
ף י ן ו ו ג נ ת

ארנס

ת רי ב ה ת־ צו ר א ל
 ייצא ארנס משה החדש שר-הכיטחון

בארצות-הכרית. לביקור בקרוב
 ■שהוא או רישמי, יהיה הביקור אם ידוע לא עדיין
 של ענייניו את להסדיר שנועד כביקור יוגדר
 ישראל שגריר לאחרונה עד שהיה מי ארנס,

 את למלא בפיתאומיות וניקרא בארצות־הברית,
שר־הביטחון. •תפקיד

ר המר אי פ גן־  ו

נאמני□ ■היו
 בן־ יהודה וסגן־שר־החוץ המר זבולון שר־החינוך

 מנחם ,לראש־ד,ממשלה השבוע והבטיחו שבו מאיר
 ולאפשר סוסים״ ״להחליף מתכוונים אינם כי בגין,

 המערך. בראשות קואליציה הרכבת
 לנאמנות כאשר ספיקות התעוררו בליכוד

 השבוע התכופים המגעים אחרי המפד׳׳ל,
 המערך אנשי וכין המפד׳׳ל ראשי כין

 י וכעניין הראשית לרבנות הבחירות כעניין
לנשיאות. המועמד

ל מו ת־ג ל עו פ

ת טי ביי י סו
 כמישרד־ הרווחות הסברות אחת

 שהסובייטים היא הישראלי הייוץ
 הישראלי* הגכול את לחמם מבקשים

ישראל. נגד כפעולת־גמול סורי,
 כדרך..זו- לרמוז רוצים הסובייטים

 ישראל של מעורבותה כי לישראל
וב המרכזית, ובאמריקה באפריקה

 פרד־ מדינות המוכנת בזאיר, מיוחד
לרודוס. אינה אנגולה, כמו סובייטיות

ך הרמטבייל שי מ  י

קה טי לי בפו
 החיים מן יסתלק לא איתן רפאל רב-אלוף

כרמטכ״ל. כהונתו תקופת כתום הפוליטיים
 בימין, פוליטית למיפלגה בפועל כניסתו לפני

 בפעילות העוסק ציבורי גוף בראש הרמטכ״ל יעמוד
 ולהצהיר להמשיך לו יתאפשר וכך צה״ל, למען

רבה. חשיבות להן יש שלדעתו פוליטיות, הצהרות

■ של התנא

■שראל קול
 מיוחד־במינו תנאי הציבו ישראל קול אנשי

 התבקשו כאשר אמס, משה החדש, לשר־הביטחון
 מישיבת־ שהודלפו הדברים את בשמו להכחיש

 היחסים בדבר השתתף, הוא שבה הראשונה הממשלה
 הפרטית והתעשייה האמריקאי שר־החוץ שבין

 הדברים תוכן את ימסור שארנס היה התנאיבארצות־הברית.
 לא ארנס הממשלה. כישיבת אמר שהוא

 משידור נמנע ו״קול־ישראל״ הסכים,
,ההכחשה.

 המבדייל: <ד1מוע

אורכן־
 המירוץ מן בורג יוסף השר של פרישתו אחרי

 הנשיא. לתפקיד אחר מועמד למפד״ל יש לנשיאות,
 כבר ששמו אורכך, אפרים הפרופסור זהו

הנשיא. לתפקיד כמועמד פעמים כמה הוזכר

!!■ ג בעד ליברל צו ר ה
 הליברלית המיפלגה של ומהשרים הח״כים מן חלק

 המערך, ׳ ח״כ של במועמדותו יתמכו שבליכוד
 המדינה. נשיא לתפקיד הרצוג, חיים

 של כישראל נציגו הוא הרצוג :הסיכה
 וולפסון, אייזיק סיר הבריטי המיליונר

 שאול המיליונר מישפחת של ידיד שהוא
 כמיפלגה אייזנכרג אנשי אייזנכרג.
כהרצוג. יתמכו הליברלית

■ החדש?• הח״ב ■היה מ
 הרצוג (״ויוויאך) חיים המערך ח״כ ייבחר אם

 בכנסת. מחברותו להתפטר עליו יהיה הנשיא, למישרת
 המערך מטעם כמקומו שיבוא המועמד

 הקיבוצים איחוד איש רז, נחמן הוא
 זאת תנועה מזכיר שהיה ומי והקבוצות,

ז״ל. חריף <״מוסה״) משה לפני

חדש קו

חון ט בי ה שרד־ מי ב
 עיתונאים עם אמס שר־הביטחון שערך בפגישה
 ינקוט סישרד־הביטחון כי הבטיח הוא בכירים

 מלא. שיתוף־פעולה — העיתונות כלפי חדש קו
 ״פייר* להיות שצריך כפגישה אמר ארנס

 תגובות למסור מוכן יהיה ושהוא פליי״,
היממה• משעות שעה ככל לעיתונאים

ק: ם שיחת ארי כו □י
 עוזריו את השבוע כינס שרון אריאל השר־בלי־תיק

 לאורך דרכם את בחנו שבו דיון לצורך ויועציו,
 ועדת־ דו״ח התפרסם מאז האחרונים, השבועות
 אם נכונה, דרכו היתה שרון, של לדעתוהחקירה.

 טאקטיות״• ״טעויות שנעשו יתכן כי
 שהתפטרותו היתה הדיון כסיום המסקנה

 כלתי־ היתה ממישרד־הכיטחון שרון של
הוועדה. מסקנות לאור נמנעת,

■היו דא

מחשבי׳ ,.קריות
 בגדה בהתנחלויות להקים הממשלתיות התוכניות
 הכותרת תחת מתוחכמים, מיפעלים המערבית

 הנייר. על ישארו מחשב״, ״קריות
 אינן האמריקאיות המחשבים הכרות
 כשטחים השקעות על לשמוע מוכנות

הכבושים.

החייבים מזון
 בירושלים, הכנסת מישכן עובדי

לפנות עומדים ׳׳כים, ח כמה וטימם
1

האוכל. טיב על לוגנים

בי הנתן איי פי תיו א ̂ ל
לאתיופיה. נסע נתן אייכי ספן־השלום

 השילטון בצמרת אישים עם לשוחח :הנסיעה מטרת
 הפלשים ליהודים שיאפשרו מהם ולבקש באתיופיה,

לישראל. להגיר

חץ א הל  הבי

סגרה ת לה עצמי
נו היווה אלסרץ ניסים של אשתו

 למיש• עצמו את שהסגיר כעת כחת
 שלד את עצרו לכן קודם שעה טרה.

 לעבריין סיוע בחשד אחיותיו שת
 אלפרון החליט זה וכעיקכות נמלט,

עצמו. את להסגיר
כפר רימון התפוצץ המעצר, כעת

 עצרה והמישטרה לבית, סמוך דס
 עם כקשר אלפרון של אשתו את

הרימון.
למחרת. שוחררה האשה

-ד

ת ת ם שבי ־ המורי

חד א ל ב רי פ א ♦ ב
 ארידור יורם שר־האוצר של הארוך מסעו

 ישבתו שהמורים לכך להוליך עלול כחו״ל
באפריל. 1ה־ אחרי

 עם במישרד־האוצר להם שאין מתלוננים המורים
 ועדת־ דו״ח מסקנות יישום על עניין״ ״לגמור מי

 חלק ליישם צריך הקודם ההסכם שעל־פי עציוני,
השנה. באפריל 1ה־ עד 'מהן

*

ת הטבח במחנו

האדמה ויום
 גם לערוך המבקשים הערבי, בציבור הגורמים

 30ב־ ביום־האדמה, רב־רושם יום־זיכרון השנה
 הטבח ובין הזה האירוע בין לקשר ינסו במארס׳

 ובשאתילא. בצברה במחנות־הפליטים
 נמוך פרופיל על רק״ח שומרת בינתיים

ליום־האדמה. שנוגע ימה ככל

ה לוויזי ח ט תי תדרו ס ה
 של וספורט הסברה לתרבות, כמחלקה

לטלוויזיה. יחידה הוקמה ההסתדרות
 היחידה שחם. (״איצ׳ה״) יצחק עומד היחידה בראש

 והיא ההסתדרות, של שונים אירועים מצלמת
 לקראת ההסתדרות של להתארגנות בסיס תהווה

 להקמת או שגי, ערוץ להפעלת הזיכיון על התחרות
טלוויזיית־כבלים.

ב הקצין עז

שטדה את המי
 פתח־ ממישטרת פינקס גרשון מפקח

 כהתחלת תפקידו את לעזוב עומד תיקווה
 על ממונה היה פינקס השנה. מאי

 כתב- להגשת שהביאה חקירת־הרצח
 ככית־המישפט עקכיוכ. יצחק נגד אישום

 שלא מהנאשם נגבתה ההודאה כי התברר
זוכה. והוא כדין,

 שבה נוספת, בפרשה מעורב היה פינקם המפקח
 במישטרה״, (״סדום קטין של חתימתו זוייפה
המסקנות. את הסיקה והמישטרה )2365 הזה העולם

- ההחלטות

ת ס פ עי חץ ב ■ ל סור
 אש״ף בוועידת שהתקבלו הפושרות, ההחלטות
 קובע כך — כבד סורי לחץ של תוצאה הן באלז׳יר,

 בתכנית־ ישודרו הדברים פלד. מתי ),(במיל האלוף
 את לבני יצחק ריאיין שבה בשניים, שיחה הרדיו
השבוע. השישי ביום תשודר השיחה פלד.

ש מיבה ש קיר פור
 עומד קירש, מיכה מחוז־ירושלים, פרקליט
 ולפנות בפרקליטות, מעבודתו לפרוש

פרטית. לפרקטיקה
 במישפטים רבים הישגים יש קירש של לזכותו

 שמואל של שוחד־הבחירות מישפט כגון חשובים,
 "*י הפיתאופית פרישתו את המייחסים יש פלאטו־שרון.

 פרקליט־ להיות לו ניתן ולא קודם,. לא שהוא לכך
המדינה.


