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 ומערכת־הכיטחון הממשלה מחוגי

 המכה כעניין ועדת־החקירה לחברי רומזים
 ביירות, שליד הפלפטיגים כמחנות

 יעדיה והצבאי הפוליטי המימסד כי
 עבודתה. את במהירות תסיים שהוועדה

 יודע אינו ומהקצינים מהשרים איש הסיבה:
 העדות של חלק באותו האחרים אמרו מה

 לאווירה גורם והדבר סגורות, בדלתיים הנשמע
 כולה. המערכת את המשתקת חשדנות, של

 ככר יוגשו ועדת־כהן מסקנות כי יתכן
השנה. דצמבר חודש כסיה

ד בגין ע נבון ב
 יציע בארצות־הברית, מביקורו שובו אחרי

 נבון יצחק לנשיא בגין, מנחם ראש־הממשלה,
 נוספת. תקופת־כהונה בתפקידו ימשיך כי

 במערכת־ כביריב בנבון רוצה אינו בגין :הסיבות
 מועמד שום אין ולליכוד הקרובה, הבחירות

הרמה. למישרה להציעו שאפשר שיעור־קומה בעל

ף ר אגרו סו פ רו פ ל
 פרופסורים שני כץ פוליטי ויכוח

ה באוניברסיטה לפיסיקה כמחלקה
 במהלומות. הסתיים כירושלים עברית

 צידקת על התווכחו הפרופסורים שני
 אריאל שר־הביטחון, של עמדותיי

 הפרד ואהה התלהט, הוויכוח שרון.
 ספג פרנקל, כנימין־זאב — פסורים
האחר. המתווכח מן כפניו אגרי?

 הוא שתן, שד תומך שהוא פרנקל,
הפרופ הידוע, המתמטיקאי של בנו
פרנקל. אברהם סור

בייחרות גן־חיות
 כי למקורביו אמר בגין, מנחם ראש־הממשלה,

 יעשה הוא בוושינגטון מביקורו שיחזור אחרי
בתנועת־החרות. סדר

 בתנועתו עתה המתרחש את מכנה בגין
 ו״גן־חיות״, ילדים״ ״גן ככינויים

 הירושה על המוקדס-מדי המאבק בי וסבור
התנועה. של תדמיתה את מקלקל

עכשיו יישלום
ת חלויו תנ הה ו

 שורת* מתכננת עכשיו״ ״שלום תנועת
 הישראלית ההתנחלות נגד פעולות

המערבית• בגדה
 בשבת כנראה, תתקיים, הראשונה הפעולה
בחברון. הקרובה

ם לי ר ב לי או ה
בחוץ התחייה

 ההתנחלויות בעניין הכבד האמריקאי הלחץ מאחרי
 בין קרע יסתמן אם הבא: החשבון עומד

 כמה יעדיפו זה, בעניין וארצות־הברית ישראל
מהקואליציה לפרוש הליברליים מחברי־הכנסת

 הממשלה תיכנע אם ממשלת־מערך. הקמת ולאפשר
 תנועת־התחיה עשוייה האמריקאים, לתביעת
להפלתה. ולגרום מהממשלה לפרוש

אנטי־מודעי איחוד
אברהם — הליברליים השרים שלושת

ת התעניינות מניו ב
ת ר ב "קונסורטיום״ ח

 מניות בקניית מתעניינים כדל, קונצרן על נוסף
 נוספים. גופים שני קונסורטיוס חברת של

נדודה. הפתדרותית חכרה מהם: אחד

הבריחה ״כור־־סדור״ נציג אשת
□ י ר צ מ ף 43 מ ל ר א ל ו ד

 טולדנו, אבי של אשתו טולדנו, שרה
 נתפסה כקאהיר, ״כור־סחר״ קונצרן נציג

 במעבר־הגבול מצריים שידטונות על-ידי
 אלפי עשרות נמצאו גופה ועל בסיני,

 על לדווח ששכחה הסבירה היא דולרים.
 פרטי כסך זה ושהיה שהעבירה, הסכום

המישפחה• שד
 דוברת שילה, רחל מסרה זאת לעומת

 43 שד כסכום שמדובר ״כור״, קונצדן
שי שכיגלל החברה, מכספי דולר אלך
 שרה באמצעות לארץ הועבר מוטעה קול

נע זה אך הבנק באמצעות ולא טולדנו
כתופ-לנג שה

מב הזה, כדבר שוב יקרה לא כעתיד
מצ ?שילטונות גם ״כור״. ראשי טיחים

שנתפס הכסח כך• המיקרה הוסבר ריים
הוחזר.
 עד להסתיר טולדנו לשרה גרם מה
 היה לא הוא אם הזה, הכסה את גופה
 אבי בעלה, סירב זו שאלה על — שלה

 כמיק* שמדובר הוא'טען להגיב• טודדנו,
 סירב הוא חודשים• ארבעה מלפני רה

 ולענות איטתו, של המעשה את להסביר
להכ ממנה דרש הוא אם השאלה על

 האזנה שיש כטענה הדולרים, את ריח
תל־אכינג—קאהיר קרהטלפון עד

י**:?. לי:

 יצרו — נסים ומשה פת גידעות שריר,
 מודעי. יצהק השר נגד אד־הוק כרית

 של מועמדיו את להכשיל מבקשים השלושה
 מרכז יו״ר למישרת וסגן־שר, שר למישרת מודעי

 ולהביא הסוכנות, בהנהלת והנציג המיפלגה
 המיפלגה. מהנהגת מודעי של לסילוקו ארוך בטווח

 משתף אינו ארליך, שימחה ראש־הממשלה, סגן
 אינו גם אך השרים, שלושת עם פעולה
לפעילותם. מתנגד

ס ־ שרון קרע ארנ
 כתנועת־החרות ארנם משה השגריר תומכי
 תומכי עם קשריהם את ניתקו

שרון. אריאל
 ארנס, אנשי נימנו לוושינגטון ארנס נסיעת מאז

 ומיכאל כהן־אורגד יגאל חברי־הכנסת ובראשם
 כמה סבורים עתה שרון. תומכי עם קליינר,
 שהדליפו הם שרון מקורבי כי ארנם מאנשי

 לראש־הממשלה השגריר של פנייתו על הידיעה את
 ההתנחלויות. הקפאת בעניין

 שמנחם חושש שרון :המשוערת הסיכה
 לתפקיד ארנם משה את מייעד בגין

 אפשרות לסכל מבקש ושרון שר־הכיטחון,
זאת•

ד ארידור ג ר נ תמי
 תמיר שמואל מקורבי שעשו נפיונות
 ועידתה לקראת החרות לתנועת־ להחזירו
כתוהו. בינתיים עלו הקרובה,

 שר־האוצר, הוא תמיר להחזרת העיקרי המתנגד
ארידור. יורם

חיחילוק דווו בדק׳יח ־
 חמורים לחילוקי־דיעות גורם אש״ף בתוך הוויכוח

 תומכי ובין הסורי הקו תומכי בין רק״ח, בתוך
 למחלוקת גרם גם זה ויכוח ערפאת. יאסר של הקו
 השותפה ובין ברק״ח הסורי הקו תומכי ביו
 (שמאל שס״י תנועת חד״ש, בחזית רק״ח של

 כמה בה שחברים ישראלי), סוציאליסטי
וסטודנטים. פרופסורים

רגן שר ו1ב
ץ לאר

 ארצות* נשיא של כנו רגן, רץ
 רקדך־בלט שהוא רגן, רונדד הכרית
 כארץ הופעות לשלוש יכוא מוכטל,

 לכאלט, האמרגנות מישרד כאמצעות
בניו־יורק. זופרי,

 שמואל של אורחו יהיה הוא כארץ
 אלפים 10 לו שישלם פלאטדשרון,

ההופעות. עכור דולר

א העשיר■ ל כ ב
נדון  גבול״ ״יש העצומה חותמי מבין העשירי

 צבאי. בכלא עתה אותו ומרצה למאסר,
 אותם לשחרר תבעו זאת עצומה של חותמיה 1000

בלבנון. משירות־מילואים

ליו רחו
ת ר ב ח ״ □׳ ל בד׳ העו

 חברת כמזכיר רוזוליו דני המערך ח״כ של מינויו
 בראשית לתוקף ייכנס ההסתדרות, של העובדים

 מזכ״ל של התנגדותו שהוסרה אחרי ,1983
 משל. ירוחם ההסתדרות,

 מילוי לצורך מהכנסת יתפטר רוזוליו
 איש ככנסת יכהן וכמקומו התפקיד,

רז• נחמן איחוד־חקיכוצים־והקכוצות,
 והיונים הניצים בין יחסי־הכוחות את ישנה הדבר

 רז ואילו נץ, הוא רוזוליו בסיעת־המערך.
כיונה. נחשב

ת ר קו ל בי ע
קוו הפועל■□' בנ

 ההסתדרותית התעשייה מנהלי כין
 ״בנק מדיניות על הדיפה ביקורת נמתחת

 הלוואות-ענק להעניק הפועלים״
 ולמושבים, לקיבוצים נוחים כתנאים

 ̂ האלה הכספים את משקיעים שאינם
^ במניות כמיסחר אלא החקלאות, כפיתוח
התל־אכיכית• בבורסה

ה א רי קרי טו ל לפי א ר ב
 תוכניות מפיק צמח. יקר שתלה בגילוי־דעת

 קורא הוא הטלוויזיה, בבנין הערבית, בטלוויזיה
 בראל, יוסף בערבית, הטלוויזיה למנהל

 הרשות מטעם חוקר שחקירת אחרי להתפטר,
 זיופים של מחשדות צמח את זיכתה והמישטרה

בראל. על־ידי הוחשד שבהם ומעשי־שחיתות,

רוצי□ פנתר■□
ציונל טרנ אינ ל

 סוציאליסטית מיפדגה תקים פנתרים קבוצת
 להתקבל כקשה מייד ותגיש ספרדית,

 הסוציאליסטי, כאינטרנציונל כחברה
 כישראל, העוכדיס מעמד את כמייצגת

, שם. המערך נציגי את לנגח כדי


