
בממשלה. בכירים שרים או
 השרים לאהד התפקיד את ארידור יציע יפרוש, אם

 לא ליברלי שר שום ארידור, להערכת הליברליים.
התפקיד. את למלא מוכן יהיה
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ה הסיוע פי תיו א  ל
שר ומ

 כישראל ביקרו ספטמבר חודש באמצע
 אתיוס צבא של גבוהים קצינים ארבעה

 ' דמטוסים חילוף חלקי לרכוש שביקשו
 ״הי חיל כשירות הנמצאים אמריקאיים

 ׳ן ״ז השבועון מוסר זאת אתיופיה. של
אפריק״.

 בשניו] כבר דיין, משה דאז, שר־החוץ גילה כזכור
 1 הצבאי למישטר נשק מספקת ישראל כי 1978

באתיופיה.

? - מודוו• חון ט $ לבי
 שרץ, אריאל שר־הכיטחץ, על יהיה אם

 מסקנות שיתפרסמו אחרי מתפקידו לפרוש
 ששר־האנרגיה־ יתכן ועדת־החקירה,

 עצמו את יציע מודעי, יצחק והתשתית,
לתפקיד.

 הסיבה זוהי הליברלית, בסיפלגה הוגים להערכת
 מבקש הוא לאחרונה. מודעי שמגלה המרובה לפעילות

 להיות שיוכל בממשלה. בכיר כשר מעמדו את לבסס
החשוב. לתפקיד מועמד

סל ענבר■ מ  ו
מ בי>!ה יי1הז
 ראיץ, בוטל מגבוה הוראה עד־פי

 האחרונה בתוכנית להיערך שעמד
 קול־ישראל, איש עם הזמן׳׳ ,,זה של

 היה הראיץ נושא עינכרי. פינחס
 מגעי על שכתב ספר להיות אמור

ח ארצות־הכרית, י ״ף. ואש י

אלצו נבון את י

 כי אחרונות״ לבעלי,ידיעות שנודע אחרי
 כעלי להוציא שעומדים החדש הערב עיתון

 החליטו הם עממיות, לשכבות יפנה ״הארץ״
נגדו. לפעול
 החדש שהיומון עיתונאים אחרי מחזר אחרונות ידיעות
ש נ המתחרז־,. אויותוו-זזטרר סנה ואח לחמזיוח. מדר

!*5 ממעריב.  12ל״ שמונה כין יכלול החדש העיתון
 של הראשונה במחצית ככר ויופיע עמודים,

 שהיה סי קליין, יוסי יהיה עורכו .1983
העיר ״כל הירושלמי ה,מקומון שד עורכו

ה ר פ ת הו רי  ב
ם רי ה - הצעי פנ מי ,ל ל

 שבראשותו הצעירים, שבין חברית מתרופפת במפד״ל
 למיפנח סיעת ובין בן־םאיר, ויהודה המר זבולון של
בורג, יוסף השר של

 ■ גלאס דויד כין הכרית חידוש :הסיכות
 הצעירים של ועמדתם למפנה, אנשי וכין

 הראשי הרב של מחדש בחירתו כפרשת
לגורן. מתנגדת עדיין למיפנה גורן. שלמה

ת ? חזי ת חי ד
 ההתעוררות״ ״מסע של המוחלט הכישלון
 שונות שבסיעות לכך הכיא כמפד״ל

 חזית להקים תביעה תהיה זאת כמיפדגה
 לרשויות הקרובות הבהירות לקראת דתית

 גם כזאת חזית לקראת כהכנה המקומיות,
לכנסת. בבחירות

 בכנסת, ייצוג להם שאין ישראל, אגודת פועלי אגשי
 במועצת־גדולי־ התנגדות צפוייה אך ברעיון. יתמכו

ישראל. אגודת בסיעת השולטת התורה,

שה ♦ מחמי״ פרי
ת יש כתמ״י עו סו מד כאילו ש  מזכ״ל עו

 לפרוש כן־אליעזר, בנימין(״פואד״) התנועה,
 העבודה. לסיפלנת ולהצטרף התנועה מן

 של התנהגותו רקע על תסיסה גם יש בתפרי
 הכספית תמיכתו את המתנה גאון, נסים המיליארדר

 מוכנים אץ שבתמ״י ותביעות, ׳תנאים של בשורה
בהם. לעמוד

ר ר שי המ
 רמזו כמיפדגת־העכודה מרכזיים פעילים

 - נבון בחירת נגד ככנסת יצביעו שהם
 להניעו היא מטרתם שניה. לתקופת־כהונה

 הפוליטיים. לחיים ולהכניס לפרוש
 לשימעון המקורבת במיפלגה, ביותר בכירה אישיות

 מוותר שהוא לו ויודיע לנבון שיפנה לו הציעה פרם,
 אישיות, אותה של הפניה מעצם נדהם פרם מקומו. על

קצר. זמן בתוך תשובה והבטיח

ת חו 1״ב מתי

סדן ארירור ו
 מישרדו, מנכ״ל ובץ ארידור יורם שר־האוצר בין

 ארידור הטיל פנימיות כשיחות :הסיכה מתיחות• יש סדן, עזרא הפרופסור
 לפריצת האחריות את סישרדו מנכ״ל על

 אינו וסדן ההסתדרות, של הגדולה השביתה
לשתוק. מתכוון

ש♦ ארידור יפרו
 יורם כי שמועות רווחות כתנועת־החרות

 מתפקידו, לפרוש הזדמנות בל ינצל ארידור
ראש־הממשלה מצד ביקורת עליו תימתח אם

שים ת דור רו חי  ב
ת שו ת חד רו ח ב

 הרשימות פתיחת את דורשים בתנועת־החרות פעילים
 הבחירות — הסיבה למרכז. חדשות בחירות ועריכת
 לחול* הוועידה דחיית האחרון. מאי בחודש !נערכו
 כשנה לפני שנבחר שמי משמעה הקרוב, פסח המועד

במרכז. הנציג יהיה
 כמיפדגה שיחסי־הלוחות היא הטענה
האחרונה. כשנה מובהק כאופן השתנו

ץי ה קוטלובי צ חו ה
 המחזיק קוטלוכיץ, שרפאל הוא הנמנע מן לא

 יקבל הסוכנות, כהנהלת בתיק־העליה
אחר. תפקיד

 תנועת יושב־ראש תפקיד את ילו מייעדים בחרות
 — להנד״לה ייבחר במקומו בשכר. העולמית חרות

 שלמה לישראל, הקיימת הקרן למנכ״ל המישנה
אריאב. (,בובי״)

ר ר מאי א שמי יודח ל
 שסיר, מאיר שראל, י מקרקעי־ סינהל ראש

 שימחה שר־החקלאות, על־ידי יודח לא
ארליך.

 ליפקה, משה עורך־הדין אותו שיחליף שפורסם למרות
וארליך. שמיר בין טובים קשרים שוררים

ק ענ ת־ א ם הונ רו ד ב
 כעד* של חקירה סיימה באר־שכע מישטרת
כסכומי״ענק. כלכלית חכרה שהונה סיסעדה,

 חשבוניות והגיש מיזנץ־פועלים, במקום הפעיל האיש
שקלים. אלפי במאות המסתכמות מנופחות

? רומן ת טו ד א ל

ידועה. אישיות עם סוער דומן
 דד־ מצניעים ידידים, עצת על־פי

לעת־עתה• הרומן את שניים

ת רו ד ת ס ה  מאחור■ ה
ת סק ם עי קי בנ ♦ ה

 משק־ של שחברה מגורה בפגישה גילה כלכלי סגן־שר
 משלה שיקולים בגלל עמדה בחו״ל, הפועלת העובדים,

 לבנק הבינלאומי הבנק את למכור הניסיון מאחרי
המיזרחי.

ק בנ ם ■וריד ה שערי
 כקרוב לגרום עומד הגדודים הכנקים אחד

בכורסה• סאסיכית שערים להורדת
 תהיד. לא זאת׳ יעשו הם לא שאם חוששים הבנק אנשי
חמניות. בשוק המתרחש על שליטה לחם

ם שי ב ל ת מניה על מ
 ש״טירטרה״ בכורסה, משקיעים קבוצת

 עומדת חכרת־השקעוות של מניה כאחרונה
חדשה. מגיה על להתדכש

 חברי מדברים שעליה גליל, דלתא במנית המדובר
זרים. באוזני קבוצה אותה

צהייד לגל■ ניר
 כתחנה דחצי־מישרה יתקכל ניר עמירם

 ״גלי־צה״ל״. הצבאית,
 בענייני שתעסוק שבועית, תוכנית ויגיש יערוך הוא

וצפא. אסטרטגיה

ס נוסך עוזר ר פ ד
 ,30 כן חברח׳־סרטים, כעל סהריאן, עומרי
 פרס. לשיסעץ נוסף כעחר יתמנה

 לחופשה שיצא לוי. נידעון את בתפקידו יחליף הוא
דובר. של תפקיד גם ושמילא ממושכת,

ק תי ם ה עד א שנ צ מ נ
 כתל־אכים מכית־המישפט שנעלם התיק

 נמצא. הזה״ ״העולם (תשקיף
 אחד את שייצג זיו, מאיר התל־אביבי הפרקליט

 בבית־ מי לחקור יתבע בתיק, המופיעים הצדדים
 ללישכת התיק את להעביר הוראה נתן המישפט

מהצדדים. לאחד אף על־כך להודיע בלי עורכי־הדין

ח פוי ס ח ט ש מי  ב
ן ו שו ־ מו א ל פ

 רשמית תלונה הגישה פלאטו־שרון אנט
 כני־ את שתכע לקוסכה, ג׳ק נגד במישטרה

 והברחות העלמות על ואמו שרון הזוג
כספים.

 תצהירי* הגיש תושב־חוץ, שלקומבה, טוענת שרון אנט
אליה. הנוגע בכל שקר

 להשתחרר שרץ עשוי התובע, של מעמדו יתערער אם
ביותר. עליו המעיקים המי׳שסטים מאחד

*




