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ש ״אני  שוותמיס מוגי
הסוסים!״ רנני העאלה
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לממשלה!״ שוב׳ על
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אדרי!״ בעד שהכריע

 האם הליכוד! מטעם לממשלה ארנס משה ישוב האם
 מטעם לממשלה ייכנס ומי המדיני! בקבינט ישתלב

אדרי! רפי חריש! מיכה גור! מוטה - מיפלגת־העבודה
 ״מקורביהם" ומטעם השלושה של מטעמם כותרות
 יש שעה לפי סוף־השבוע. עיתונות את הציפו ו״חוגיהם"

וכאשר. אם הכותרות, על״פי עדיפות, לאדרי

ממשלה
 השבוע קפצו ואדרי שחריש יודעים אינם רבים

 כאילו כותרת, שהולידה מוצלחת מניפולציה בעיקבות
 גור של שובו על מגעים גור ומוטה פרס שימעון מנהלים

 חודשים, כמה לפני נכונה שהיתה הכותרת, לממשלה.
 במיפלגת־העבודה. לבלגן וגרמה שנית, השבוע הושתלה

הוא. שכן לו ידוע אם אדרי את שאלתי
ודאי.

תגובות? מביוונך באו מדוע כך, אם •
האחרונים. הפירסומים על הגבתי לא עוד בעצם

 להניח יש לנושא? מתייחם אינך באמת ומדוע •
אותך. מעניין שזה

 בזמנו הסוסים. לפני העגלה את מרגיש.שרותמים שאני מפני
שיחות. על־כן־ התנהלו

וכיום? •
 לא־ דברים על משוחחים לא אנחנו לא. — בינתיים

 ארנס משה של לכניסתו כל־כר רבים תנאים יש אקטואליים.
 נתחיל — אקטואלי יהיה כשהדבר ייפתרו... שהם שעד לממשלה,

ברק) (דפנה לדבר.

 גור מרדכי אל גם פניתי אדרי, עם ששוחחתי אחרי
 שהביאה המניפולציה בסוד היה שלא לי סיפר גור עצמו.

והוסיף: לממשלה, לשיבתו התכונה על הכוזב לפירסום
 לממשלה, חזר לא עוד ארנס משה עיתונאית. ספקולציה הכל

מדי. מוקדם והכל

ממשלה ״
 פרם שימעון עם לאחרונה שוחחת לא בלומר: •

ולקבינט? לממשלה האפשרי שובך על
באחרונה: פרס עם כר על שוחחתי לא שלא! בפירוש מצהיר אני

לשו מתעתד אתה רעיונות? לד נתנה הכותרת •
בקרוב? פרס עם כך על חח

 עם אפגש הרביעי וביום רבץ, יצחק עם השני ביום נפגשתי
לפני — וחצי שבוע לפני עימם להיפגש ביקשתי פרס. שימעון

התחילו. הספקולציות שכל לפני לממשלה, שובי על הפירסומים

איתם? לשוחח כן, אם ביקשת, מה על •
 מה בשטחים. האירועים על אלא אישיים, נושאים על לא

 ואנשים מילחמה, מאשר יותר חמור האחרון בחודש שם שקורה
זאת. להבין מסרבים

ה יעלה לא הפירסומים, בעיקבות ולהערכתך, •
פרס? עם בשיחתך נושא
ברק) (דפנה ביוזמתי. זה יהיה לא יעלה, הנושא אם

 בימים נכבדות בו שמדברים נוסף מועמד גם שאלתי
 למניפולציה קורבן שנפל ידע האם - חריש מיכה - אלה

מוצלחת.
שלא! באמת ידעתי. לא לא,
 אם לממשלה, להיכנס מועמד אתה ותכל׳ס: •

אליה? ישוב ארנס משה

ממשלה
ו... ממושך סיפור שזה חושב אני
—־ באחרונה? פרס, שימעון עם על־כך שוחחת •
באחרונה! אף־אחד עם על־כך דיברתי לא

נכבדות. בך מדברים זאת, בכל •
 חתמו מהממשלה, התפטר רובינשטיין כשאמנון שבזמנו, מפני

 הרשימה בממשלה. חברותי בעד חברי־הלישכה 100 מתוך 70
 מתפקידו התפטר שארנס לפני עוד — אחר־כך פרס. בידי נמצאת

 אז הסתיים העניין אדרי. רפי בעד הכריע שהוא פרס לי הודיע —
לגבי.
והיום? •

אף־אחד. עם דיברתי לא יודע. לא אני
לדבר? מתכוון אינך •
רבים. בנושאים רבות, מדבר אני פרס? עם
הזה? ובנושא •

ברק) (דפנה הזה. בנושא שיחות איתו ליזום מתכוון איני
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