
 מתייצבת מהן אחת שכל — השונות הסיעות
 תומכיהן את מגייסות — המועמדים אחד מאחורי

 בחירות יהיו לא הפעם כי היא ההערכה בסניפים.
 כאשר הקודמת, הוועידה לקראת כמו פיקטיביות,

 לכגין ייכחד לא אם גם בי מעריכים בחרות אחת. מועמדים רשימת מאחורי התאחדו רבים סניפים
 כה יחסילהכוחות יקבעו זו, כוועידה יורש

בגין. את שיחליף האיש של זהותו את

יו״ר רביו:

 מפסידה עידאס
ה ח מ ס מיל באיראן ב

 חטיבת להקים אל־חוסיין המלל של החלטתו
 העיראקי הצבאי לעזרת עצמו, בפקודת ״מתנדבים״,

 מצבה הרעת בגלל באה באיראן, במילחמתו
עיראק. של

 לכלל כעלי־ידע משקיפים הגיעו ככגדאד
 תכוסה, נוחל העיראקי הצבא כי המסקנה

 כמילחמה המנצח הצד היא איראן וכי
הקרוב. לסיומה סימן כל שאין
 תומכת ישראל כי אל־חוסיין הזכיר הדרמאתי בנאומו
 השבוע שאושרה טענה — נשק לה ומוכרת באיראן
 עסקות שלוש שבדק בריטי, שידור־תחקיר על־ידי
 אישים של שמות זה בהקשר ושהזכיר כאלה,

הישראלי. במיסחר־הנשק רשמי תפקיד שמילאו

המדינית הוועדה
 שימעון מיפלגת־העבודה, יו״ר שקיימו בפגישה

 יצחק והח״ב בר־ילב חיים המיפלגה, מזכ״ל פרס,
 מחדש. יורכבו שוועדות־המיפלגה הוסכם רבין,

 היו״ר תפקיד את רבץ יקבל זאת כמיסגרת
 הוועדה — כיותר החשוכה הוועדה של

פרס. כידי כיום המוחזק תפקיד המדינית,

ר מחכים בגל״צ תי לפ
 של הכא המפקד יהיה מי הוכרע לא עדיין

 מכיוון גלי־־צה״ל, הצבאית, תחנת־השידור
 לתשובתו ממתינים התחנה על שהממונים

פתיר. דן של
 רבין של לענייני־תקשורת היועץ שהיה מי פתיר,

 ומשהה בארצות־הברית, עתה שוהה בגין, ושל
 אחרות הצעות אליו שהופנו מכיוון תשובתו, את

שם. שהותו את להאריך לו שיאפשרו בארצות־הברית,

■גו״סו הנסיגה מתנגדי
ה מדוע פ ק ח ק״ ר ת

סרטאוויד את
 שפורסמה סרטאווי, עיצאם הד״ר על רק״ח התקפת

 (ראח ביירות אל־ספיר הפרו־סורי בעיתון מייד
 בשטחים דעת־הקהל על המאבק מן חלק היא הנדון),

 זו אוכלוסיה כי סרטאווי טען כן לפני הכבושים.
 ישראלי־פלסטיני. שלום בזכות בדעתו, תומכת

 אמר לא שסרטאווי דברים תקפד. שרק״ח בזמן
 הודעה אל־צעיקד. הפרו-סורי האירגון פירסם כלל,
 ראש ,,פרייג אליאם סרטאווי, את לחסל תבע שבה

 עזה, ראש־עיריית אל־שווה, ורשאד בית־לחם, עיריית
 סרטאווי. את תקף לא אחר פלסטיני גורם שום

 נציג כי טוענים פלסטיניים חוגים
 אכו־צאלח, אש״ף, בצמרת הקומוניסטים

 כגנות הודעה לפרסם סרק״ח •טתכע הוא
סרטאווי.

מארידור חושש פג■!
 יודעים לראש״הממשלה המקורבים חוגים
 ■התפטרותו כגין למנחם תוגש שאם לספר

 לא היא ארידור, יורם שר־האוצר, של
תידחה.

 — האוצר של החדשה המדיניות את כי סבור בגין
 — ובסובסידיות בתקציב־הממשלה מאסיבי קיצוץ

 מתהליך מודאג בגין אחר. שר גם לבצע יוכל
בתנועת־החרות. לוי—ארידורי הציר של הכוח צבירת

ת הערבות ר חי ב ל

 הדיעה רתחת הנסיגה״ לעצירת ״התנועה פעילי בקרב
 מועד לקראת למילואים, יגוייסו התנועה שמנהיגי

 גם יגוייסו שקט, פינוי להבטיח כדי הצפוי. הפינוי
 לשירות־מילואים. פעילי־התנועה של רבות מאות

 מרחביות, לחטיבות שייכים הפעילים מרבית
 שבגדה בהתנחלויות מגוריהם כמקומות

 לשירות יתייצבו לא ואם המערבית,
 הפקרת הדבר פירוש יהיה — המילואים
שלהם. בתיהם על טמירה

ת פו ל ד על ה
האמריקאי הביון

 על רב כעס שורר הישראלית בצמרת
היש המוסד פעולות על הפירסומים

 פירסומים כי היא ההערכה ראלי.
 מכוונות, מהדלפות נובעים אלה

ה האמריקאית, בממשלה שמקורן
 ישראל. נגד ״מילחמת־עצכים״ מנהלת

 הישראלית שהצמרת הנמנע מן לא
הנוג שונות, פרשיות לפירסום תביא

 סוכנויות של חשאיות לפעולות עות
כישראל. שונות אמריקאיות

דקורפו ובנע עויפמן
 לא ני התברר שיפמן, דויד לסגן־שר־התחבורה,

 להדיח התוכנית נכשלה שכן בקרוב, שד להיות יוכל
 שיפמן החליט לפיכך ברמן. יצחק הליברלי השר את

 לכל למעשה, נכנע, והוא הנוכחי, בתפקידו לדבוק
 קורפו. חיים שר־התחבורה של דרישותיו
 כשום קורפו על לחלוק לא הסכים שיפמן

שניהם. על נוסף אדם נוכח שכה הזדמנות,

 מאשר יותר כשליש לעובדיו כיום
אחרונות״. ״ידיעות שלו, המתחרה

רוצה שפייור

 ראש־ תפקיד על להתמודדות המועמדים שמות ריבוי
 שהאיש מכך נובע המערך מטעם בתל־אביב העירייה

 שפייזר, אליהו במיפלגת־העבודה, המחוז של החזק
 מועמדותו• את להציג מדי מוקדם שעדיין מעריך

 ההתמודדות כי מעריכים כמיפלגת־העכודה
 וכין שפייזר כין תהיה התפקיד על הסופית

 דוב תל-אכיב, פועלי מועצת מזכיר
כן־מאיר.

ל ג נגד ד
רלי חייב ב לי
 זיגל בנימין תת־ניצב של יחידתו
 הח״כיס אחד נגד חקירה עתה מנהלת

 הליברלית הסיעה של החדשים
בכנסת.
 שהתרחשה לפרשה נוגעת החקירה

 מעורב לכנסת. האיש של כניסתו קודם
 הליברלית, מהסיעה אחר ח״כ גם כה

בכיר. תפקיד הממלא

שראלים י
ה ס ר בו הניו־יורקית ל

 מנהלת בוול־סטריט הגדולות הברוקרים מחברות אחת
 שאינך, ישראלית, חברה עם משא־ומתן אלה בימים
 התל־אביבית. בבורסה חברה

— — האמריקאית החכרה
 ישראליים כעלי־הון זו כדרך לעניין מבקשת
 של בבורסה הנסחרות כמניות להשקיע
ניו־יורק.

חרות בסניף ומוח פה
 מילוא יוני הח״כ תומכי שנין המאבק במיסגרת

 בסניף מהומות צפויות קליינר, מיכאל החדש, והח״ב
 בתל־אביב. תנועת־החרות של הצפון

 לשתי הזמנות נשלחו המועצה כינוס לקראת
 אושרה אחת :חכרי־מועצה של רשימות

 לתומכי שייכת והיא התנועה, מרכז על־ידי
 קליינר. תומכי של היא והשנייה מילוא,

 איש, 73 יש מהרשימות אחת ככל
 עשוייה הקבוצות שתי שכין וההתנגשות

אלים. אופי לשאת

ד3 חסד בי המעדכוו ו
 שבתאי היומיים, העיתונים של המו״לים אגודת יו״ר

 המשא־ במיסגרת מעניין, בתכסיס נקט הימלפרב,
על עובדי־הדפוס, עם עתה מנהל שהוא ומתן

ת ■ורש חרו ב
 השטח פני על לעלות עומדת בחרות הירושה מילחמת

 של הקרובה הוועידה לקראת הבחירות במיסגרת
השנה. באביב שייערכו התנועה,

שה בסאווירה  רכ
דירות־קיט

 כסאווי־ כדימוס, המפורסמת היצאנית
 כארץ בביקורה רכשה הולנדר, רה

 שבהם ככתי־מלון דירות־קיט שתי
 של לשהייה זכות הרכישה מקנה
 כדירה. כשנה שבוע

 נמצאות הולנדר שרכשה הדירות
ובאילת. בטבריה

ב י ש ל חוג־ ה לו
ד הפער פירוק ד ע ב
 ייצוג לו שיש כחוג־לשילוב, החברים רוב
 תומכים מיפלגת־העבודה, כמרכז 15* של

 מיחסי■ מתברר כך — המערך כפירוק
 כישיבה ביטוי לידי שבאו כפי הכוחות,

 המזכירות. של האחרונה
 דעתו את הביע החוג, מראשי חריש, מיכה ח״כ

 הצליח לא אך המערך, את לפרק שאין הנחרצת
הבאה. בישיבה מקיף לדיון הנושא העלאת את למנוע

שלם ,.מעריב יותר מ
 אינו ״מעריב״ הסקרים שעל-פי למרות
משלם הוא גיליונותיו, כמכירת מוביל

אופסט. לשיטת המעבר
 כראש שעמד מי את מינה הימלפרב

 כמזכיר־המערכת העובדים של מאבקם
 השייך קורייר״, ״נוכיני הלועזי העיתון של

 מיפלגת־העכודה, של לרשת־העיתונים
 המערכת מזכיר מנהלה. הוא שהימלפרב

סדר־מכונה. היה החדש

א שבועון יהיה ל
ת לג פ מי ה ל ד עבו ה

 מיפלגת״ של שבועון להוציא התוכנית
 הוקפאו ״מיגוון״, הירחון לצד העבודה,

זה. כשלב
 שבמיסגרתי׳ חדשה, תוכנית־הסברה עתה מגבש המערך

 טור ויפרסם היומיים, בעיתונים שטח־פירסום יקנה
ועמדותיה. המיפלגה פעולות על דיווח ובו קבוע,
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