
ואת אמד ידיו
 בשבועון בשמו שפורסמו הדברים את שהכחיש למרות
 סגן־ראש־הממשלה, אמר ניוזוויו, האנגלית, בשפה

 שהשבועון הדברים את ידין, ייגאל הפרופסור
לו. ייחס

 הרמטכ״ל את ידין תקף בשבועון, הדיווח על־פי
 ידין לבנון. על שנערכה התייעצות־שרים בעת

 את ״איבדת הזדמנות: באותה לבגין אמר גם
 הביטחון.״ מערכת על השליטה

 שהתבטאויותיו1 ■לשפר. יודעים ידין מקורבי
 נכח לא שבהם אחרים, בפורומים בגין על

יותר. הרכה אף חמורות היו ראש־הממשלה,

להיפגש רוצה פרס

הכור נושא
שוב ה ל 11 יו

 שוב. יועלה העיראקי הכור נושא כי נראה
 קיימת כי טוענים אסטרטגים פרשנים

 הנראה שכבל אחרי שעתה, אפשרות
 להם שנגרמו הנזקים את תיקנו העיראקים
 איראניים, מטוסים על־ידי הכור בהפצצת

לישראל. סכנה מהווה שוב הוא
 גדות־החידקל, על שוכן בעיראק עתה הנבנה הכור
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טלוויזיה פרשן דיין
״הבריח ח רצו בא

נמ סופר, אדי הכירה׳׳, ״אולפני כעל
 משה ״ב ח עם כמשא־ומתן עתה צא

תוכ כהפקת שותפות כרכר דיין,
כנוש שכועית־קכועה טלוויזיה נית
ייטראליים. אים

 מדי להפיק מתכוונים ודיין סופר
 שתכלול כאנגלית, תוכנית שכוע

 דיין, של ופרשנות מישראל חדשות
טלוויזיה תחנות למאות תימכר אשר

קהי שכהן כארצות-הכרית, מקומיות
גדולות. יהודיות לות

מיטראן עם
 שימעון ״כ ח מיפלגת־העכודה, יושכ-ראש

 כקשה משותף ידיד באמצעות שלח פרס,
 לצרפת אותו להזמין מיטראן לפראנסואה

כישראל. הבחירות לפני עוד
 מיטראן, על־ידי תענה פרס של בקשתו כי נראה
 מיפלגת ויושב־ראש פרס, של אישי ידיד שהוא

 לביקור־ הבא בחודש כבר יצא הישראלית העבודה
בצרפת. יומיים בן בזק

ץ י רב הו ־ דיין קרע
 הורכיץ יגאל שח״כ אפשרות קיימת
 הרשימות הגיטת לפני עוד מתל״ם יפרוש

לכנסת.
 חתול עבר דיין, משה הרשימה, לראש הורביץ בין

 שדיין התלונן והורביץ האחרונים, בימים שחור
 לו לגרום כוונה מתוך אותו ומשמיץ מעליב
מתל״ם. לפרוש

- של״י רשימת
התנועה ראש■ בדי

 של״י, של המרכזיים מהפעילים כמה
 ומאיר פלד מתי 1<מיל/ האלוף וביניהם

 שהודיע אכנרי, אורי כעיקכות הלכו פעיל,
 של״י כרשימת יופיע שלא חודש לפני

לכנסת.
 של ברשימה נותר של׳׳י של המרכזיים מהפעילים

 על שעבר גן־שמואל, קיבוץ הבר כהן, רן רק של״י
 תוקף היה לא זו להצבעה במועצה. קטן ברוב פעיל

 חאג׳־יחיא, צדק ואליד ח״כ של״י. תקנון לפי מחייב,
 הודיע לא עדיין בכנסת, של״י של היחידי הנציג

עמדתו. על

 התעניין בגין
ש ד״ פי בבס

 חלוקת באופן התעניין בגין, מנחם ראש־הממשלה,
ד״ש. כספי
 את עכורו לכדוק ממקורביו ביקש בגין

 כספי חלוקת כאופן הקשורות השמועות
 לפני עוד דין־והשכון, מהם וקיכל ד״ש,

 שמואל את לצרף שלא החליט חרות שמרכז
הכאה. לכנסת הליכוד לרשימת תמיר

בניו־יורק חקירה
 חוקר כישראל החייל למען הוועד מרכז

 אבישי קיכל באילו שהושמעו טענות
 ה״שירותרום״, את שאירגן מי אמיר,

שכר כיום־העצמאות, כניו-יורק שנערך

 עכודה עכור לירות מיליון מחצי יותר של
אחד. ערב של

 ביותר. קטנה היתד, בניו־יורק השירותרום הצלחת
 סניפים שלהם הישראלים הבנקים תרומות מלבד

 הוראה בארץ, מהמרכזים שקיבלו בארצות־הברית,
 לשירותרוס דולרים אלפי כמה רק נתרמו לתרום,

בניו־יורק.
 אירגנו אשר לוי, וחיים יאיר האחים ישראלים, שני

 בניד זינון במועדון־הלילה ביום־העצמאות, מסיבת־ענק
 שבגלל בטענה אמיר, על הם אף התלוננו יורק,

 חיילים למען התרמות לארגן בכוונתם חבלתו
 משלושת יותר השתתפו שבה המסיבה, במהלך
 אלפי מאות כמה של סכום נאסף לא איש, אלפים

■־־* זו. במסיבה דולרים

רצה מועדי
1 לאט פ ל להצטרד

עומ שכניו מועדי, ג׳אכר שייח׳ ח״כ
 ״ב ח רצח כאיטמת לדין עתה דים

 כמשא־ומתן היה אכו־רכיע, מחמד
 פלאטו־ שמואל ״כ ח עם כיותר מתקדם

חוד לתישעה השכוע שנדון מי שרון,
 לרשימת הצטרפות על מאסר, שי

פלאטו. של פ״ש
רשי הקמת על הודיע שמועדי אחרי

 של לפנייתו נעתר הוא עצמאית, מה
 כשלבים רק אליו. להצטרף פלאטו

 עלה הוא המשא־ומתן של הסופיים
בלחי נפרדו והשניים שירטון, על
יד. צת

רוצה פרס
ח נו ט 3 באסיפות

 פרס, שימעון ח״כ מיפלגת־העבודה, יושב־ראש
 המוניות, אסיפות עבורו לארגן שלא לעוזריו הורה

 במהלך רחב, ציבור עם אותו מלהפגיש ולמנוע
 המוניים. במיפגשים ביקור או סיורי־רחוב,

 שבה המימונה, תקרית אחרי מפרס באה זו הוראה
 וביצים. עגבניות עליו הושלכו

 כמודעות שבונה כורכה, חיים פרס, של נהגו
 תביעת• להגיש עומד כ״כיריון״, הליכוד

לו. שהדביקו התואר על הליכוד נגד דיכה

רצה בגין
צבע צילום

 פנו ראש־הממשלה של לישכתו אנשי
 ששידוד לבך לדאוג כבקשה לטלוויזיה

 הליכוד איחוד מכנס בגין ■מנחם של נאומו
. בצבע. שידור יהיה
 בשחוד־לבן תמונות להקרין שלא החלטתה לאור

 צבע משידורי ולהימנע תוכנית, באותה ובצבע
 לבקשתו הטלוויזיה סירבה החדשות, במהדורות

בגין. של
 הבקשה את קיבלה הערכית הטלוויזיה

 מהדורת באמצע ושידרה כהוראה,
כצבע. בגין של דכריו את שלה החדשות

ר מאמרי בי ־ א
הארגנטינית לתעמולה

 הבינו העולם כבל ארגנטינה שגרירות
 אכרך, מירה של מאמריה של תרגומים
 מטעם רשמית כתעמולה אותם ומפיצות

הארגנטיני. מישטר־הטרור
 אחרונות, בידיעות לענייני־חברה טור בעלת אברך,
 לביקור ארגנטינה ראשי על־ידי בשעתו הוזמנה
 כתבה שובה עם מלכים. בכבוד שם וזכתה בארצם

 של מחנות־הריכוז את תיארה שבהם שורת־מאמרים
 ואת כבתי־הבראה, בארגנטינה הפאשיסטי המישנר

טובות. כוונות בעלי כליברלים השילטון ראשי

לכנסת הזפין פרס
 פרס, שימעון ח״כ מיפלגת־העבודה, יושב־ראש

 עובדי של גדול שקהל לכך, לדאוג מעוזריו ביקש
 הדיון במיסגרת נאומו בעת נוכח יהיה מטה־ד,בחירות

 השבוע. השני ביום בכנסת שנערך המדיני,
 ומרבית לחלוטין, שותק מטה־הכחירות

לירושלים. היום כאותו נסעו עובדיו


