האוטונומיה.

לטענת המומחים ,נוטה עתה המלך חוסיץ,
יותר מאשר אי־פעם כעכר ,להגיע להסדר
כשאלה הפלסטינית .חוסיין חושש כי
הכעיות הפנימיות כמישטריהן של
שכנותיו הצפוניות ,סוריה ועיראק ,עלולות
לאיים על מישטרו.
הסימן הבולם ביותר לכך הוא מינוי ממשלה
חדשה בראשותו של עבד־אל־חמיד שארף ,המקובל
הן על הפלסטינים והן על האמריקאים.
עתה ינסו האמריקאים דרכים חדשות כדי לשכנע
את חוסיין להצטרף למשא־ומתן אשר ללא תפנית
דרמתית ייקלע ,לדעתם ,למבוי סתום ,תוך זמן
קצר ביותר.

ממתינים שארל־יך
ירים ידיים
מנחם כגין לא יוותר על שרותו של שימחה
ארליך כשר־האוצר ,עד אשר יכוא אליו
ארליך ויבקשו ככנות לשחררו מתפקידו,
ביוון שאינך יכול עוד לעמוד כנטל —
זאת ההערכה המקובלת כקרב מקורביו
•טל בגין.
ראש־הממשלה דחה בעבר הצעות־התפטרות של
ארליך ,כיוון שראה בהן מיבחן לנאמנותו .אולם אם
יאמין שארליך מבקש באמת להשתחרר מהתפקיד,
יקבל את התפטרותו ברצון.
על־פי ההערכה ,עשוי הדבר לקרות תוך שלושה
חודשים .מועמדו של בגין לתפקיד שר־האוצר:
מנהיג לע״ם שפרש מממשלתו ,ייגאל הורביץ.
אולם מינויו של הורביץ יתקל בהתנגדות נמרצת
מצד כל השרים הליברליים ,המוכנים לראות כל אדם
בתפקיד ,מלבד הורביץ.

עסקני המפד״ל
תובעים :ל ב רו ח!
שרי המפד״ל עומדים ,באחרונה ,בלחץ הולך וגובר
של עסקני המיפלגה בסניפים ,ובמיוחד בערי־השדה,
התובעים מהם לפרוש מהממשלה ,על רקע אי־
תיפקודה ומחדליה בתחום הכלכלה.

הלחץ מופעל כעיקר על השרים זכולון המר

משה זנכר ,מי שהיה נגיד ״כנק ישראל״,
יירש את מקומו של יהושע רכינוכיץ,
כראש מגכית־החירום של מיפלגת־העכודה,
שנועדה לחלץ אותה מן החוכות ,שכהן
שקעה ככחירות האחרונות.
מקורביו של דבינוביץ טענו שיש טעם מר בכך
שדווקא האיש ,שאותו הדיח רבינוביץ מכהונתו
כנגיד ,ימלא את מקומו בתפקיד האחרון שמילא
לפני מותו.

לראיין בבית־הסוהר את אשר ידלין ואת צבי צור,
לא תתממש.
חלפון ,העומד לדין .יחד עם ח״ב שמואל פלאטו־
שרון ,כנאשם בעבירות על חוק־הבחירות ,ביקש
לראות את שני האסירים ,כדי לקבל מהם פרטים
בדבר עבירות־כביכול על חוקי־הבחירות ,וקניית
קולות בוחרים מצד מיפלגות אחרות ,כביכול.

גם ידלין וגם צור פירכו לדכר עם חלפון,
ולפיכך לא תאושר כקשתו לכקרם .אולם
חלפון לא נואש ,הבטיח להזמין את השניים
כעדי־הגנה כמישפטו .״אני אכריח אותם
לדבר:״ הצהיר.

מסע ל ה א ד ר ת
שמו ש ל פר ס
ממה מיוחד כמיפלגת העכורה.
המורכב כמעט כולו על טהרת אנשי
רס״י־לשעכר ,שוקד על תיכנון מסע
ממושך ,המיועד להאדרת שמו של
יו״ר המיפלגה ,שימעץ פרס ,ולשי
פור תדמיתו הציבורית ,נוכח הפיר•
סומים שככר הופיעו נגדו ואותם
שעוד עומדים להופיע.
הצוות המצומצם ,שבו משתתפים גם
משה נצר ,אלחנן ישי ,מיכאל בר*
זוהר ואהרון הראל ,מתכנן כעיקר את
הופעת פרס כשורה של אירועים
ממלכתיים ,ציבוריים ומופעים המו
ניים ,כצורה שתכליט את מנהיגותו.
כין השאר יכלול המסע ,שישתרע על
פני כמה חודשים ,פגישות וכנסים
עם אנשי מערכת־הכיטחון ,עוכדי
תע״ש והתעשייה האווירית ,כגם
ארצי של יוצאי הגה ״ל ,כינוס של
הנוער־העובדדהלומד ,עצרת זיכרון
המונית לזכר כן־גוריץ ,שפרס יהיה
כה הנואם היחידי ,ועוד.

הישראלים השתלטו

ש לו ה רוז נ פ ל ד -

על שוק ה הלב ש ה

ש ג רי ר ב שוו ״ ץ

יורדים מישראל השתלטו על שוק־ההלבשה
של ניו־יורק ,שהוא הגדול כעולם ,ובמה
מהם נמנים כיום עם המוכילים כענף זה.

עם סיום תקופת-כהונתו כעורו
הצהרון ״מעריב״ ,כחודש פברואר
הקרוב ,יתמנה שלום רוזנפלד כשג
רים ישראל בשווייץ ,כמקום השגריר
הנוכחי יעקב שימעוני .לרוזנפלד כעד
הרקע הבית״רי ,שהיה בשעתו קצין
נציבות כית״ר בפולין וכארץ־ישראל,
הוצע ככר כעכר תפקיד דיפלומטי,
אחרי פרישתו מעבודתו העיתונאית.
אולם רק כאחרונה הוברר איזו מדינה
מעדיה רוזנפלד כמקוס-כהוגתו כשג
ריר .תמיכתו שד שדיהחוץ משה דיין,
שדוזנפלד הוא ידידו הוותיק ,מוב
טחת למינוי.
..................

היהודים שלטו בענף ההלבשה בניו־יורק מאז ומתמיד,
אבל חדירתם של יורדים מישראל לייצור הג׳ינס
הפכה אותם למובילים בתחום זה.
כך ,למשל ,הצליחו האחים נקש ,יורדים מירושלים,
המייצרים את מכנסי ג׳ורדש ,להגיע בשנה האחרונה
למחזור של כ־ 50מיליון דולר .איש־העסקים
הישראלי זאב גידרון ,היושב בספרד ,עשה חיל בייצור
חולצות־נשים ,והגיע למחזור של ״שמונה מיליון דולר
תוך שנה אחת .לענף נכנס גם הזמר היווני ארים סאן,
שהקים מיפעל לייצור מכנסי־נשים ,והעושה גם
הוא חיל.

הערבים משקיעים

•\יז׳ י

טוהרו ח״ל ■
חוף והריח
חקירה ,שנערכה בידי חוקרי המישטרה־הצבאית־
החוקרת ואנשי הפרקליטות הצבאית ,נגד החיילים
והמפקדים של יחידת־מילואים ,שבאחריותה נמצאה
השמירה בחוף נהריה ,בעת התקפת־הדמים בחודש
אפריל ,הסתיימה.
החקירה נפתחה בעיקבות האשמות ,שהועלו על־ידי
מישפחות נפגעי הפיגוע ,כאילו התרשלו
החיילים בתפקידם.

מימצאי החקירה העלו כי אין מקום
להעמיד איש מחיילי היחידה לדין על
מחדל כלשהו.

חלבון לא
■בקר ב כ ל א
בקשתו של קבלן־הבחירו תהבאר־שבעי ,יעקב חלפון,

בעסקי אוויר
נסיכות הנפט אכו-ד׳כי וכוויית ,הן שתי
המדינות הערכיות הנמנות עם המשקיעים
הגדולים כיותר כחכרות־התעופה
האמריקאיות ,כין השאר גם כהכרת
טי־וו־איי ,הטסה לישראל.
ז^ו״מםתבר״מתודיידו״ח״״שפורםם'',לאחרונה על־יד
מינהל התעופה האזרחית בארצות־הברית.
שמועות על השקעוודענק של מדינות־ערב בחברות־
תעופה אמריקאיות רווחו מזמן .אולם בפעם
הראשונה נחשפו עובדות של ממש על היקף
ההשקעות של שתיים ממדינות ערב .על־פי הדו״ח
מחזיקה כיום ממשלת אבו־ד׳בי ב־ 2.5אחוז ממניות
טיץו־איי ,בראניף אינםרנשיונל ,ואיסטרן איירליינס.
כן היא מחזיקה ב־ 1.05אחוז ממניות חברת־התעופה
יונייטד ,שהיא חברת־התעופה המיסחרית הגדולה
ביותר בעולם המערבי ,וזאת בנוסף להשקעות נוספות
בחברות־תובלה אווירית .לממשלת אבו־ד׳בי 3.53
אחוז בחברת־התובלה האווירית הגדולה אייובורן,
ואילו ממשלת כוויית מחזיקה ב־ 2.83אחוז ממניות
חברה זו.

עד כה הסתכמו השקעותיהן של אכו־ד׳כי
וכוויית בעסקים אמריקאים כסכום גדול
יותר מהשקעותיה של סעודיה כארה״ב.

אלי תבור

■

