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שרון - בגין קרוו
 בגין, פנחס ראש־המפשלה. שמתח העקיפה הביקורת

 ראשון ביטוי היא שרון, אריאל שר־הביטחון, על
השניים. בין חכור לקרע
 פירסום, לה ניתן שלא בתקרית הוא הקרע של מקורו
 שר־ על־ידי שהוטעה לדעת נוכח בגין כאשר

 כי לחלוטין כמעט ברור כבר עכשיו הביטחון.
 את בגין יטיל תנועת־החרות של הקרובה בוועידה

 ונגד ארידור, ויירם לוי ד־יד לצד מישקלו כובד כל
בתנועה• שרון מחנה

11 י ■פג אמהות
ת ר חז ה החיילים ל

 עוזה משרתים שבניהן אמהות, קבוצת
 בניהן החזרת למען בקרוב יפגינו בלבנון,

הביתה. החזית מן
 למחשוב כסמוך כנראה, תתקיים, ההפגנה

כראש־הניקדה. הגבול

- ואקוטי' יפצצת
ה מ ח לו

? ת לוגי כו סי פ
 ־אקום״. ״פצצת על הפירסומיב

ושקטלה בביירות שלם בניין שהרסה
מלו הלק כנראה הם אנשים, מאות
פסיכולוגית. חמה

וה כזאת, פצצה אין הידוע ככל
 ישירה מפגיעה כתוצאה נהרס בניין

בבסיסו. כבדה פצצה של

ח מי ת של אייבי? א
 לענייני־תקשורת, ש,־״הביטחון יועץ

 ביקורו את שאירגן הוא דן, אורי העיתונאי
 לפני המערבית, בביירות נתן אייבי של

 לחלק המעבר את תיאם דן שבועות• כמה
 ליווי. לאייבי והצמיד העיר, של המערבי

 ביירות. של המערבי מהחלק נתן אייבי חזר כאשר
 ועל שולחיו זהות על דבר לומר שלא הוזהר הוא

 ועכשיו העיר. למערב אותו שלחו שלשמן המטרות
 בגלל אותו התיקפים מפני להתגונן יכול אינו אייבי

הביקור.

ת של״י צב תיי מ
רי מאחורי אבנ

 הנהלת הב־ כהן, רן של הה-יפה ההתקפה
 עם פגישתו ביטל אבנרי, אורי על ״י, של

 מוחץ. ברוב הובסה ערפאת, יאסר
 ,להתייצב של״י הנהלת החלימה 2 נגד 8 של ברוב

 על אותו ולברך אבנרי״ אורי של צעדיו מאחורי
 תמכה 1 נגד 9 של ברוב ערפאת. יאסר עם פגישתו
 כדי אש״ף, עם זה מסוג נוספים במגעים ההנהלה
 העמים שני בין בשלים. בצורך ההכרה את להעמיק

 כהן רן ואש״ף. ממשלת־ישראל בין ובמשא־ומתן
לחלוטין. מב־דד ניתר

ת פו ל ד ד ה ציפורי נג
היטרים בעניין מישיכות־הסמשלה, ההדלפות

 נועדו ולצעדיו, •טרץ לאריאל המתנגדים
שר כד קורם־ לפגיע  מרדכי ,־,תיקשורת, ב

ציפורי.
 יורם—לוי דויד הציר מפני חוששים שרון מקורבי

 כמישקל־נגד ציפורי את אליו לצרף המבקש ארידור.
 את להציג נועדו וההדלפות הביטחון. בתחום לשרון
כ״יונה״. החרות בתנועת ציפורי

הוזמן אנדרם! גיק
 טור בעל אנדרסון, ג׳ק הידוע האמריקאי העיתונאי

 הוזמן הברית, ארצות ברחבי עיתוניים במאות
 הממשלה. על־ידי לישראל
 ביקש בוושינגטון הפרו־ישראלי הלובי

 ואירוח כרטיסי־חינם יקבל שאנדרסון
 חוקר הוא כי שנודע אחדי חינם, בישראל

היהודי. הלובי פעילות של פליליים בהיבטים

א ארנם ב
ר הי הז ה ל ל ש מ מ ה

 בארצות־הברית, השגריר של לבואו הסיבות אחת
:לישראל ארנס, משה

 בארצות־ ישראליים נציגים ששלחו רבים מיברקים
למישרד־החוץ. הברית
 תיכנס שישראל בין :זהה היה הנוסח
מדיני פיתרון שיימצא ובין ביירות למערב
 שבדעת־ הרי בבירת־לבנון, אש״ף לליהמי

 גוברת התעניינות ייטנה האמריקאית הקהל
הבעיה היווצרות ביטודשי והולכת

הפלסטינית.

כינוס־חידום
ם של רבני
 הקהילות של הראשיים האורתודיכסיים הרבנים

 חסר־ צעד לנקום עשויים במערב־אירופה היהודיות
 האנטישמיות בהתגברות לדיון ולהתכנס תקדים.
ביבשת.

 הצהרה גם תצא כזה שמכנס הנמנע מן לא
 עבור קשה משמעות לה שתהיה פוליטית,

ממשלת־ישראל.

שוב ינסה שיף
 איל־ יחדש בשבתות אל־עד טיסות הפסקת אחרי מייד

 מאמציו את שיף, חיים תנועת־החרות. של המלונות
 אל־טל. הלאומית חברת־התעופה את לקנות
 הרות מיטרי כמה לשכנע מנסה •טיף

 בגלל החכרה, את למכור שייט בממשלה
 אלה ששרים מקווה הוא הגדולים• הפסדיה
 הראשון המשבר בעת במכירה יתמכו
 הטיסות הפסקת אחרי ב״אל־על״ שיהיה
בשבת.

עלי־פ״ זיהוי
שיניים

 דפנה החיפאית הנערה של גופתה
 היה זה שיניה. על־פי זוהתה כרמץ

 אפשרי, שהיה היחידי אמצעי־הזיהוי
 בעלי* על־ידי נטרפה שהגופה אחרי
חיים.

אצל רפואי בטיפול יתה■י ■י ** •י ■
קרוב־מישפהתה, שהוא ■ופא־שיניים

 1ברשות?'איס שהיו ותצלומי־השיניים,
הפאתולוגי. כמכון הזיהוי את שרו

ש־אמונים גו
לן לצפון הגו
 ישובים שני להקים עומד ג״ט־אמונים

כצפון־הגולן. הדרוזים יש,כי7 בסמוך
 יושב־ סיפר לענייני־התיישבות בוועדת־השרים בדיון
 וייץ. רענן היהודית, בסוכנות חטיבת־ההתיישבות ראש

 תושבי מיספר להכפלת הכין שהוא שתוכנית־התנחלות
— הסיבה לדרוזים. קריבים איזורים תבלול לא הרמה

 שישראל במיקרה הסדרים. ובין בינם חיץ ליצור לא
 לסוריה. הרמה צפון את להחזיר תרצה
 יובל והשר פורת חנן ח״ב כך על שמעו כאשר
 הקמת בו־במקום והציעו ממקומם קפצו הם נאמן,

שם. הגוש של ישובים שני

א שי ח־ לו עי פ
ת לויו ח תנ ה ב

 פעילות מורגשת לקואליציה. התחייה של צירופה מאז
 ההתנחלויות על האחראי במישרד־החקלאית, רבה

הכבושים. בשטחים
 להתחלות־בנייה ולוחצים מרפים אינם התחייה אנשי

 ישוב להקמת האישור אחרי אחדים ימים מהירות.
1► לענייני־התיישבות. ביועדת־השרים שניתן

איילי אלווין
ם חרם החרי הו ו

ה הייצוגי המהול תיאטרון להקת
 מוחרמת איילי מלווין יטל אמריקאי

 שאל־ אחרי והטלוויזיה, הרדיו על־ידי
כלב״י חלק לקהת סירב איילי ווין

תרום.
 החשובה הלהקה של בואה ערב
טלוויז סיקור טלפונית לאיילי הציעו

 הלהקה ב״א לרגל רחב, ורדיופוני יוני
 באירועי להופיע יסכים אם ארצה,

מוק בפירסום יופיע ואף ״תרום, לבי
 הסבירו המישדר מפיקי למופע. דם

לחינוך. בהתרמה שמדובר לאמריקאי
 הוא לארץ, בדרכו איילי היה כאשר

ה נועד למה פוסט״ ב״ג׳רוזלם קרא
סי על הודיע מהמטוס וברדתו כסף,
ל הנושא, באירוע חלק לקחת רובו

פוליטי. אופי דבריו,
 והרדיו הטלוויזיה נמנעו בתגובה

בואו. את מדסקר

עדי א ־ גיל שי סגן־נ
 מונה גילעדי אלכס הישראלי העיתונאי

 רשת של מהלקת־הפפורט כסגן־נשיא
באירופה. ״אן־בי־סי״ הטלוויזיה

 של בהירארכיה בחשיבותו החמישי הוא זד, תפקיד
באירופה. הרשת הנהלת

פו א צה פ רו
 בהנהלת הבר שהוא פאפו, אהרון עורך־הדין

 תמורת רב כסף תובע רשדת-השידור,
־ראיונות. בערבי הופעות

 בתל־אביב החמאם במועדון ערב־ראיונות תמורת
 משקה וכן מע״מ, + לשעה שקלים 5000 פאפו תבע

לעצמו• ואריחת־ערב אנשים לארבעה

ם רו ח ״ ב׳ □ ל קו מ ב
ם ילדים כי מו

 מחדרה פולקה ״יתרום לב מיבצע ךלצ
 צימרינג, חניתה הד״ר כ״כית־אסיה׳

 הודעות■ לשם מיוחד טלפון ם •ט -מאיישת
מוכים. ילדים על

 על־ידי לב״יתרום לטובת נודבו אסיה ביח מישרדי
 לחדרה לחזור ניתן צימרינג ולז־״ר אייזנברג, קבוצת

המיבצע. אחרי רק

שם אסר ה שנ
ם סו ר פי □3 - ל ורם

 השלישי ביים פירסם הירויטלמי העיר׳• ״כל
 החשוד המדען של אשתו •טם את האחרון

 בביתם אותו גילתה היא כאשר בה, •טירה
אחרת. איטה עם המשותף

 בירושלים, בבית־הכרם 3 השחר מרחוב בר־לב ורוניקד,
מפציעתה. מחלימה

 ביטחון־ בפום שזכה ביטחוני ממציא בעלה. של שמד
שופט. על־ידי לפירסום נאסר .1963 בשנת ישראל


