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ה שרון כ ח  מ
דהזו־מנחת

 כאשר תתבצע המערבית לביירות הישראלית הפריצה
 עליה יש כי שרון, אריאל שר־הבטחון, יחליט

 בארץ. דעת־הקהל לפני זאת להצדיק כדי מספקת
 שכה תקרית־אש, להיות יכולה כזאת עילה

כנפש. רכות אכידות ״ל לצה ייגרמו

ט הדרוו■ שלי ר ה ד ס
 האיש הוא אלוף־מישנה, בדרגת בצה״ל, דרוזי מפקד

 דרוזים בדרום־לבנון, היריבים הפלגים את שאילץ
 ביניהם. המאבק את להפסיק ומוסלמים,
 המוסלמים ראשי עם קיים שהוא כפגישה

 ייכנסו שדרוזים־ישראלים איים הוא
כמקום. שקט ישרור לא אם למערכה,

 הציגה פנורמה הירדנית שתוכנית־הטלוויזיה אחרי
 בלבנון, הישראלי ההרס מימדי על בי־בי־סי של סרט

 ביום לשדר, בערבית הישראלית הטלוויזיה עומדת
 ההרס על ישראלי, סרט־תעמולה השבוע, שישי

 מילחמת־האזרחים. בלבנון שגרמה
 ואותם הכתים אותם מוצגים הסרטים כשני

 הכריטי כסרט כאשר ההרוסים, האתרים
 הישראלים, על־ידי נהרסו שהם היא הטענה

 שהפלסטינים טוענים הישראלי כסרט ואילו
אותם. הרסו והסורים

האמריקאי□
ר ילחצו ד ס ה ל

 האמריקאים כי סבורים בישראל מדיניים בחוגים
 המילחמה של האפשר ככל מהיד בסיום רוצים

 מהתחדשות ביותר מודאגים שהם משום בלבנון,
 ועיראק. איראן בין המילחמה

 ציר כהקדם ליצור מכקשים האמריקאים
 סוריה, עיראק, את שיכלול פרו־מערבי

 את לכלום כדי ומצריים, סעודיה ירדן,
 להם מפריע כלבנון חמה המיל המשך איראן.

ככד•

ח חומ״ניזס כי ה ־ ר ה ב
 כמקומות־ השבוע השישי יום בתפילות
 כירושלים בהר־הבית המוסלמיים התפילה

 ואף החומייניזם, כזכות דרשות נישאו
 שיעיים דרווישים של חוברות חולקו

מאיראן.

 להתחדשות מיוחסת הזאת הדתית ההתעוררות
ולמילחמת־הלבנון. איראן־עיראק מילחמת

קור ל בי צ א
ר ד א *יק ל א ד־ ב ע

 עבד־אל־קאדר, אסד ״ח, כפת הבכיר המפקיד
 או השבוע עוד יזכה צה״ל, בשבי הנמצא
דינה. אשתו, שד כביקור הכא כשבוע

 ייצאו אף יחד ושניהם לישראל, אליו תבוא היא
 ברנע, אהרון הישראלי הכתב בליווי בבית־לחם, לסייר
 תפקידו במיסגרת בשביו, עבד־אל־קאדר את שחקר

הצבאי.
 חתום משפחתי לכיקור ההזמנה אישור על

שרון. אריאל שר־הכיטחון,

ת אין מנו הז
ת שיו תע ת ל איו צב

 לפי״שעה מעכבים וצח״ל מישרד־הביטחון
 ואינם האזרחיים, דספקיהם ההזמנות את

המלאי. להשלמת סחורות רוכשים
 התוספת אישור לאחר עד מעוכבות ההזמנות

מילחמת־הלבנון. בעיקבות לתקציב־הביטחון,

ה ת ה—סדל שכי בי ר ע
 הפוליטיים בחוגים מתנהלים אלה כימים

 על דיונים ישראל, אזרחי הערכים, של
 יפרוץ אם כללית, שכיתה להכריז האפשרות

 למערב־ביירות• צה״ל
מתקדם. כשלב נמצאים המגעים

ב הצוות ר ה סי ד קו פ
 את שסיקרו הישראלית, הטלוויזיה מצוותי אחד

 קצין של הוראה למלא סירב בלבנון, המילחמה
 שלדעת טלוויזיה, סרט להכין דובר־צה״ל מיחידת

 לא-דיווחייס. צרכים לשרת נועד אנשי־הצוות
 הצוות לאנשי הקצין הורה הסירוב אחרי
 הטלוויזיה, ואנשי כפקודה, הסרט את להכין
הפקודה. אחר למלא נאלצו מחויילים, שהיו

■ומון רוצה בגין
 שהליכוד הוחלט ראש־הממשלה כלישכת

 נאמנה שייצג יומי, עיתון להוציא חייב
הממשלה. ריעות את

 עמדה לא היומית שהעיתונות טוענים הליכוד ראשי
 ולצד מילחמת־הלבנון, בימי הממשלה של לצידה

לתגובות־נגד. גם מקום נתנה פרו־ממשלתיים דיווחים

ה פנ כרמון ד
* ה ד ב א ת ה

 דפנה כי סכורים כמישטרה חוקרים
מ שנעדרה החיפאית הנערה כרמון,
 נרצחה, לא מתה, ושנמצאה כיתה
התאבדה• אלא

 מתמקד החקירה של החדש הכיוון
ובמצ החיפאית, הנערה של כעברה

ההיעדרות. לפני בה

ם לי ר ב לי ה
יותר קיצוניים

 ואברהם מודעי יצחק הליברליים, השרים
 מציגים פת, גידעץ גם ולעתים שריר,
 יותר קיצוניות עמדות הממשלה בדיוני
 ומצדדים תנועת־החרות, שרי של מאלה

 ביירות. למערב צה״ל של מיידית כפריצה
 אלה ששרים הסברה רווחת הליברלית במיפלגה
 ושרון, בגין בעיני עצמם את להכשיר מבקשים
 ויוני־ הליברלית, במיפלגה פילוג שיהיה למיקרה

 כל יוכלו לא כזד, במיקרה מהליכוד. יפרשו המיפלגה
בממשלה. ולכהן להמשיך האלה השרים

ם* יחלץ־י מילוא סוסי
 בתל־אביב ״מצודת־זאב״ כמיסדרונות

 לעכור עומד מילוא רוני הה״כ כי סבורים
 לתמיכה שמיר, יצחק בשר־החוץ, מתמיכה

 כמועמד שרון, אריאל בשר־הביטחון,
לראשות־הממשלה•

 שרון, של עוזריו מצד תכופים בביקורים זוכה מילוא
 את להלל ומרבה הליכוד, ביטאון שבמערכת במעוזו
 שמיר של סיכוייו אפסו כי סבור שמילוא נראה שרון.
חדש. פטרון מחפש והוא בגין, את לרשת

ת ר. נד פו כ מ תו
הקיצוני בימין

 שפירסמה פונדה, ג׳ין הכוכבת את
 קיצונית כלוחמת־שלום עצמה את

 כעלה ואת וייאט־נאם, כמילחמת
 לישראל הכיא היידן, טום הפוליטיקאי

כלייזר. פיל היהודי־אמריקאי
 כלום- כיטאץ־היורדים כעל כלייזר,

 ותחנת־טלווי־ שדנו״ ״ישראל אנג׳לס
 הקיצוני, הימין איש הוא זיה'שם,

 ותנועת■ תנועת-החרות של ותומך
כישראל. התחייה

ד דרוקמן ה נג התחיי
 לפעול דרוקמן חיים הח״כ על הטילו המפד״ל עסקני
 בתנועת התומכים ובני־הישיבות, הרבנים בקרב

 למפד׳׳ל. להחזירם כדי התחייה,
 כי אנשי־התחייה את לשכנע ינסה דרוקמן

 גאולה תגרור לממשלה הצטרפותה אחרי
 לחזור הזמן וזה לליכוד, התחייה את כהן

״ל. מפד ל

ת ד ■וקרת׳ בי ח ש ל
 שחל, משה ככנסת, סיעת-המערך יושב־ראש

 דניה בשכונת כית שעכר כחודש רכש
 שהם דולר, אלף 380 של כמחיר בחיפה,

ישראליות. לירות מיליון 100כ־
 לעריכת־דין ביותר פעיל עצמאי מישרד בעל הוא שחל

בחיפה.

ד פי ת שיכנע ל ם א ח מ
 השבוע להתפרסם עמדה אחרונות ידיעות בצהרון

 במילחמת־הלבנון. הטלוויזיה מחדלי נגד חריפה כתבה
 אל כטלפץ התקשר רשות־השידור מנהל

 למנוע והצליח הצהרון, מכעלי מוזס, נוח
הכתבה. פירסום את

טל מטייח על הי
 עומד האוצר כי סכוריס בנקאיים בחוגים
 במטבע־חוץ, עיסקות על מיוחד מס להטיל
בכורסה. עיסקות על שהוטל למס כדומה

 על ישראל בנק שהטיל ההיטל זאת, גירסה על־פי
 זה, לצעד הקדמה מהווה במט״ח פיקדונות שבירת
מטבעות־החוץ. את שייקר

ק ,.!־■■לטון״ סי מ המינוי ה
 חלוקת את הפסיקה בירושלים הילטון מלון הנהלת
 המלון. אורחי בין הארץ עיתון

 שכה ידיעה, פירסם ״הארץ״ — הסיכה
 מדי גבוה סכום גוכה שהמלץ נטען

כמלון. כקביעות הישנים מה״כים,

ער חרם ס מנ
 בסיקור העוסקים היומית, העיתונות כתכי

 להחרים החליטו הישראלית, הטלוויזיה
 לפנות ולא סער, טוביה מנהל־הטלוויזיה את

תגובות. לקכל כדי עוד אליו
 מכנים שהם במה נתקלו שהכתבים אחרי בא זה צעד

 בעובדות- מדייק אינו סער לטענתם, ״אי־אמינות״
דבריו. על לסמוך ואין


