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 למאמץ כי חוששים הישראלי במישרד־הזזוץ

 מלבנון ישראלית לנסיגה להביא האמריקאי
רגן. רונלד הנשיא יצטרף

 שולץ ג׳ורג׳ שר־החוץ יחשוב אם זאת, הערכה על־פי
 התיכון, למיזרח הנשיא יבוא יועיל, הנשיא של שביקור
 תוכנית־השלום למען יעשה גם הזדמנות ובאותה

רגן'. כ״תוכנית הידועה האמריקאית,

ס ר סוריה מילחמת ,ס
 עצומה סביב עתה מתארגנת חיילי־מילואים של קבוצה
 ארנס. משה החדש, שר־הביטחון אל שתופנה חדשה,
 שהם לשר-הביטחון יודיעו המילואים חיילי

 סוריה, נגד במילחמה להשתתף יסרבו
 של מדיניותה החיילים, שלהערכת

אליה. מוליכה ממשלת־ישראל

בחקירה. האינטרפול פתח בתל־אביב, שנרצח
 קשור שיינבויים של הרצח היה הזה, העולם גילויי על־פי

 על לסיכסוך ולא ניריורק, של בבורסה לפעילותו
 פתיחת בעיקבות מישטרת־ישראל. שטענה כפי שכר־דירה,

 מישטרת־ישראל גם החליטה האינטרפול, של החקירה
שלה. החקירה קו את לשנות

ף יותר ס  — כ
ת ביטוח פחו

 מכוסים שהיו שונים סעיפים השמיטו הביטוח מחברות חלק
 שתעריפי למרות ביטוודהרכב, של בפוליסות עתה עד

 למעשה. הועלו הרכב ביטוח
 יצטרכו אלה בסעיפים מכוסים להיות שירצו מבוטחים

נוספים. סכומים לשלם

קו0ז־י1יה רו א מ  מ
אל שר לי

 המתגוררים ובהם צםון־אפריקה, יוצאי יהודים
 יולי, חודש בסוף לארץ יבואו במארוקו, כיום

צסידאפריקה. יהדות של עולמי לכינוס
 יוצאי של העולמי האירגון בחסות הנערך הכינוס,

 הגדולה להגירה שנה 25 במלאות מתקיים צפון־אפריקה,
 העולם מרחבי אורחים אלפי שעשרות היא, ההערכה משם.
בתל־אביב. התערוכה בגני שייערך לאירוע, יבואו

 של'אליהו העצמאית סיעתו מטעם באר־שבע
עימו. להתמודד עשוי נאווי,

נאווי. מול לרוץ מהמערך הצעה קיבל זמיר

ר״א״11■א
מצמת ה מצ ת לו עי פ
 במיזרח פלסטיניים לפליטים סוכנות־הסעד־והתעסוקה

 את מאי בחודש החל לרעה שינתה — אונר״א — התיכון
 אישית עזרה קבלת לצורך פליטים של הרישום שיטת

וסעד. בריאות בחינוך,
 באורח צומצמו ״אונר״א״ תקציבי — הסיבה
מדאיג.

ן ן א ג ו ק ג1ל ה ץכ י

ת ש פי המיקד
 כנסתה של _ םועדת״הכספי של בישיבה

סרה, ידרדה הד״ר הליברלים, דדם העלה

סירדשלים. בוית-המיקדש להקמת הכממיים

ת־בבל טלוויזי
ה ד ג ב

 של פיראטית תחנה להקים עומד פרטי יזם
אריאל. בעיירה טלוויזית־כבלים

לנבון פנים ■קבלת
 מיפלגת־ להנהגת הקרובים חוגים
 קבלת מכינים ולתנועת־החרות העבודה

נבון. יצחק היוצא לנשיא פנים״
 פומבי יהיה נבון נגד מסע־הלחישות

מבעבר. יותר וגלוי

ר נגד אריק דו ארי
 עיקרי יעד עתה מהווה ארידור יורם שר־האוצר

 אריאל שר־הביטחון־לשעבר, מצד להתקפות
שרון.

 במיקצועו, מישפטן גם שהוא ארידור, זה היה כי סבור שרון
 בעיקבות שרון, של להתפטרותו לגרום לבגין שיעץ

בביירות. במחנות־הפליטים הטבח על דו״ודכהן פירסום

ב הפזל תו ר יכ פ ס
 על ספר יכתוב איתן, רפאל לשעבר, הרמטכ״ל

הארון*. הצבאי שירותו
 המתמחה גולדשטיין, רב מעריב כתב בעזרת ייכתב הספר

ביוגרפיות. בכתיבת

ה צ  שלישית קבו
? ס לי ר ב לי ב

 יצחק השר של קבוצותיהם בין המחריף המאבק
 להביא עשוי שריר אברהם השר ושל מודעי

הליברלית. במיפלגה שלישית קבוצה ליצירת
 קטנות, קבוצות כמה של מאיחוד תיווצר זאת קבוצה

 הקבוצות הליברליים. העובדים איגוד גם יתייצב שלצידן
 יו״ר של סבידור, מנחם הכנסת, יו״ר של הן הקטנות

דן. בגוש ראשי־ערים ושל דולצ׳ין, אריה הסוכנות,

 יעיד עיתונאי
עיתונאית גגד

 עד־תביעה יהיה הראל, צבי בבתי״המישפט, הארץ כתב
 מאה עיתונאית גורביץ, בילי של במישפטה ראשי

הספורט. וחדשות
 במישטרת־ מדריכת־קליעה לשעבר גורביץ,
 השבוע שיוגש בכתבדהתביעה, תואשם ישראל,

מירמה. בעבירות לבית־המישפט,
 שעסקה הראל, של כתבה בעקבות לדין תועמד גורביץ

 כלי״רכב שמכרה גורביץ, את הקליט הוא בסוחרי־מכוניות.
 את פירסם ואחר־כך שלה, שהם וטענה מכוניות סוחרי של

. דבריה.
 בצהרון פנים עמודי עורך שילה, יוסי יהיה בתיק אחר עד

נגדה. התלונן שבזמנו אחרונות, ידיעות

ק הרופאים ד את 1ב
ן ̂ ב ;

 ראש־הממשלה עם פגישתם לקראת
 השובתים הרופאים הרכיבו בגץ, מנחם

 דוסאימי־מומחים בה שהשתתפו מישלחת
ראש־הממשלה. של למחלותיו

 בבעיות המתמחה רופא היה במישלחת
 המתמחה ורופא רופא־־לב לחץ־דם, של

 את בחנו הרופאים סוכרת. במחלות
 בעת ראשה־זממשלה של התנהגותו

 את בינתיים שומרים והם ומגישה,
 אם רק בהם וישתמשו בסוד, מימצאיהם

בכד. צייד להם שיש יחשבו

ט מר  מגן אול
א סוז אי ״ על ס1ל

 את שכרו ליינס, באיסתא העברות בפרשת הנחקרים
 אולמרט. אהוד(״אודי״) הליכוד, ח״כ של שירותיו

 מחוז מפרקליטות הועבר עצמו החקירה תיק
 מכיוון ירושלים, מחוז לפרקליטות תל־אביב

 של ובעלה שופט של בנו הוא הנחקרים שאחד
תל-אביב. במחוז בכירה פרקליטה

 כל שכמעט מקווה חתונות, בתיזמורת מתופף שהיה היזם,
שלו. לתחנה יתחברו העיירה תושבי

 אייזנברג אנשי
שבועון מכרו

 אותו יוציאו ביוני באחד והחל נמכר, אנשים השבועון
החדשים. הבעלים

 ליבוביץ, ומישפחת אייזנברג קבוצת אנשי הם המוכרים
 אחר. שבועון ובעלי אנשי־שיווק עומדים הרוכשים ובראש

 ימשיכו כי המוכרים כלפי התחייבו הקונים
 והם הנוכחית, בצורתו השבועון את להוציא
 ואת הכתבים צוות את להעסיק ימשיכו

השבועון. של המערכת

ט אלבין תל ש  מ
ל ב עיריית ע בי א ל־ ת
 מאנשיו שניים להכנסת פועל אלבץ מיכאל

 הבחירות לקראת תל־אביב, עיריית למועצת
 יונה הם השניים בחורף. שיערכו המוניציפליות

 אשתו וגליה, אייזנברג, שאול אצל העובד פלד,
אלבין. של

 במועצה הליברלים של הבטוחים המקומות מששת שניים
 החדשים. המועמדים את תבחר ועדת־מינויים התפנו.

 דורון, שרה החדשה, השרה היא הוועדה יושבת״ראש
בה. התומכים עם נמנה שאלבין

א פולגסקי ץ ל ר א ב
 העולם של בגיליון תשקיף במדור שפורסם למה בניגוד

 בקורס מלמד פולנסקי רומן הבימאי לא ),2382(הזה
 שאינו ומובן תל־אביב, באוניברסיטת לקולנוע בחוג מיוחד
בארץ. שוהה

פולונסקי. אייב האמריקאי הוא מדובר שבו הקולנוען

חקר האינטרפול רוו ב ב״מעריב״ שינויי□— נאווי של ח
אל רעת שר בי
 עסקיו על )2376(הזה״ ״העולם גילויי בעיקבות

שיינבויים, אבא המיסתורי המיליונר של
ת יריבו רו חי ב ב
עיריית מועצת חבר זמיר, ישעיהו עורד־הדץ

 כתב את יחליף ארז, יעקב מעריב של הצבאי הכתב
 לעניינים הכתב ואילו גוטרמן, רזי בניריורק, הצהרון

 בוושינגטון, מעריב כתב את יחליף גרנות, עודד ערביים,
מן. רפי
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