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 המדינה נשיא כלפי איומים משגרים הליכוד מחוגי
 יחליט הוא אם גם מיקרה, בכל כי נבון, יצחק

 נגדו יתמודד נוספת, נשיאות תקופת על להתמודד
הקואליציה. לתמיכת ויזכה בורג, יוסף שר־הפנים

 שבורג משוס שיניים, חסר הוא האיום
 נכון. נגד להתמודד מתכונן אינו
 הנשיא מישרת את לקבל יסכים בורג

 הליכוד על מוסכמת מועמדותו תהיה אם רק
כאחד• המעיד ועל

ד שמיר  מידוו־ נג
ת על לויו ח תנ ה ה

:נאיםיעישיימנה מהם וביקש שונים, ממשלתיים
 למישרדים לאחרונה פנה מישרד־החוץ

שונים׳ 1
 לעיתונו ההתנחלויות על מידע מלמסור

זרים.
 ויצחק בחו״ל רב לפירסום זוכה הנושא — הסיבה
 בעיקבותיו יביא שפירסום־יתר חושש שמיר

ההתנחלויות. להקפאת לחץ

ה עד  מדינ
ת ש ר פ ניצן ב

 רמלה, בית־הסעצר מנהל רצח בפרשת החשודים כל
 כבר. נתפסו ניצן, רוני

עד־מדינה. ישמש החשודים אחד

ת ש ר □ פ של ~ פפר
לבג׳ייו

 ייחודם יובלט שמעתה מקווים הליברלים
החרות. תנועת לעומת

א עמיה□ ר ־ שפי
ל שר ע פו ב

 לארצות־הברית, ארליך שימחה השר נסע מאז
 עוזרו, מקומו את ממלא בליבו, ניתוח לעבור כדי

שפירא. עמיקם
במישרד ארליך את המחליף השד

ה צ רי פ
ר ג ד ב ־ ת בי ל

ץ אירעה מיסתורית פריצה מי  ב
 ברנד, כרחוב תל־־אביב, פועלי מועצת

 השכוע. השבת ביום
 מזכיר של לחדרו חדרו הפורצים
 וחיפשו כדמאיר דש ח״כ המועצה,
 לקחו, מה ברור לא שונים♦ מיסמכים

 הם גורמים ואילו במקום, צילמו מה
משרתים.

 למישרד, בא לא פת, גירעון החקלאות,
בטלפץ. שפירא עם מתייעץ והוא
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 בשיחת דרש בגין, מנחם ראש־הממשלה,

 יחדל שהשר לוי, דויד לשר טלפץ
 ההתנחלות״. ״תנופת את מלעצור

 התערבותו את וביקשו לבגין פנו בכירים שרים
 בגדה, קרקע רוכשי הזהיר שמישרד־השיכון אחרי

מורשים. אינם שם הבונים מהקבלנים שחלק

□ על איומי□ עובדי
 הברת־ בפרשת הזה׳׳ ״העולם חקירת

 בר־ יעקב ההברה, של והמנכ״ל הירידים
 טלפוניים איומים של לסידרה הביאה גרא,

החברה. עובדי על
 ויש מידע, ימסרו שלא מוזהרים החברה עובדי

 מישרד* של עיקוב אחריהם שיש הטוענים עובדים
פרטי. חקירות
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 יוטלו ולא מדיניותו, את ישנה לא מישרד־האוצר

 של פעולות בבורסה. דית דיווחי על מיסיס כל
 לפי מותרות מסויימים נישומים כלפי שומה פקידי
שר־האוצר. של בגיבויו יזכו לא הן אך החוק,
 שערים התמוטטות כי חוששים האוצר פקידי

ייצאו כספים כאשר האינפלציה, את תגביר בבורסה
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 על פטנט הוציא יחודי־אמריקאי
 וסיגים מסיבים העשוי אקדח ייצור

 הדבר משמעות מתכתיים. לא שונים,
 אקדח להכריח יהיה שאפשר היא,
 בעולם, נסלי־התעופה במרבית כזה

 על מבוססים בהם הכיטחץ שסידורי
גלאי־סתכת.
ברכי מעוניינים חשאיים שירותים

 כדי הן זה, אקדח על הפטנט שת
 דהן הרחב, לקהל שיווקו את למנוע

סוכניהם. את בו לצייד כדי

 ובמוצרי־צריכה דלא־ניידי בניכסי יושקעו מהבורסה,
מחיריהם. להעלאת ויביאו יקרים,
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ובמיוחד תתייצב, חיא כי מעריכים הבורסה מקורבי

 נהרג אשר יהושע, שימעץ של מישפחתו
 לבג׳ץ לפנות מתכוננת בכפד־שלם,

 החוקרת השופטת את לחייב כדי
בפרשה. לדץ

מקום אין כי החליטה, סימון ורדינה השופטת

עיתוגא״
ר ס מ
 מפעילי על לפשיטה שהוביל המידע

 בחיפה, הכבלים טלוויזיית של התחנה
עיתונאי. עלי־ידי למישטרה נמסר

 העיתונאי קיבל המידע תמורת
הפשיטה. סיקור על כילעדיות

 שרעבי, אריה עורך־הדין אד מדיון, להמשך
 גם לקבוע יש כי טוען המישפחה, את המייצג

עבירה. נעברה ואם המוות, נסיבות את
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 בן־עמי, עובד מעריב, ביומון העיקרי המניות בעל

 במערכת, במישרדיו לשהות לאחרונה מרבה
 העיתון. בענייני להתערב ומנסה

 מי כי להבטיח מבקש בן־עמי כי סבורים
 העיתץ, בעריכת שניצר שמואל את שיירש

 בעל יהיה לא משנתיים, יותר בעוד
 בעיתץ לחזק מבקש בן־עמי יוניות. דיעות

 ׳ק, ז כמשה עיתונאים של ,מעמדם את
 ויוסף שטרסמן גבריאל גולדשטיין, דב

 הניציות, כדיעותיהם הידועים הדיף,
 לוי־יצחק דיסנצ׳יק,״ עידו את ולחסום

דור. ומשה ברטוב חנוך הירושלמי,
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 אצל נמצאים שתיקיו שליטא, בני חבר־הכנסת

 זמיר, יצחק הפרופסור לממשלה, המישפטי היועץ
 במישטרה. השבוע נחקר שוב

 כדי שליטא, של בקשתו על־פי נעשתה החקירה
 בקשר לממשלה המישפטי היועץ החלטת את לזרז

הח״ב. של לתיקיו

חדעו ר3דו
ם ־ ד ר ב ל׳ ל

לשעבר, רמת־גן עיריית דובר בר־סער, אלחנן

ש מרידוד יפרו
 מהממשלה, פרישה שוקל מרידוד יעקב השר
 בתפקידו• מחוסר־סמכויות אכזבה בגלל
 שראש־הממשלה ברגע זאת יעשה הוא
לכך. ירוק אור לו יתן

ת מסע מניו דוג  ה
ד ט בו

 דוגמניות־צמרת שש של לדרום־אפריקה מסע
 כושל. אירגון בגלל התבטל

 סישפטית תביעה הגשת שוקלות הדוגמניות
להן. שנגרם הנזק על המארגנים נגד

 ס3וא גורן
או על ס כי
 שלמה האשכנזי, הראשי הרב של אישיים שליחים

 המשך את להבטיח עליונים מאמצים עושים ;ורן,
 זה. בנושא ורק אך עוסקת הרב לישכת שלישית. בקאדנציה בתפקידו הרב של בהונתו
 לראש־ בעיקר אנשיו את מפנה הרב

 רואה הוא שבד בגין, מנחם הממשלה,
החוק. לשינוי להביא שיכול גדרם

ה אין ר קי ח

 של בעניינו חקירה מנהלת אינה המישטרה
זיו. מאיר התל־אביכי עורך־הדין

 המישפם מבית נעלם ),2365 הזר! (העולם שנמסר כפי
 הצדדים אחד של׳ פרקליטו היד. שזיו תיק בתל־אביב

 אלא המישטרה, בידי נמצא לא התיק אך בו.
 ^לתי־ברורות. בנסיבות הדין עורכי ללישכת הועבר

זה. בעניין ־חקירה לקיים תובע זיו

צה שרון יומון רו
 שרץ אריאל הביטחץ שר של אנשיו

 בגיוס כארצות־הברית עתה מתעניינים
 הליכוד של יומץ הוצאת למען כספים

ישראל.
 השבוע יומן הליכוד בשבועת שית של מעמדו
את לשרת כדי בשביעת שדי סבור אינו והוא נחלש,


