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אסד על לשפוד
 מישטרו להפלת שואפת ארצות־הכרית אין
בסוריה. אל־אסד האפט׳ של

 יפול שאם מסקנה לכלל הגיעו אמריקאיים מומחים
 בדמשק השילטון יעבור שספג, המפלה בעיקבות אסר,
 האחים כגון מסוכנים, יותר הבה יסודות לידי

 לייצוב בשקט ארצות־הברית פועלת לכן המוסלמים.
האמריקאי. למחנה ולמשיכתו אסד, של מישטרו

■ החשיש סוחר
בלבנון

 כבר בישראל מסוחרי-החשיש רבים
 של מנה ללבנון. .הדרך את מצאו

 אפשר חשיש קילוגרמים שלושה
 שקל, 900 של במחיר בלבנון להשיג

 — ״שק״ של מחירו שבארץ בעוד
ל מגיע — חשיש מקילוגרם פחות
שקלים. אלפים מעשרת יותר

 צרפתוית ה כ י מ ת
בפלישה

 ממשלת־ בפי המושמע לישראל החריף הגינוי למרות
 מאמינים אש״ף, לטובת מחוותיה ולמרות צרפת,

 תמכה מיטראן ממשלת כי בפאריס רבים מומחים
 שהביאה הישראלית־אמריקאית ביוזמה הקלעים מאחרי

ללבנון. לפלישה
 זו, גירסה לפי מקווה, ממשלת־צרפת

 את לצרפת יחזיר בלבנון נוצרי ששילטון
 לו שיש זו, בארץ שלה מעמד־הבפורה

 מוכנה היא כן על בשנים. מאות של מסורת
שם. רב־לאומי בכוח להשתתף גם

המיבשוד הוא ארי?
 לממשלת־ מיפלגת־העבודה לכניסת העיקרי המיכשול

 שרון. אריאל שר־הביטחון הוא ליכוד־לאומי
 אחרי כי מעריכים העבודה במיפלגת

 מידי להוציא סיכוי עוד אין מילחמת־לבנון
 רוצים שבו שר־הכיטחון, תפקיד את שרון
ורבין. פרס

 סגן־ראש־הממשלה של תואר מסירת :האלטרנטיבה
למיפלגת־העבודה. והחוץ האוצר ותיקי

 ועידח־חרות
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 החודש, בסוף להתכנס אמורה שהיתה חרות, ועידת
 ספטמבר. לחודש תידחה שבועות, בשלושה ושנדחתה

 שיהיו או מגוייסים יהיו רבים שצירים היא הטענה
 המילחמה בעיקבות שיתהווה המדיני, והמצב בחו״ל,
 דיוני את ישרת לא שהדבר ויתכן נזיל, הוא בלבנון,

הוועידה.
 שאריק החשש :לדחייה האמיתית הסיכה

 הניצחון פירות את עתה ינחול שרון
להתארגן יריביו יוכלו הקיץ אחרי כלבנון.

 ■היו(סחורות לזא
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 ראש־ ובראשם בליכוד, רבים של רצונם למרות

 את לנצל כדי מוקדמות בחירות לקיים הממשלה,
 למען בכנסת רוב שייווצר סיכוי אין הלבנון, מילחמת
כאלו. בחירות

 והאופוזיציה הקואליציה מיפלגות כל
מוקדמות. בחירות לקיום בתוקף מתנגדות

 עוד אסמים
סרבוי־וודומוח

 לתרום שהתנגדו תל־אביב, באוניברסיטת עובדים
 להודיע התבקשו ללב״י, קודש שהכנסותיו יום־עבודה

 לוועד־העובדים. בכתב על־כד
 על השלכות יהיו שלמיכתב להם הוסבר
כאוניברסיטה. העסקתם המשך

 ז״^י־העסדה
סיפוח בעד
 באיזורים בגדה, ישראליים מתנחלים

 יוזמים מתוכנית־אלון, כחלק שמוגדרים
 מיפלגת־העבודה, של הניציים לח״כים פנייה

 כאותם הישאלי החוק להחלת הצעה שיגישו
שטחים.

 והסתימה ברורים, בקווים הוגדרה לא תוכנית־אלון
 שחלק מאחר אך צפוף. פלסטיני ישוב בלב מהתנחלות

 פלסטיניים, ישובים בלב נמצאות מההתנחלויות
 הצורך. לפי להתרחב יכולה התוכנית
 לסיור־לימודים בקרוב לצאת עומדים הניציים הח״כים

אליהם. יצטרף גלילי שישראל ונראה בביקעת־הירדן,

 פיקדוופווים
̂כ1ה אד ח

הת בכיר כלכלי ״כ ח של כמישרדו
 ה־ מתוחכמים. מכשירי־האזנה גלו

 האפשרות את עתה בודקת מישטרה
 בד לדעת ביקשו המכשירים שטומני

הממ של כלכליים צעדים על ראש
לריווחיהם. ולנצלם שלה,

יורשים
עכשיו" ם לו ש לי"

 עוזי שריד, יוסי את משרת שהוא נטען פלג נגד
 תפקידו. את למלא תחת נמיר, ואורה ברעם

 של עוזרו מוצע מזכיר־הסיעה לתפקיד
אפלבאום. בועז פרס, שימעון

ישדאליות־ הפקה
אפריקאית

ב עתה דנים הישראלית בטלוויזיה
 מרש־ אחת עם ביחד להפיק אפשרות

 הפקה האמריקאית תות־הטלוויזיה
ה בלבנץ. הפליטים למען משותפת

 אכד הופעת על מבוססת תהיה הפקה
 והתרמה בעולם, שונים במקומות נים

ף רבות. במדינות

הבנייה ך פעו משובר
 קבלנות בענף המשבר את העמיקה בלבנון המילחמה

 שאם חששם את הביעו שמומחים כך כדי עד הבניין,
 השבועות בתוך דירות במכירת שיפור יחול לא

קבלנים. של פשיטות־רגל צפויות הקרובים,

יו ד ר ב ח ס פ
 קול־ישראל, של הצרפתית במחלקת פרצה קטטה
 את היכה שושן, (ז׳יל) מרדכי העובדים, אחד כאשר

 אנדרלין. שרל מחלקת־החדשות, מנהל של סגנו
 רקע על פוליטי ויכוח בעיקבות פרצה הקטטה

בלבנון. המילחמה
 על כעם הקיצוני, הימין איש שהוא שושן,

 לטלוויזיה כתבות שהעביר אנדרלין,
הצרפתית.

גלי־צהדל ב ח ב סר נח
 < בלבנץ נתפס גלי־צה״ל של כתב־מילואים

 כתב תידרך כאשר כיטחון־שדה, על־ידי
 כי סבורים בינלאומית. סוכנות־ידיעות של

 נספח עם קשרים יש סוכנות־הידיעות לכתב
 וכתב־המילואים זרה, מעצמה של צבאי
הכתב. עם קשריו על נחקר

 אפרסק ארגזי
לפרקליטות

 עמוסי ארגזים שלושה קיבלה המרכז מחוז פרקליטות
 נחקר שעליו בחומר העוסקים מהמישטרה, תיקים
 גני־תיקווה. המקומית ראש־המועצה וייס, יעקב

 מהחקירה כחלק בזמנו הוגדרה נגדו החקירה
המפורסם. אפרסק״ ב״תיק

■..אגדי* בשוטרים נהג
 יוסף שיוזם מהצעה שביעות־רצון אי מובעת באגד
 הסביבה. באיכות שמטפלים הגופים את המרכז תמיר,

 סמכויות־שיטור להעניק הציע תמיר
 העישון איסור את שיאכפו כדי לנהגים,
באוטובוסים. הפסולת והטלת

 הבערר גירוש יתכן
•ונד מהאינטרנט

 מהאינטרנציונל מיפלגת־העבודד, לגירוש המגמה
 התמיכה לאור ומתחזקת, הולכת הסוציאליסטי

 הישראלית בפלישה מנהיגיה של והגוברת הממושכת
 לה שיש במפ״ם, גם תפגע מגמה אותה ללבנון.

 באירגון. משקיף של מעמד
 עתה פועלות בעולם אחדות מיפלגות

 ברונו ידי על לראשונה שהותווה זה בכיוון
האוסטרית. המיפלגה ראש קרייסקי,
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 על התמרמרות שררה בתל־אביב עכשיו שלוס בסניף
 בלבנון. למילחמה ביחס התנועה של חוסר־המעש

 גורמים עם משא־ומתן ניהלו התנועה פעילי
 — חדש גוף להקים כדי אחרים, פוליטיים

 המילחמה׳׳. נגד ״הוועד
 לא עכשיו ושלום שירטון על עלה המשא־ומתן אך

 בכיכר־ הפגנה יקיים אשר החדש, בגוף חלק תיטול
השבוע. בשבת מלכי־ישראל

שסד־רוג״ם סיססור
 (״רוליק״) ישראל בכנסת, המערך סיעת ומזכיר דובר
שחל, משה ח״כ הסיעה׳ יושנדראש עם •הסתכסך פלג,

 עצמם על ולקחת שוטרים להיות מסרבים הנהגים
להם. שייך שאינו תפקיד

תיפכיס ן ארג פ ד י שר
 שהם מפ״ם רמזי על סומך אינו שריד יוסי

 תמיכה ׳מארגן החל הוא מהמערך. יפרשו
 את להשיג ומקווה לפרישתו, בעבודה
״.77 ״חוג תמיכת

 להליכה מתנגד החוג, מראשי הורביץ, דן הפרופסור
 בכך. תומך שטרנהל זאב שהפרופסור בעוד נפרדת,

 אירועי בעיקבות לקואליציה, העבודה תצטרף אם
המיפלגה. יוני של הפרישה תהליך יזורז לבנון,


