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החסירה ועדת
 שהחד,רו האנשים מתישעת כמה של סרקליטיהם

 ובשאתילא נצברה הטבח לעניין ועדת־החקירה על־ידי
 זה. של לקוחו על זה שמועות, ססיצים

 נשמע שרוך אריאל שד מפרקליטיו אחד
 שינזק היחיד כי כירושלים, כמסיבה אוסר

 אמ״ן, ראש יהיה הוועדה מהחלטות
 ,מטביעים האחרים מהפרקליטים כמה ואילו
 שיהיה כמי שרון אריאל על דווקא
העיקרי. הניזוק

 הוועדה מעבודת יסוד. אין האלה השמועות לכל
 שום דולפים אין הסיכומים, ניסוח של הזה, בשלב

פרטים.
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אוני מוסתת של הקלעים מאחורי
 סוער ויכוח מתנחל תל־אביב ברסיטת

 קתדרה להקים תורם של הטעתו סביב
 הימין איש נאמן, יובל של על־שמו

 והמכנד המדע שר שהוא הקיטוני,
ישראל. בממשלת לוגיה

 באוניברסיטת פרופסור היה נאמן
 על־שמו קתדרה והקמת תל-אביב,

עולמי. תקדים כנראה, היא,

למען המפד״ל
לאומי ליכוד

 בחשאי פועלים בכנסת המפד״ל סיעת מראשי כמה
 הקמת למען והמערך, הליכוד ראשי אצל

לאומי. ליכוד וממשלת
 הן המפד״ל אנשי לכך שנותנים הסיבות
 האמריקאי״ הלחץ בפני לעמוד ״הטורך
 ועדת-החקירה, של ממסקנותיה והחשש

 להבטיח במפד׳׳ל מבקשים למעשה אך
יוקדמו. לא לכנסת הבחיתת כי

בשירות מודע■
המיליונרים

 מודעי, יטחק והתשתית, האנרגיה שר
 התומכים מהמיליונרים כמה בפני• התחייב

 בעלי־כתים שהם הליברלית, במיפלגה
 החוק של לשינויו יפעל הוא כי להשכרה,

 לסלק עליהם שיקל כדי להגנת־הדייר
 הכתים. מן הדיירים את

 במאבק האלה המיליונרים של לתמיכתם זקוק מודעי
 אייזנברג שאול המיליארדר קבוצת נגד מנהל שהוא

הליברלית. ,במיפלגה

נגד שמועות
ריגר־פישמן

 המשקיעים נגד המכוונות שמועות מופצות בבורסה
לקשיים, נקלעו הם כאילו פישמן, ואליעזר ריגר יוסי

 על להגן הצליחו הם האחרונים שבשבועות אחרי
 להידרדר לשערים הניחו אך מניותיהם, שערי
 השבוע. השלישי יום של החופשית״ ״הנפילה בעת

 הקרנות במנהלי הוא האלה השמועות מקור
הגדולים• מהבנקים שניים •טל

ת ס שופטי□ נגד הכנ
 להגיש מתכוון הקואליטיה מה״כי אחד

 השופטים. מינוי לחוק תיקונים שורת
 חמור באופן תתערער התיקונים יתקבלו אם

השופטת. הרשות עטמאות

לחייב לבן ספר
 לבן ספר להוטיא עומדים כליברלים פעילים

 של מהכרת המיפלגה. מה׳׳כי אחד על
 פעילותו חוסר את תטיין לכנים דפים

״כ. ח עבודת שד השונים בתחומים
 שהח״ב פעילות תחום יירשם לבן דף כל בראש
בו. לפעול היה אמור

לנאוו׳ חיוו?
 באר• בעיריית באופוזיטיה מפ״ם חטיבת

 שד בראשותו לקואליטיה, תטטרף שבע
 יתפרק הדרומית בעיר המערך נאווי. אליהו

 תישאר העבודה מיפלגת סיעת ורק
האופוזיטיה.

הצהרון הוצאת
תידחה

 עיתון בעלי על-ידי החדש הטהרץ הוטאת
 הטהרץ, להידחות. עשוייה ״הארץ״

 ב״ידיעות- בעיקר להתחרות אמור שהיה
 הראשונה במחטית לטאת עמד אחרונות״,

.±0א3 שנת שד
 החדש, הצהרון להוצאת ביותר המוקדם המועד

.1983 יוני כנראה הוא

ת לביטחון מבון רו ח ב
 הוקם ישראל לביטחון בינלאומי מכון

 בן־גד. יטחק הד׳׳ר איש־חרות, על־ידי
 עומד המיסתורי המכון פעילות מאחרי

שיף. חיים איש־חרות, המלונאי

תעופה כתב■
מעופפים

 הלאומית חכרת־התעופה אנשי בין
 כך על רכה מורת־רוח יש ״אד־על״

יש עיתונאי של כתבי־התעופה שתא
 מחברות אחת של להזמנה נענו ראל

 את לרכוש מבקשים שבעליה התעופה
ה חברת השבץ על ונסעו ״אל־על״,

 למשך לארטות-הכרית הזאת תעופה
שבוע.

 י אותה שראשי טוענים, ב״אל־על״
 קבועה מדיניות נוקמים חברת־תעופה

 לזכות כדי כתבי-התעופה, שיחוד שד
 ״אל־ מכירת למען במאבק בתמיכתם

פרטיים• לגורמים על״
 לארטות־ שנסעו כתכי-התעופה אל

 כתד־אכיב, התא מזכיר נילווה הברית
שימשי. יונה

פשיטת־ימם
מושבים על

 בשבתות פשיטות שוקלים מס־הכנסה שילטונות
 קבלות. ללא חקלאית תוצרת נמכרת שבהם מושבים על

המס. לשילטונות דיווח וללא

 - במחירים זו תוטרת קונים רבים ישראלים
בעיר. מהמחירים אחוז 50 עד הנמוכים

שראלית ה הי סר מ
 לאזרח הנשואה ישראלית אחבק, גילה

 שמסרה היא בתורכיה, ומתגוררת תורכי
 למעטרו שהובילו הפרטים את הנראה ככל
 במישפט הנאשם אנג׳ד, שמעיה של

הכפול. הרטח
 מה. זמן לפני לישראל כשבאה נעצרה אוזבק

ן שיחרורה ואחרי ימים, כמה במשך עצורה היתה היא  י
 חזרה אוזבק תנופה. חקירת־המישטדה קיבלה

מייד. לתורכיה

האמריקאי□
המוון על מתלוננים

כשי האמריקאית המישלחת אנשי
 בשעות־ עוסקים דבנץ־ישרלא חות

 המזץ סוגי בהשוואת שלהם הפנאי
 המזץ לעומת בלבנץ, מקבלים שהם

בישראל.
 שהם המזון כי טוענים האמריקאים

 בהרבה, טוב הוא בלבנון לקבלו זוכים
 הארוחות של טיבן על מתלוננים והם

בישראל. מקבלים שהם הדלות

חליפין עיסקת
 הכפול, הרטח בפרשת הנאשם שד סניגורו
 יודה שלקוחו הטיע אנג׳ל, שמעיה

 כתב־האישום שיבוטל בתנאי באשמה,
אנג׳ל. 1״ (״שמדליק שרה אשתו נגד

ק נגד הבנ
ט ] היהלומנים פרקלי

 בנק־המיזרחי של כעובד המזדהה אלמוני
 מיכתבי־השמטה, שונים לגורמים משגר

 יעקב התל־אביבי הפרקליט נגד המכוונים
 שהבנקים היהלומנים על המגן ויינרוט,
 נגדם הגישו היהלומים בבורסת הפועלים
פליליות• תביעות
 נזרק שהוא בכך ויינרום ״מואשם״ במיכתבים
 ברשותו נמצאו כאשר למד הוא שבה מהישיבה

 מתמחה מעסיק הוא כי מארכס, קרל של ספרים
 מחרידות״ ״דיעות לו יש וכי כיפה חובש שאינו

ומדינה. דת בענייני

ה טיפול ל מי בג
ט לי ק ר פ ל

 על־ידי נשלח הפלילי בתחום ידוע עורך־דץ
קשים. מסמים לטיפול־גמילה שופט

ת היקב ש שיך לר
 עוברות ״היקב״ מועדון פעילויות כל

 מדובר ראשון בשלב שיף. מלונות דרשת
הליכוד. מועדון שד בערבי־דאיונות

 ערבי-הראיונוח יבואו שבמקומם ערבי־הדיסקו, ביטול
הפסדים. שיף לרשת יגרמו

ראיונות ערב
ם לי ר ב לי ל

 קבועה בימה מחפשת הליברלית המיפלגה
 אמור המנחה מטעמה. ראיונות לערבי
נקדימץ. שלמה העיתונאי להיות

*


