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ציפורניים ■חשוך ה״יג

 עומד הייג, אלכסנדר ■האמריקאי, שר־החוץ
 כלפי הטוב״ ״האיש תפקיד טל לוותר

 האחרונים, כחודשים עצמו טל שנטל ישראל,
 קספר שר־תהגנה, של לעמדתו כמישקל־־נגד

ויינברגר.
 חמתו את עוררו ישראל של האחרונים מצעדיה כמה
 הוא מסיני, הנסיגה השלמת עם ועתה, הייג, של

ציפורניו. את יחשוף

 של גדולות סידרות של פידיונן מועד יחול 1983ב־
 ובנק ומישרד־האוצר ,1974ב־ שהונפקו איגרות־חוב,

 גבוהה רמת־שערים על לשמור מעוניינים ישראל
הפידיון. מועדי לקראת לאיגרות־החוב

ה ש ר ת פ ספ ר נו או לנ
 הפרופסור לממשלה, המישפטי היועץ
 שנמסר חומר אלה כימים כודק זמיר, יצחק

 נוגע החומר מאירופה. עיתונאים על־ידי לו
נאור. אריה לשעכר, הממשלה כמזכיר

אלה. בימים להתפוצץ עומדת השנייה נאור פרשת

ס חו ב ש ח  ה
ת ליחכו ודיס 3■

 שלמה לשנה ומים ארנונה חשבונות שקיבלו אזרחים
 ולשלמם. למהר צריכים אינם תל־אביב מעיריית
 לתשלום האחרון המועד כי שנאמר למרות

 אפשר כאפריל, האחד הוא החשבונות
 חודש לסור עד גם וקנס תוספת ללא לשלמם

מאי.

קרע

 על לחץ ליצור מבקשת הזאת המדינה ממשלחי
 בארצה, המוסלמי החבל של הבדלנית התנועה

 של מישטרו על־ידי נתמכת לעצמאות שדרישתו
באש״ף. פלגים וכמה הלובי קד׳אפי מועמר

מי סגן סל מו
 המחלקה כסגן־מנהל השבוע מונה נטור אחמד

 במישרד־הדתות. למוסלמים
 מכהן שערכי־מוסלמי הראשונה הפעם זו

 כמוכן, הוא, מנהל־המחלקה זה. כתפקיד
יהודי.

מי עלייה ב
ם מבקש■ דרכוני

 25 של עליה נרשמה אפריל כחודש
 במישרד־ דרכונים כמכקשי אחוז

ש כשנים חודשי־שיא לעומת הפנים,
עברו.

ל גרם והפיתאומי הרב העומס
ו חדשים דרכונים כהוצאת עיכובים
תוקפם. שפג דרכונים בחידוש

ט ל ת ש י שפייזר
ד עי מ כוחו ינסה ה

 למסשלת-ליכוד-לאומי יצטרף לא המערך
 ממשלת־בגין בהפלת כוחו את שינסה לפני

המערך. בראשות ממשלה והקמת
 מושב התחדש עם כי מעריכים המערך בצמרת
הממשלה. להפלת סבירים תנאים ייווצרו הכנסת

המנכ׳״ל
ד ר נג רי שג ה

 פרבר, רפי מישרד־התיירות, מנכ״ל
 שגריר על תלונה למישרד־החוץ שיגר

אירופית. כמדינה ישראל
 השגריר של ללישכתו הוזמן פרכר

 והבחין באירופה, לאחרונה היותו כעת
 נשיא־ של תמונתו רק שם תלוייה כי

 באוזני טען פרבר נכון. יצחק המדינה,
 כך על מעיד הדבר כי מישרד־החוץ

לה ויש מפא״יניק, הוא שהשגריר
דיחו.

רבין - שרון קשרי
 על רוגז שורר במערך רביו יצחק של יריביו בין

 שרון. אריאל שר־הביטחון, עם התכופות פגישותיו
 ששרון היא רכין נגד המושמעת הטענה

 כעמדות רכין של תמיכתו את קונה
 שהוא ביטחוני מידע תמורת הממשלה,

לו. מוסר

 של ועד־הפעולה מטעם שייערכו ההפגנות של שורה
 חמור לקרע לגרום עלולה הבא, בשבוע המושבים

בתנועתרהמושבים.
 המושכים על־ידי כעיקר ייערכו ההפגנות
 מצבם. על למחות המבקשים החדשים,

 מוסדות עם תיאום ללא נעשה הדבר
 אנשי טענת שלפי תנועת־המושכים,

 את כעיקר מייצגת היא החדשים המושכים
הוותיקים. המושכים

סנוורה שתיקה
 בארצות־ שנשא בנאום גילה אבן, אבא המערך, ח״כ

 שבועיים לפני שנערכה הפגישה תוכן היה מה הברית
 בגין כי אמר, אבן המערך. וצמרת הליכוד צמרת בין

 ללבנון יפלוש שצה״ל בכך יתמוך שהמערך ביקש
 מיפלגת־ סירבה אבן, לדברי שטחים. בה ויתפוס

בתוכנית. לתמוך העבודה
 העכירה פרס״ ״יונייטד סוכנות־הידיעות

 במהדורת־ כארץ ששודרה הידיעה, את
 כיום כלילה 11 השעה של החדשות
 איזכור כל לה היה לא אך השבוע, החמישי

שהוא. כלי־תיקשורת וככל ברדיו נוסף

ר שריר ג שד ו מ
 כנסי לארגן מתכוון מישרד־התיירות

 בתי־ התאחדות אנשי כהשתתפות עובדים,
 חוק־ את לפניהם להציג כדי המלונות,

שריר. אברהם השר של הנופש

מרוו על ש מי ה
 של הצעירה הימישמרת יושב־ראש רמון, חיים אם

 על השלישית בפעם יתמודד לא מיפלגת־העבודה,
 ח״כ של עוזרו כהן, משה עליו יתמודד התפקיד,

שפייזר. אליהו
 השתאות מעורר צעיר, איש־עסקים כהן,

 כרחוב המיפלגה לבניין מגיע כשהוא
כמכונית-פאר. הירקון

□ שי ד מחפ קי פ ת
ר ב דיי ש ל

 המודח למנכ״ל תפקיד מחפשים כמפד״ל
שרייבר. גדליה מישרד־הדתות, של

 סגן־יושב־ראש בינתיים: ביותר הרצינית ההצעה
המפד״ל. של תורני לחינוך המרכז

א רום ■תמותי ל
 יהיה לא רום, יוסף חרות, שח״כ נראה

 שבראשות לענייני־כלכלה, במישרד סגן־שר
מרידוד. יעקב

 מצד דומות תביעות לעורר עלול שמינויו מתברר
 ח״ב ואילו נאצר־אל־דין. ואמל פרץ יצחק הח״כים

 סגן־שר, יהיה שרום מוכן חיפה, מסניף לין, אמנון
 מטעם תתמודד לא יעל, רום, של שאשתו בתנאי

הוא. - אלא חיפה, עיריית ראשות על הליכוד

ד דו ק פו ה אין ד ע מ ש ה
 ארגנטינה בין לסיכסוך כי מעריכים בחוגי־הבורסה

 השפעה שום תהיה לא איי־פוקלנד בפרשת ובריטניה
 בתל־אביב. המניות שוק התנהגות על

 לקנות אלה כימים ממהרים ספקולנטים
 מתוך נמוך, ששערן לירות־שטרלינג,

 יעלה הבריטי המטבע ששער הערכה
הסיכסוך. יסתיים כאשר במהירות,

ב קו ס שפז ל או
 רב־אלוף כצה״ל, החיילים תלונות נציב
 בבית־ לאחרונה אושפז לסקוב, חיים (מיל̂׳

 שאינו כימעט האחרונה כעת מצבו חולים.
כצה״ל. לעבודתו להתמסר לו מאפשר

תוב איגרות־׳

 פטורים דמי־הבראה ניצול הוא שעיקרו הנופש, חוק
 יהיה זה ההסתדרות. צמרת על מקובל אינו ממס׳
 נגד לצאת ממשלת־הליכוד של ראשון פומבי נסיון

ועדי־העובדים. באמצעות המערך

ם ■ורדים אי לו מי ל
 פונות בחו״ל ישראל שגרירויות

 אין שככר לשעבר, לישראלים עתה
 אינם והם ישראלי דרכון ברשותם
 ולעשות לכוא ישראליים, אזרחים

כישראל. שרות־מילואים
 לספק השגרירות מוכנה זה לצורך
 לחייב כלי תעודות־מסע, ליורדים

הישראלית. אזרחותם כחידוש אותם

■ה לאוו 0 ■וגו

ם שלו רגוו־ אי
אמריקאי

 כארצות־ היהודית כקהילה מנהיגים קכוצת
 כממשלת- כעבר תמכו שחלקם הכרית,
 יהודי־ אירגון של בהקמתו דנה הליכוד,

כמרחב. שלום למען אמריקאי
 הציונית, תנועת־העבודה של מנהיגים יש בקבוצה

 ולקהילות האזרחי למחנה המשייכים גם אך
והרפורמיות. הקונסרבטיביות

ד ה ן ■310 מג ש ש ו
 בשנת־שבתון השוהה מגד, מתי הד״ר והמרצה, הסופר

 הסופרים אירגון על־ידי התבקש בארצות־הברית,
 המינהל צווי על מדוייק דו״ח להכין האמריקאים

בגדה שונים ספרים של הפצתם לאיסור האזרחי

 איגרות־ כשערי האחרונה שהעליה יתכן
 בכורסה הנסחרות הממשלתיות החוב

ארוכה. תקופה עוד תימשך

ש ד ח *סס■ם* ת
 לחידוש מגעים יהיו שבקרוב הנמנע מן לא

 יוגוסלאוויה כין הדיפלומטיים היחסים
וישראל.

הסיבה: דווקא. יוגוסלאווית תהיה לכך היוזמה

עזה• וברצועת המערבית
 ספרים 1100 הכוללת רשימה מישראל קיבל מגד

 הגשתו. לקראת הדו״ח את עתה מכין והוא אסורים,
 כארצות־ ידועי־שם סופרים של קבוצה
 זאת, יוזמה בעיקבות תפרסם, הכרית
 את לכטל לממשלת־ישראל, נרגשת קריאה

הספרים. של השחורה הרשימה


