
תנועת״המושבים. מזכיר שהיה מי ;חמל,ין,
 על נחמקין נגד רבות טענות יש המושבים לחברי

 להעלות חוששים הם אך ובפינויים, בהם טיפולו דרך
 הפינוי. תהליך הסתיים לא כל־עוד עתה, אלה טענות

 הוא תנועת־המושבים כמזכיר נחמקין של מחליפו
 נחמקין, של איש־אמונו הדר, עמום לשעבר הח״כ

 בן־נהלל. הוא גם שכמוהו
 הקשורים לעניינים רק נוגעות אינן נמקין נגד הטענות

הפיתחה. בפינוי

 ״דה־בירס״ של הסיגדיקאט שברשות המלאי
 המשתווה להיקף־שיא, עתה ככר מגיע

 לאחרונה .1980 של המכירות מכלל 908ל־
 נוספים אחוזים כחמישה הסינדיקאט הקטין

 חדשים יהלומים של הכרייה היקה את
 השנה. השלישית הפעם זו כמיכרותיו,

 למכור עומדת בריודהמועצות למשבר: נוסף גורם
 (דאמפינג), היצף במחירי ויהלומי־נוי יהלומי־תעשייה

 היה השנה גרעינים. לקניית זר מטבע להשיג כדי
 וברית־ ביותר, גרוע בברית־המועצות יבול־החיטה

* רבים. לדגנים זקוקה המועצות

1ת 1 £ ך1 ו ן

 להיפרוו־ו ה ויי עש
ה ת חקיר ש ר פ  ב

ה סקרן *,גרמני
 הליברלית כמיפלגה מילחמת־הסיעות

 שתיפתח לכך להכיא עלולה •טבליבוד
 כספים הוצאת סכיב מישטרתית חקירה
גרמניה״. מ״קרן

 אילי־הון כמה על־ידי נוסדה זאת מיסתורית קרן
 שונות פעילויות לממן נועדה והיא יהודיים־גרמניים,

 במיפלגה הסיעות אחת נציגי ישראליות. מיפלגות של
 השתמשו אחרת סיעה שאנשי טוענים הליברלית

 ובני עסקנים של שהייה לממן כדי הקרן בכספי
 ברחבי מפוארים בבתי־מלון בסופי־שבוע מישפחתם

למישטרה. תלונה בהגשת ומאיימים הארץ,

ם רי מג  !להדקיס ה
שרים  עם ק
ם ■שראל״ם ערבי

 עתה עוסקים בתל״אביב המצרית השגרירות אנשי
 ערבים עם קשריהם בהידוק אינטנסיבי באורח

 ממשלת־הליכוד. ממקורבי ישראליים,
 מייטלחת להתארח עומדת זאת כמיסגרת

 הערכיים הכפרים כאחד השגרירות מטעם
 זבה זה ככפר כיום־הכיפורים. כארץ

האחרונות. ככחירות רכים כקולות הליכוד

א ב  מועמד אבן א
ערך מ ביו׳״ר ה

פ ח־ ב דה תי דו נ
ת ש ר פ ב

הוות*?״ *העיתונאי
 שהוחשד הוותיק״ ״העיתונאי נגד כתב־אישום יוגש אם

 על־ידי לעיתונות הודלפו עליו שידיעות בסחיטה,
 מכך העיקריים הנפגעים שאחד יתכן המישטרה,

 המיפלגות. לאחת הקשור ישראלי, איל־עיתונות יהיה
 מאיטליה, נייר יכוא עיסקי :לכך הרקע

 היו ואיל־העיתונות הוותיק״ ש״העיתונאי
כהם. מעורבים

ל רייסר ב ק מ
ברג מכונית אייזנ מ

 (חרות) רייסר מיכה הצעיר הח״כ
 מועצת־המנה■ בחכר לאחרונה מונה
 ״אתא״. הטכסטיל קונצרן של לים

 המיליארדר על־ידי נשלט זה קונצרן
אייזנברג. שאול היהודי־יפאני

ה מטעם הועמדה, רייסר לרשות
משת שהוא שכורה, מכונית קונצרן,

מזומנות. לעתים כה מש
 — ״הייקכ״ מייסדי על נמנה רייסר

ש הליכוד, של חדש חכרתי מועדון
 אסיה״ ב״כית פעולותיו את יקיים

מ אחד אלבין, מיכאל אייזנברג. של
 נמנה אייזנכרג, של החברות מנהלי

המועדון. מייסדי עם הוא גם

ר ב ש ת מ עו ק ש ה ב

ד שו ח ת ה ב י נ ג  ב
ק ל - ד
ל ע ה ב ט לי ק ר פ

ב החשודים הנהגים של מישפטם
 מצה״ל עצום בהיקף דלק גניבות
 כתל־ כבית־המישפט כנראה ייערך
 הנהגים שאחד היא לבך הסיבה אביב.

 של בעלה הוא בגניבות החשודים
 באר־ מחוז מפרקליטות פרקליטה

 בוצעו שהגניכות למרות לכן, שכע.
 המישפט ייערך והדרום, סיני באיזור
הארץ. כמרכז

ה שני לערוץ טלוויזי ב
 ראש■ בערב נפגש חמר, זבולון שר־החינוך־והתרבות,

 בקלן, הגרמנית רשת־הטלוויזיה מנהל עם השנה
פונסאל. הנריך

 הממשלה, בהזמנת לארץ הגיע פונסאל
 האפשרויות על נסבה המר עם והשיחה
כישראל. לטלוויזיה שני ערוץ להקמת

חדש־״שן ■נעץ
ש ה ל ח הרוו ר״

 המחלקה כמנהל ממישרתו לאחרונה התפטר כנפו דויד
 שר־ הזמנת ועל־פי במישרד־הדתות, לבתי־כנסת

 לשר־הרווחה, יועץ יהיה אבו־חצירא, אהרון הרווחה,
 גם היה אבו־חצירא, של מישפחתו קרוב שהוא כנפו,
 אבו־חצירא עזב כאשר שר־הדתות. היה כאשר יועצו

 כמנהל כנפו את למנות דאג מישרד־הדתות, את
לבתי־כנסת. המחלקה
 במישרד־ המינויים כל מחליף. לכנפו מונה לא בינתיים

 המישרד, מנכ״ל שיוחלף לאחר עד הוקפאו הדתות
 השר של מועמדו סלומון, משה ברב שרייבר, גדליה
בורג. יוסף החדש

שאי מ!יימ צירוף עד ח

ת ל ה ת הנ כנו הסו
 1982 פברואר כחודש ייתכנס כאשר

 של מועמדו יהיה העולמי הציוני הקונגרס
 הסוכנות הנהלת יו״ר לתפקיד המערך

אבן. אבא ״כ ח
 לזכות אבן של סיכוייו שטובים מעריכים במערך

 את משקפים הציוני בקונגרס הכוחות יחסי בתפקיד.
 גם יש הציוני בקונגרס אך בכנסת, הכוחות יחסי

 וזו הכלליים הציונים של הקונפדרציה של נציגות
המערך. במועמד לתמוך מסורתי באופן נוטה

ח מתבני פי ר ח־ ח ח פי

ד נתמקין נג
 בפיתחת־רפיח, המושבים פינוי השלמת עם

 לפתוח המושכים מחברי במה עומדים
אריק החדש הח״ב נגד ציבורי כמאבק

ר אמריקאיות ק ח מ ל
 כארצות־הכרית, המס כחוקי שהוכנס שינוי

 את לחסל עלול רגן, ממשלת של ביוזמתה
 מחקר בתעשיות האמריקאיות ההשקעות

כישראל. ופיתוח
 בענף להשקיע אמריקאים ליזמים כדאי היה כה עד
 לפטורי־מס זכו השקעותיהם שכן בישראל, זה

 לתוקפו ייכנס חודשים כמה תוך בארצות־הברית.
 פתחו ישראליים ומיפעלים האמריקאי, בחוק השינוי

 אותם ומזרזים אמריקאים משקיעים אחרי במירוץ עתה
 בתוקף. יהיה שהחוק לפני להשקיע

 של המשך לאפשר יוכל הישראלית בחקיקה שינוי דק
 החדש האמריקאי שהחוק אחרי אמריקאיות השקעות

לתוקפו. ייכנס

ת רו ד ר ד ח הי פ ס  !ו
ף עו ם ב מי הלו הי

 בצורה ישפיע בענף־ד,יהלומים העמוק העולמי השפל
 בניגוד בישראל. היהלומים תעשיית על גם המורה

 האחרונים, בחודשים שרווחו אופטימיות לתחזיות
נוספת. הידרדרות צפוייה

ם תמיר לי ר ב לי ל
 תמיר שמואל של ניסיונו שהוכשל אחרי
 סופית והתברר החרות, לתנועת לחזור
 ישראל כשגריר למנותו כוונה כל שאין

 תמיר עתה מבקש שקיווה, כפי בוושינגטון,
 שכליכוד. הליברלית למיפלגה להיכנס

 אחד אצל תמיר של מקורביו מגששים אלה בימים
 שצירוף לשכנעו ומנסים הליברלית, המיפלגה משרי

אותו. גם יחזק לסיעתו תמיר שמואל

שד הבא הגיליוו

 חג־ ביגלל אחת, יממה של באיחור יופיע
 ביום תל״אביב ברחובות יימכר הוא הסוכות.
 למכירה .מצוי ויהיה בערב, )14.10( הרביעי

החמישי. ביונך הארץ ברחבי בקיוסקים
 השנתית הסקירה. את יכלול זח גיליון

 הרע והסרט הטוב הסרט של המסורתית
 הסידרה המשך את וכן שחלפה, השנה של
האוסטרלית. האשה של מאמרה על
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