
ר התכוון ר אשי ר ח ש  ל
 אחיעז את

ת עו צ מ א שתו ב א
 ערפאת, יאסר של הראשי עוזרו שקור, עמאד
 הטייס את לשחרר התנית אש״ף שיושב־ראש סיפר

 לאשתו, כמחווה מהשבי, אחיעז אהרון השבוי,
 הזמנתו. פי על הנצורה, לביירות באה אילו

ברצינות. להצעה התייחסו לא בארץ

ד חייל■□ ג  ו
ת שתיקה רו בביי

 ועדת־חקירה תוקם לא אם גם
 ב־ לטכח .האחראים זהות לבדיקת
 מפורט מידע הציבור יקבל ביירות,

שם. שהתרחש על
 וביגיהם שתיקה״, נגד ״חיילים

עצ תחקיר עושים סרן, כדרגת קצין
 לפרסם מתכוונים והם בשטח, מאי
 120־ד אישית להעבירו או המידע את
אחרים. ולאגשי־ציבור ״כים הה

א מדוע ה ל ״ס  גו
ה ב טי ח ה

ה מ ת ח ד ה ג שרון ו
 במרכז הלוחמת״ מ״המישפחה פעילים כמה

 לפיטורי הקוראת החתמה, יוזמים חרות
 והוצאתו כשר־ביטחון, שרץ;מתפקידו

החרות. מתגועת
 המערה לידי במעשיו משחק ששרון הוא, הנימוק
לאופוזיציה. הליכוד את לההזיר ועלול

ד או־ידור צ שרון ל
 יורם שר־האוצר, אנשי שמפיצים לגירסה בניגוד

 בראש בתנועת־החרות עומד הוא כאילו ארידור,
 אירגון מאחורי ארידור עומד לשרון, המתנגדים

 ובשר־הביטחון בבגין הליכוד של הפגנת־התמיבה
בלבנון. הטבה בפרשת

ץ ל לס אמריקאי ונ■3ט
 על־ידי בטלפון, נשאל בורג, יוסף שר־הפנים, רק לא

 ממשלת את להפיל הסיכויים הם מה האמריקאים,
בגין־שרון.

 כעלי־ וגורמים הממשלה שרי כל כמעט
 בהולות טלפון קריאות קיבלו בכנסת ׳מעמד

 נשאלו ובהן אחריו, וסיד כראש־השנה
 אפשר איך אמריקאיים פקידים על־ידי
הליכוד• ממשלת את להפיל

ת ל בויזו מ ת ס ביירו
 נבזזו, ביירות של בגמל־התעופה מהסנים

 יום, ולאור במאורגן, משם הועבר רב וציוד
בלבנון. עורפיות ״ל צה ליחידות

ל ל ש ־ המדעי ה
ד ? בויגו חו ל

 על־ידי הוצא מדעי חום־ של ענקית כמות
 בביירות, פלסטיניים ממוסדות־מחקר צה״ל

 חתומה שעליהן בינלאומיות לאמנות בניגוד
ישראל.

 י החומר מרבית מודיעיני, חומר שזהו לטענה בניגוד
 אקדמי גוף פלסטיניים, לעיונים המוסד של הוא
 מוניטין ובעל כוויית, אוניברסיטת של חסות לו שיש

בינלאומי.

מישבט■ גור
 תקדימי פסח־דין נתן העליון בית־ה-רשפט

 היוונית־אורתודוכסית הפטריארכיה לפיו
 החזק. על־פי סישפטי גוף ׳היא
 שתבעה הפאטריארכיה, עירעור את קיבל הוא בכך
 מחתי בית־מישפט פיצויים. לתשלום רמלה עיריית את

הסף. עד התביעה מחק
 יכולות בארץ שהכנסיות הוא פסק־הדין משמעות

ישראליים. בבתי־מישפט ולהיתבע לתבוע

 - הוועדה יו״ר
? מגר ש

 בית־המישפט נשיא כי להניח סביר
ה כיז׳׳ר ימנה כהן, יצחק העליון,

ביי טבח לחקירת הממלכתית וועדה
 בית־המישפט־העליץ שופט את רות

שסגר. מאיר
 הראשי הצבאי הפרקליט היה שמגר
 כן ועל לממשלה, המישפטי והיועץ

 בית־ שופטי שאר על עודה ;הוא
 הצבאיים הנוחלים בהכנת המישפט

 זהדרג המדיני הדרג שבין והקשר
הצבאי.

ע ש רגן הפ או מ  ה
ה ס ר בו ל

 של התארגנות אחרי בדאגה עוקבת הבורסה הנהלת
 עם בקשריהם הידועים גדולים, משקיעים כמה

המאורגן. הפשע
 בכורסה להריץ מצליחה זו התארגנות

 מסויימות, מניות האחרונים בחורשים
 של מבוטל לא מספר ולהשאיר הץ לגרוף

אגורה. ללא תמימים משקיעים
זאת. למנוע יכולים הם אין שבפועל יודעים, בבורסה

ת ר  מחדד* ד
ד ר פ ב ס כ עו מ

 בראיון שרץ אריק התכוון שאליה החטיבה
 לא החליטו והרמטכ״ל שהוא בטלוויזיה,

 שחיילי־ שהתברר אחרי אותה, לגייס
 היא ללבנון, לצאת מתנגדים המילואים

צנחנים. חטיבת

ד בו רי שיסוי רמסנו ה
 נגד מאורגן למסע לצאת החליטה הליכוד צמרת

 כלפי בדעת־הקהל לרעה לשינוי לגרום כדי המערך,
האופוזיציה.

 לחשוף מתכוון שרון, אריק שר־הביטחץ
 ששימעץ אפלים מעשים על פרטים עוד
 כביכול, בהם מעורבים היו רבין ויצחק פרס

בשידטון. היו כאשר
 ישירות בהתקפות ייצא בגין, מנחם ,ראש־ד,ממשלה

 לפני שיופיע הנמנע מן ולא ראשי־המערך, נגד
 החורף. בוא לפני עוד שונות בערים ההמונים

 שני ערוץ בהקמת הטיפול יואץ התיקשורת בתחום
הליכוד. יומון ובהוצאת פררממשלתי,

רבגי החוק ■וחור הנו
 הצעת־ את יעביר שהליכוד הנמנע מן לא

 שבעיקבותיו ׳, הנורבגי ״החוק הקרוי החוק,
 בכנסת, מחברותם השרים יתפטרו

חדשים. ■כים ח ייכנסו ובמקומם
 יפרשו שאם למנוע כדי בכך דגים הליכוד בצמרת

 ברמן, ויצחק זייגרמן דרור הליברלים, ח״כי
 או הממשלה את להפיל יהיה אפשר מהקואליציה,

 שיניים או אחד שר העדר בגלל עליה להכביד
בכנסת. מהצבעות

 מתבונן צהייל
שהייה ה ל ב ארו

 מתכוון שצה״ל מעידים בשטח הסימנים כל
בלבנץ. ביותר ארוכה לשהות

 רשתות בהנחת רב וכסף כודדעבודה משקיע הצבא
וסככות־קבע. מסועפת מים צנרת טלפונים,

 מחוץ ישראל*
טו לא־נטרטו

 ה־ ממישחקי כנראה תוצא ישראל
טור הקרובה, השנה של אינטרטוטו

ב בחשיבותו הרביעי הכדורגל ניר
 האירופים שמפעילים הלחץ אירופה.
 על מזעמם נובע הישראלים להוצאת

אירועי־ביירות.
 קשיים צפויים ההצעה, תתקבל אם

 וב־ בכדורג? ישראליות, לקבוצות
אחרים. בטורנירים גם כדורסל,

ה שר ־ דוס רגי או ה
 את להחליף עשוי דוס, יוסף חרות, ״כ ח

 כשר מתפקידו שהתפטר ברמן, יצחק ח״כ
והתשתית. האנרגיה

 רשות־השידזר, מנכ״ל עוזר שהכין הדו״ח
 מאליפות הרדיו מחדלי עד רוגל, נקדימון
 מעוכב. בספרד, בכדורגל העולם

 תסור דופי מטילות הדויד! מסקנות
הרדיו. כהגהדת

 נחקרה ושבעיקבותיהן שהושמעו, הטענות אחת
 לישראל דיווחו הרדיו שכתבי היתד, הפרשה,

במלון. מחדרם טלוויזיה באמצעות

ד >נודב-דין ג ק׳ ו ס ד לי
 במכתב לפנות עומדים צעירים עורכי־דין כמה

 שזיו בקריאה עורכי־הדין לישכת של לוועדת־ד,אתיקה
 מופיע כיצד ■להסביר לידסקי׳ צבי מעורך־הדין, יתבקש

 לאף. מתחת חישראלי בסרט שמו
 לידסקי אם גם כי טוענים עורכי־הדין

 בסרט, ומיקצועו שמו הזכרת עד ידע לא
 מפס־הקול, ימחק ששמו לכך לדאוג עליו
 בסרט שסו מוקרן שבו נוסף יום כל שבן

 לכללי המנוגדת פירסומת־חינם, לו מביא
עורכי־הדין. לישכת של האתיקה

ץ לוונוונורו הק
ת הנוער החילוניו

 מתברר המערך לראשי שייוגש בסקר
 שד בתנועות־הנוער החניכים שמיספרי

 דרור, המאוחדת, !התנועה ■הצעיר, השומר
 משנה קטן הצופים ■וגם ■מחנות־העולים

 פעם שהיו באיזורים מדאיג. כקצב לשנה
 קינים נסגרים תנועת־העבודה מוקדי

וחניכים. מדריכים מחוסר
 המצטרפים כמות מסחררת בצורה עולה זאת לעומת
בני־עקיבא. הדתית, לתנועת־הנוער לשנה משנה

 לליברלים. יחזור לא שהתיק ■תחושה שוררת בליכוד
 לקבל מודעי, יצחק השר־ללא־תיק, של ניסיונותיו

 בביטול נתקלים האנרגיה, תיק את בחזרה לידיו
ראש־ד,ממשלה. בלישכת

*


