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 מישיגן שבמדינת בדטרויט כללית קונסוליה פתיחת שוקל מישרד־החוץ
באדצות־הברית.

 דטרויט חשובה: יהודית קהילה באיזור שיש העובדה בשל נשקלת הקונסוליה פתיחת
 המכוניות: בתעשיית העובדים מוסלמיים תושבים הרבה יש הערבי: הלובי כמרכז נחשבת
שם. הוא נם נמצא המיקצועיים האיגודים ומרכז

 מדינות. חמש ותכסה ובפילדלפיה בשיקאגו הקונסוליות באיזורי תנגוס הקונסוליה
 ובהאיטי. בפארגוואי נציגויות שתי לסגור שוקלים במקביל
 השר במישרד־החוץ. חדשה חשיבה מאפיינת בארצות־הברית נוספת קונסוליה פתיחת
 היא והנטייה לארצות־חברית, חשיבות מייחסים נתניהו, ביבי וסגנו, ארנס, משה הנוכחי,
אחרים. איזוריס חשבון על בארצות־הברית הייצוג את לתגבר
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 לוועדת־ רבץ, יצחק שר-הביטחון, דיווח במאי, 30 השלישי, ביום

הכבושים. בשטחים פלסטיניים הרוגים 472 על החוץ־והכיטחון
 הרוגים 395 על צה׳׳ל דובר דיווח ביוני, 5ה־ השני, ביום ואילו

פלסטיניים.
 .514 טל ההרוגים מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי

הבא: הפירוט לפי ,642 על פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת
צה״ל. חיילי מירי הרוגים 441 •

גאז. משאיפת כתוצאה התגים דד •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 49 •
אחרות. מסיבות הרוגים 74 •

בליכוד ומשול הפרד
בליכוד. למשבר בקשר ומשול הפת של טקטיקה פיתח שמיר יצחק

 לנדאו, ועוזי איתן מיקי ארץ־ישדאל, בחזית שלו המחנה אנשי ועל לוי דויד על לוחץ הוא
 גם פועל שמיר ישיבת״הממשלה. של ולסדר-היום לתהליך לתאריך, בקשר להסכמה להגיע
ההצבעה. ולביטול דית לקיום

 מרידוד. ודן בגין בני אחראיים לשמיר לוי בין והפישור הגישור מלאכת על
 ההתכנסות מועד כי הצהיר כאשר איתן, מיקי שאמר דברים היו להתרככות הראשון הסימן
 ממלכתיים. משיקולים נדחה
להצעה. הסכמה תהיה שרי־הליכוד שבישיבת צפוי

חוקר חבר־מרכז
 פרשת על שעבר, משבוע הזה״ ב״העולם שהתפרסם גילוי בעיקבות
ב כי מתברר הליכוד, במישרדי שנמצאו הפיקטיביות החשבוניות

גולדשטיין. יוסף החוקר עומד כיום החקירה ראש
מס־הב־ עובד החקירה על ממונה היה לפניו כי גילה הזה״ ״העולם

 במר■ לחקור זה אדם של בחירתו מרכז־חרות. חבר עצמו שהוא נסה,
מוזרה. נראית כז־חרות

 מאבדים שליחים
אופר

 על קבלות להביא מעתה יאלצו הבוכנות מטעם קצרות לשליחויות היוצאים כל
לינה.

 לליגה התחלק האשל ליום. דולר 80 של בסך אשל מקבלים ששליחים נהוג היה כה עד
 הכנסה. השלמת נזה רואים היו מהשליחים רבים קבלות, ללא וניתן ולכלכלה,

 בבתי־ ללון עתה יצטרכו מקומיים, שליחים בבתי עכשיו עד ללון שנהנו רבים, שליחים
מלון.

 - קבלות. לפי לשליחים לשלם תצטרך אם תפסיד שהסוכנות שטוענים מי יש
 בשינו• רואים הסוכנות עובדי בתפקיד. סוכנות לעובדי נשנה שליחות ימי 5000ב־ מדובר
נוסף. צ׳ופר איבוד
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באהבה
סרגוסט׳ ענת

 יום מיפנה, שהוא יום הגיע. הגדול יום1 ך*
 קשים בחילוקי־דיעות לוותה שהגעתו 1 1

 שגרם יום לה. ומחוצה ישראל בתוך ומרים
 ומדיניות. מיפלגתיות פוליטיות, לסערות

וברצועת־עזה. בגדה־המערבית יום־הבחירות
 ניתן והרצועה הגדה־המערבית ברחבי

הבחירות. לקראת רבה תכונה בבירור לראות
 יודעים מה הזה, היום יגיע וכאשר אם

 הפרטנרים על הישראלים מקבלי״ההחלטות
למשא־ומתן? שלהם
 יחככו השמאל מיפלגות שאנשי להניח יש
 לנגד המתרחש התהליך לנוכח בהנאה כפיהם

 הקיצוני הימין שאנשי להניח יש עיניהם.
הזדמנות. בכל חמס לצעוק ימשיכו

 הליכוד, ונבחרי מיפלגת־העבודה נבחרי
 השלום, של עתידו על אלה בימים המחליטים

 המדינית היוזמה תומכי בין שנחלקים מי
 מעט אך מכירים מתנגדיה, לבין שמיר־רבין

הפ הצד מן מולם, העומדים המנהיגים מן
לסטיני.
 השכם מדברים ישראל מנבחרי רבים

פלס מנהיגות בטיפוח ״הצורך על והערב
 משא־ לנהל נוכל שאיתה .מקומית, טינית
 על יודעים הם מה השטחים." עתיד על ומתן

 בכמה מכירים? הם מהם מי את אלה? מנהיגים
 פגשו, מהם מי את לנקוב? מסוגלים הם שמות

אישי? באופן בכלל, אם
 עתיד לגבי להחליט שעומד למי יש האם

הפלס המועמדים יהיו מי מושג הבחירות
 יוחלט וכאשר אם — אלה בבחירות טיניים
עריכתן? על ויוסכם

 מחברי־ לרבים פניתי זו שאלה לבירור
 הבל- המישאל והמערך. הליכוד של הכנסת

 הימין שאנשי הנחה מתוך יצא הזה תי־מדעי
 כל לשלול, וימשיכו שוללים, הקיצוני

 שאיננה תוכנית־שלום לכיוון התקדמות
גי הישראלי, החוק החלת סיפוח, כוללת
המוניים. מעצרים מאסיביים, רושים
 מיפלגות שאנשי הנחה מתוך יצא גם הוא

 עם גם משא־ומתן לנהל מוכנים השמאל
 הנהגה עם וגם בתוניס, היושבת אש״ף הנהגת

 אש״ף חברי הס ושאנשיה שתיבחר מקומית
 בהזדהות זאת עושים שהם או פעיל באופן

ובתמיכה.
 אחידה: היתה לפניהם שהוצגה השאלה

 הפוליטיים, חילוקי־הדיעות כל שיושבו נניח
ש נניח ובינלאומיים. מדיניים מיפלגתיים,

 היית מי בשטחים, בחירות קיום על הוסכם
 שנשאלו מחברי־הכנסת חלק שייבחר? מעדיף

 שאינם וטענו השאלה, על לענות ידעו לא
 של הרקע ואת השמות את כלל מכירים

 — מהנשאלים חלק הפלסטיניים. המנהיגים
 שיהיו ענו — כולם מיפלגת־העבודה יוני

 מי כל עם משא־ומתן ולנהל לדבר מוכנים
את מעדיפים שהיו ענו גדול חלק שייבחר.

בית־לחם. עיריית ראש פרייג', אליאס בחירת
 לפחות ביותר, המוכרת הדמות הוא פרייג׳

הליכוד. ולאנשי המערך לאנשי בשמו,
 בעיות לי ״אין נמיר(מערך): אורה •

 ברור שנוצר מהמצב משא־ומתן. לנהל מי עם
מחמא״ס. מונים אלף טוב שאש״ף

 נוסייבה, סדי סניורה, חנא פרייג', ״אליאס
 והרבה רציניים יותר הרבה אל־חוסייני פייצל
מא אני משא־ומתן. לניהול לנו נוחים יותר
 בתחושה חיים מאחרים, יותר שהם, מינה
 ובדו־קיום. בשלום לחיות אלא ברירה שאין

 לא אני אבל יותר, הטובים הנציגים בעיני הם
ייבחרו.״ שהם משוכנעת

 כפי ״האמירה, צור(מערך): יעקב •
 שננהל הממשלה, בהחלטת מתבטאת שהיא

עלי. מקובלת שייבחר, מי עם משא־ומתן
 לא סניורה? נוסייבה, פרייג', ״חוסייגי,

 אחת'עם מפגישה חוץ אישית, אותם מכיר
 מוכן שנים. כמה לפני ואבו־רחמה נוסייבה

 אירגון זה אש״ף ייבחרו. הם אם איתם לדבר
 שלא הממשלה החלטת עם שלם ואני עויין,
שלו.״ ההנהגה עם משא־ומתן ננהל
 בן־אליעזר (״פואד״) בנימין •

שיי מי רוצה. אני מה חשוב ״לא (מערך):
ושומ ביהודה הצעיר שהדור אנשים הם בחר
 את לייצג המסוגלת ההנהגה שהם מאמין רון

 האש״ף הם בעיני בכבוד. שלו האינטרסים
 מי יודע אני שבחוץ. אש״ף ולא האמיתי,

חשובים." אינם השמות בדיוק, ייבחר
בורג(מע (״אברום״) אברהם •
 שחשוב מה ייבחר. מי אותי מעניין ״לא רך):

 הפתק זריקת רק לא הבחירות. תהליך זה
 במיעוטו הטוב את עכשיו מעדיף אני לקלפי.
 הבא בסיבוב במיטבו הרע את מאשר (אש״ף)

(חמא״ס).
 אל־ נוסייבה, את חוסייני, את מכיר ״אני
 אף מעדיף לא אני אבל מיכאל. חנן ח׳טיב,

 מצע ייבחר מיקרה בכל מיוחד. באופן אחד
האדם." ולא

 שייבחר מי כל דיין(מערך): אלי •
 אליו ולהתייחס נבחר כנציג אותו לקבל צריך

 סניורה, נוסייבה, פרייג', ציבור. כמייצג
 אלה לדעתי איתם. בעייה לי אין חוסייני?
 פרטנר שיהיה זה את לעודד וצריך ייבחרו,

 מי עם לדבר בעייה לי אין למשא־ומתן.
שייבחר."

 מכיר לא (מערך): בן־מנחם אלי •
 סניורה, נוסייבה, פרייג', — מהם אחד אף

 יחליטו. שהם אחד. אף מעדיף לא — חוסייני
 מי עם וגם כאירגון, אש״ף עם בעייה לי יש

 צריך חמא״ס את מוצהר. באופן איתם שמזוהה
לחוק." מחוץ להוציא

 ״מעדיפה (מערך): סולודר עדנה •
 מקווה שאני מה בין אבל מתונים, שייבחרו

כל־כך בשלב מרחק. להיות יבול שיהיה למה
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