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נ!יף וצוו ת
ד חוק ג נ

ת רו ט פ ח נבון ה
 שינוי לחוקק לאפשרי בהקדם מתכונן הליכוד

 המדינה, נשיא כי שיקבע המדינה, נשיא :בחוק־יסוד
 את להציג רשאי יהיה לא תפקידו, סיום אחרי

 מכן. לאחר הראשונות בבחירות לכנסת מועמדותו
 נכון יצחק כעד למנוע היא הכוונה

 המערך, כראש לעמוד כדי מלהתפטר,
 מיפלגת־ מפעילי כמה שמציעים כפי

 המתחרה את כו הרואים העכודה,
 ככחירות כנין למנחם היחידי האפשרי
הכאות.

ב בי ש ד ה היועץ נג
ל מתנגד הכללי שרות־הכיטחון

 יועץ־ראש־הממ־ תפקיד קיום המשך
 לסגור ודורש ערכים, לענייני שלה
כרחכי-הארץ. היועץ מישרדי את

 ועדת־השרים, לפני לופיע השב״כ ראש
 ולקיים להמשיך אם להחליט כדי שהוקמה

 ודרש ערבים, לענייני היועץ מישרת את
לבטלה.

ת בו ק עי ה ב צ צ פ ה ־ ה

 שר־ שרון יהיה שבה לממשלה יתנגד שהוא
 הצביע שמלמד מראה העבר נסיון אך ביטחון,

 שעליה לעמדה, בניגוד אחדות פעמים כבר
לכן. קודם הצהיר

 שסגן־שר־הכיטחון, לכך סיכוי כל גם אין
 מאולם־הכנסת ייעדר ציפורי, מרדכי

 אריק אם החדשה, הממשלה הצגת כעת
שר־כיטחון. כה יהיה שרון

״ד ה צ
שרון מווכונן ל

 סערה, מתחוללת צה״ל של הבכירה הקצונה בקרב
 כשר־ ימונה שרון שאריק האפשרות בעיקבות
הבא. הביטחון
 של כראשותו המטכ״ל, חכרי מרכית

 איתן, (״רפול״) רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל
 מאיימים אף וחלקם לשרון, מתנגדים
כפרישה.

טכ״ל מ  מועל הר
ד ג ■דידה נ

 התחיל איתן, (״רפול״) רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל,
 במילואים, קרביים קצינים לשיחות אליו לזמן

 מהארץ. לרדת כוונתם על ידיעות בעיקבות
 קציני־המילואים את לשכנע מנסה רפול
 מציע אף הוא ולחלקם לרדת, שלא

 במערכת־ ולהשתלכ לצכא־קכע להתגייס
הצבאית. החינוך

שף  נסיו! נח
ה ל ב בוךאל־עלי׳ ח

 שעמד ״אל־על״, כמטוס הכלה נסיון
 מנמל-התעופה כשבועיים לפני להמריא

 הביטחון1עובדות־ על־ידי נחשף ציריך, של
כנמל. הישראליות

דנבה של מנמל־התעופה שהגיעה מיזוודה

דוו״א ■עבור תורגימן
 ניצב עומד כאילו שהפירסומים נראה

 מחוז מפקד את להחליף קראום נפתלי
 אינם טיומקין, משה הפורש, תל־אביב

 תל־אכיב מחוז מפקד של התפקיד נכונים.
 אברהם תת־ניצב לידי כנראה יימסר

חיפה. מרחב מפקד תורג׳מן,

ר דולצ׳ין ב ש
ח שיא א ה

 אריה היהודית, הסוכנות הנהלת יושב־ראש
 במלו־ להתגורר שאוהב כמי הידוע דולצ׳ין,
 הסוכנות חשבון על העולם ברחבי נות־פאר
 שיא את אפילו שעבר בשבוע שבר היהודית,
עצמו. של הביזבוז

 ימים שלושה כמשך שהה דולצ׳ין
 ״הילטון כיותר, כיקר הנחשב כמלון
 בדרך־ מתגוררים שם כג׳נכה, נוגה״

 שייח׳ים של מסוגם עשירים רק כלל
יוו אילי-ספנות או עשירים ערכיים

ניים.
 נוגה״, ב״הילטון ללילה חדר מחיר

 פראנקים 3צ5 הוא ארוחות, ללא
לירות. אלף 1כ־וו שהם שווייציים,

ד קנוניה ג פרפן ו טי
 הימין אנשי אמריקאיים, עיתונאים של קבוצה

 לאסוף כדי לארגנטינה, לצאת עומדת הקיצוני,
 העיתונאי נגד חומר שם הפאשיסטי המימשל בחוגי

 טימרמן, יעקובו ישראל, תושב הארגנטיני
 את הביכו ארגנטינה שילטונות נגד שהאשמותיו

 האמריקאי. והימין רגן רונלד הנשיא
 הדומה מנגנון פועל בארגנטינה כי גילה טימרמן

 שיטות־ והמפעיל היטלר את המעריץ לגסטאפו,
 יהודים נגד במייוחד חמורות עינויים

 כנראה, יכואו, האמריקאיים העיתונאים
 את ככיכול, לחקור, כדי לישראל, גם

_____________כשקרן♦ ולהציגו טימרמן

ד כו לי יומו! יוציא ה
 עיראק נציג

ת ושיא ר צ ע ה
 על־ידי העיראקי הכור הפצצת בעיקבות כי נראה

 התורן כנשיא עיראק נציג ייבחר חיל־האוויר,
האו״ם. עצרת של

 הגוש •טל תורו מגיע הכא כחודש
 נשיא לתפקיד נציגו את לשלוח האסיאתי

 התחרו, התפקיד על האו״ם. עצרת
 סינגפור כנגלה-דש, גם עיראק, מילכד

 על־ידי הכור הפצצת כעיקכות וסוריה.
 המתמודדות יתר הסכימו חיד־האוויר

 וסגן־שר־החוץ מועמדותן, את להסיר
 כנשיא ייכחד קיטני, איסמט העיראקי,

העצרת.
 כפרס ארצות־הברית, גם לכך הסכימה למעשה

ההפצצה. על בוויכוח עיראיק שגילתה המתינות על

ד ארי ־ שרון דו
 הגדולים מהתומכים הוא ארידור, יורם שר־האוצר,

 בעיקבות כשר־הביטחון, שרון אריק של במינויו
 שעבר. השבוע בסוף השניים שקיימו שיחה

 לבצע ארידור לפני שרון התחייב כשיחה
 כשיעור בתקציב־הביטחון, גדול קיצוץ
 כעכר. שרון הבטיח שככר זה על העולה

 האוצר על-ידי יופנו שיקוצצו הכספים
שלו. מדיניות-ההוזלות מימון להמשך

ה צי אלי קו  ה
שרון החיוור ב

 להצהרת ברצינות־יתר מתייחסים אין בכנסת
 הממשלה, נגד שיצביע מלמד, אברהם המפד״ל, ח״כ
 בה ייכלל אם הכנסת, לפני תוצג שזו בעת

באחרונה התבטא מלמד כשר־הביטחון. שרון אריק

 מעובדות־הביטחון. אחת של חשדה את עוררה
 ממנו ביקשה המיזוודה, בעל את הזעיקה היא

נפץ. חומר מיטען התגלה ובמיזוודה אותה לפתוח

טיסה  ת תורי ס ׳71 ה ה
טו של א ל פ

 ששמואל הראשונה הפעם זו אין
 מהארץ השנה יצא פלאטו־שרון

 פברואר כחודש גם מיסתורית. כדרך
 שידוע כמה ועד פרטי, כמטוס יצא
 כספים. לגיוס לאירופה אז טס

 כהכרת השבוע יצא פלאטו
 הודיע לכן קודם אחד. אדם

 הזה״ ״העולם למראיינת
 שהוא )61—53 עמודים (ראה

לאילת. טס
 וילדר, צכי עוזרו, הודיע מכן לאחר

 ושם לאילת, טס פלאטו אמנם כי
 דרום־אמריקאי. איש־עסקים פגש

 פלאטו החליט זו שיחה כעיקבות
 הטיסה שיטת לאקוודור. .מייד לטוס

 ניסיונות לשבש כדי נכחדה
 יד. עליו לשים צרפתיים

 מישטרת על־־ידי הודלפה הידיעה
 מיוחדים אמצעים שנקטה הגבולות,

 משדה־דב יציאתו את לאפשר כדי
 הדכר היוודע עם ומיד כתל־אכיב,

 צרפת מישטרית ניסתה כארץ
פרטים. לברד

נבון עד לחץ
 למיפלגת־ המקורכים שונים, אישים

 נשיא-המדינה, על להשפיע ניסו העבודה,
 הרכבת תפקיד את להטיל נכון, יצחק

פרם. שימעון על הממשלה
 שברור שלמרות נבון, באוזני טענו אלה אישים
 שהקמת הרי ממשלה, להרכיב יצליח לא שפרס

 לפחות תידחה בגין מנחם של החדשה ממשלתו
 לנסות נוסף זמן למערך שיותיר דבר ימים, 21ב־

 ממשלתו. בהרכבת לבגין ולהפריע
אליו. כזו פנייה כל רב כתוקף דחה נכון

 את עתה בודקים בליכוד שונים אישים
 ביטאון להוציא כרי כסף לגייס האפשרות

לליכוד. יומי
 שנים, כעשר לפני נסגר היום הליכוד יומון

 עיתון היה היום גדולים. חובות אחריו בהותירו
 תנועת־החרות של ביטאונה חרות, את שמיזג

 הליברלית. המיפלגה של עיתונה הבוקר, ואת
 על ומשתלט ההולך אייזנברג, שאול איל־הכספים

 לביצור שישמש שבועון להוציא מתכונן הליכוד,
הפוליטי. כוחו

ס צעירי ר פ
לו פ ם קי די קי פ !ת

 האחרונות, בשנים פרס שימעון את שליוו הצעירים
 אחרי ממלכתיים תפקידים פרס הבטיח ושלהם

 תפקידים כבר קיבלו בבחירות, יזכה שהמערך
 מיפלגת־העבודה. במיסגרת

 עומד כיילין, יוסי פרס, של ויועצו דוברו
 של אגף־ההסברה ראשות את לקכל

 להיות שנועד לוי, גירעון המיפלגה.
 לעבוד ממשיך ראש־הממשלה, לישכת ראש

 ואילו פרס, של הראשי וכעוזרו כיועצו
 לישכת■ ראש להיות שנועד פלג, ישראל

 את לרכז ימשיך הממשלתית, העיתונות
כדוברה♦ ולכהן ככנסת סיעת־חמערך

העיתונאי□ איגוד
ד ג ר ארי ו דו

 לצאת עומד ישראל עיתונאי של הארצי האיגוד
 ארידור, יורם שר־האוצר, על חריפה במיתקפה
 עיתונאים על ארידור של הגסות התקפותיו בעיקבות

 אלישע את לפטר דורשים ועוזריו ארידוד שונים•
 גדי נגד אמצעים לנקוט מהטלוויזיה, שפיגלמן

 של הכלכלי הכתב את ומחרימים מהרדיו, סוקניק
 עשת. מידעון אחרונות, ידיעות

 יצחק לוי העיתונאי האיגוד, יושכ-ראש
 ארידור. נגד כחריפות התבטא הירושלמי,

 בעיתונים לקיים דורשים כאיגוד גורמים
 אכן אם ארידור, נגד שתיקה של קשר

כסוקניק. או כשפיגלמן לפגוע יצליח
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