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שיטרית

ת- רי ט שי ■ 
בוושינגטון? שגריר

 חדש אפשרי מועמד של שמו עלה הליכוד כהוגי
 שיטרית. מאיר בארצות־הברית: ישראל שגריר לתפקיד

 להסכים צריך ושהמערך איש־הליכוד, יהיה הבא השגריר כי ברור
 הסוכנות, כגיזבר משנה יותר מזה המשמש שיטרית, למינויו.
 מקובל ארצות־הברית, יהודי בקרב כמסביר יכולתו את ושהוכיח

מיפלגת־העבודה. בצמרת גם

הצליחו! סור־סור
 לפני מיפלגות־ימיז, וביניהן מיפלגות, כמה עם סשא״ומתן ניהל הליברליים העובדים ארגון

בהסתדרות. המערך עם הסכם על שחתם
 להצטרפותו בקשר רבות מיפלגות עם משא־ומתן זה אירגון ניהל האחרונות השנים במשך
וצומת. התחייה וביניהן, מהם, לאחת

 אלא להסתדרות, לבחירות הצטרפות בסיס על רק נוהל לא וצומת התחייה עם המשא־ומתן
 מקומות לשיריו[ האיגוד תביעת את דחו והתחייה צומת אולם כולה. למיפלגה הצטרפות ,

במוסדותיהן. אנשיו עבור
לא־מבוסלים. כלכליים נכסים לו יש אך קשישים, כמה עומדים האירגון בראש

618
 הרוגים 487 על צה״ל דובר מסר בספטמבר, 22דד השישי, ביום

 חיילי־צה״ל מירי הרוגים כולל המיספר הכבושים. בשטחים פלסטיניים
בלבד.
 ביום הפלסטיניים, ההרוגים מיספר עומד הזה״, ״העולם ספירת לפי
.618 על בספטמבר, 25דד השני,

הפי לפי הרוגים, 752 על פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת
הבא: רוט

ומתנחלים. חיילי־צה״ל מירי הרוגים 539 •
משאיפת־גאז. בתוצאה התגים 81 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 52 •
אחרות. מסיבות התגים 80 •

צץ ״כור״ מרט ■ תפו ה
 העסקן קפלן, מנדל לבץ ״כור״ של קריידדהפלדה בין שהמשא־ומתן נראה

התפוצץ. מדרוס-אפתקה, היהודי
 לבין כור בין משא־ומתן התנהל כבר בעבר רב. זמן זה למכירה מוצעים מיפעלי׳־הפלדה

 לכלל הגיע לא המשא־ומתן השקעות. ד־סקעט עם ביחד ששון, אריק נוסף, ושותף קפלן
מימוש.
 שניתן נראה לא אופטימיות תחזיות פי על וגם גדולים, בחובות מצויים הפלדה מיפעלי

ושוטפים. ישנים הפסדים לכסות יהיה

ת יספוג מ׳ ■ ה א פ ט ? ה
 בעיקבות הבנק לתדמית שנגרם והנזק לאומי״, ב״בנק האיתעים בעיקבות

 הדובר. דווקא יספוג האשמה שאת צופים זגכר, ומשה ״דרקפל״ פרשת
הבנק. של יחסי־הציבור או הדובר במישרדי שינויים בקרוב יהיו מכך שכתוצאה יתכן

ת ר כ מו
 שבה לביטוה־מישנה, הישראלית החברה ״הסנה״, קונצרן להכחשות בניגוד

למהירה. מיועדת תב, ל״הסנה״ יש
ובתו שירטון, על עלה המשא־ומתן מתו״ל. יהודיים משקיעים עם משא־ומתן נוהל בזמנו
 המאזן. על השפעה לכך תהיה שלא משום במכירה, צורך שאיו הסנה הודיעה מכך צאה
זרים. או ישראליים לגורמים החברה למכירת המגעים את לחדש הקונצרן מנסה עתה

ל״חדשוח״? ימרוד■1

נימרודי

 להיכנס משא־ומתן מנהל נימרודי יעקב איש־העסקים
 של ודשודהמקומונים ״חדשות״ בעיתון בשותף

״הארץ״.
 למיגוון בינלאומי ממיסחר נימרודי עבר האחרונות בשנים

 בחברת השליטה את רכש גם הוא ובמלונות. בנדלץ השקעות
היישוב. הכשרת

מאמצעי־התיקשורת. באחד השקעה בכיות פועל הוא זמן־מה כבר

ר מ א מתכנן ה
ש קידוח ד ח

 המשתתפות והחברות האמר ארמנד איל־ההון
 מתכננים ו״יואל״, ״ישרמקו״ בישראל, בחיפושי-נסט

 נירים. באיזור הנגב, בצסון־מערב יבשתי קידוח לקתה
 חוף-פלמחים, מול הימי הקידוח את שיסיימו אחרי יתחיל הוא

האמר.1990 בינואר ושיסתיים הקרוב החמישי ביום שיתחיל

ניר של המיליון חצי
 מיסתורית בתאונת־מטום ניר עמירם של מותו אחרי שנה כמעט

בעינה. התעלומה נשארה במכסיקו,
 חצי ובה מיזוודה, נמצאה ניר של גופתו ליד מסימני־השאלה: אחד
 בעסק- דרוש שהיה מה על בהרבה העולה סכום במזומנים, דולר מיליון

זה. כסף נועד למה ברור לא טס. שלמענו האבוקדו

ר אין ■ לסויגודים שפ
 ממוניג סניגורים עבור הנוסף התקציב על לחשוב שכח במישרד״המישפטים שמישהו נראה

 עבירות. של רב למיספר סניגור על־ידי בייצוג החובה את הרחיבו כאשר
 מזמן קיבלו לא עבריינים, לייצג ביודהמישסט על-ידי שמונו רבים, סניגורים

 טען בבית-המישסט, העניין את שסיפר מהם, אחד להם. המגיע הססן* את
לתשלום. כסף שאץ לו ונאמר ש״ח, אלף 20 לו חייבת שהמדינה

ף־פעולה ■ תו ל שי א מ ש פ
 השמא של השונים אירגוני־הנוער דווקא החליטו המפולגים, גופי-השמאל לעשרות בניגוד
פעולה. ניניהם לשתף

 בניי של חפרפרת(קבוצות הקומוניסטי), ננק״י(הנוער מפ״ם, ר״ץ, נוער את כולל השיתוף
ואחרים. ופלסטיניים), ישראליים נוער

 שגרירות מול האחרון, א׳ ביום הפגנה, היתה הגוף של הראשונה הפעולה
ביקו. סטיוון של להירצחו השנה ביום דרום־אסריקה,

ת ■ תארגנו ה ה ש ד ד ח כו לי ב
 בליכוד, חדש רעיוני חוג של שמו הוא ״2000 ״חוג

 עיריית ראש לנדאו, ואלי שריר אברהם ח״ב בהנהגת
הרצליה.

 קעטבי, יצחק גרופר, פסח ח״כ השתתפו שלו הראשון בכינוס
רד לשעבר  מועצת ראש נחמן, רוו הליברלית, המיפלגה מועצת י
 לשעבר. שר־האוצר סגן פלומין, ויחזקאל אריאל

 אריאל השר של ההתקרבות מאסטרטגיית חלק היא ההתארגנות
 למרכז מהם 600כ־ עוד שצירוף בשעה לליברלים, ומחנהו שרון

 משמעותי. לגורם אותם יהפוך
 לכנסת, לנדאו אלי את להריץ גם היא ההתארגנות מטרת

י שריר. כח״ של מעמדו את מחדש ולבנות י ר ש

ד יד ג סירוב ו
 דחו האחרון, בסוף־השבוע שנערכה מפ״ם, של הצעיר הדור בוועידת
 הסירוב בזכות החלטות לקבלת ניסיונות רוב, בהצבעת הוועידה, משתתפי

בשטחים. לשרת
 לימין ומישפטית, ציבורית להתייצב, חובה לעצמו רואה הצעיר ״הדור זאת, עם יחד

בעליל.״ בלתי-חוקיות פקודות למלא המסרבים החיילים

ת אנטי־שמיות תי אמי

 אנטי־שמיים גראפיטי בפירנצה הקירות על גילו ישראליים מטיילים
, אמיתיים.
 הפלסטינים על המגינות באיטליה, המקובלות לסיסמות בניגוד

 יהודים — ״ערבים אלה: בכתובות נאמר ישראל, את והמתקיפות
שמיים״. חזירים (כולם)
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