
)9 מעמוד (המשך
ההנח את שנתן הוא ״סגן־השר

ידי כלי דכר שום עשיתי לא יות.
עתו."

 לבין רפאל בין זו, ידידות של החיוניות
 חדל שרפאל ברגע נעלמה לא רוזנבאום,

 איש עדיין נשאר הוא כי סגן־שר. מלהיות
 הוא הישראלית. בפוליטיקה מאוד חשוב
החשו הגורמים אחד היה כי מתגאה, אפילו

הלאומי. הליכוד ממשלת בכינון בים

חומר? מפר הידיד
 השר המפד״ל, שראש תקופה, יתה ןיי*

רו־ מטיבור הסתייג שפירא, משה חיים ל (
ה הקשרים בעיניו חן מצאו לא זנבאום.
 ההסתייגות אבל רפאל. לבין בינו הדוקים
 לבקר הזמנה שפירא קיבל כאשר נמוגה,

היהודיות״. הקהילות ״כאורח בשווייץ
 מרסיסי שנפצע אחרי אליו נשלחה ההזמנה

ה היה למעשה, לכנסת. שהושלך הרימון
 היחסים הפכו מאז רוזנבאום. טיבור מארח

יותר. תקינים השניים בין
ש־ פלא אין טובים, כל־כך קשרים עם

 או באמריקה רוזנבאום טיבור של מעשיו
 בישראל. שלילי הד שום עוררו לא באפריקה ^

 בא למשל, בלייף, הכתבה פירסום אחרי
 אם לדעת רצה הוא בארץ. קצר לביקור

עימו, שהסתכסך מידידיו־לשעבר, שאחד נכון
ב במיוחד שביקר לייף לנציג חומר מסר

ישראל.
כ נרגע דן, במלון אז שהתארח טיבור,

ספיר. פינחס שר־האוצר, שם לבקרו בא אשר
 צריכים אינם לייף שפירסומי הבין, הוא

בישר למעמדו שנוגע במה אותו, להדאיג
 פגעו לא קודמות שהתפתחויות כשם — אל

כאן. במעמדו
 תקופה במשך לדוגמה: מיקרה

 רוזנבאום היה יכול לא ארוכה
 ש־ מכיוון לארצות-הכרית, להיכנס

 נגדו הוציא כניו־יורק כית־משפט
 של עסקיו את לכרר כדי צו-הכאה,

 רוזנכאוס אשד שם, מפויים כנק
 את לנהל נאלץ הוא כראשו. עמד

 ל- מעכר האמריקאיות עיפקותיו
בניו־ הכנק מנהל כקנדה. גכול,
 צכי מפורסם: ישראלי היה יורק

ה כנציג כיהן לכן שקודם הרמן,
ש הרמן, צי״ם. כהנהלת סוכנות

 לא לניו-יורק, משפחתו את העכיר ״
 זו פרשה כגלל להסתדר. הספיק
 עכודתוכאמצע, את להפסיק נאלץ

ארצות-הכרית. את ולעזוכ
 מעמדו על העיב לא זה כל כאמור, אבל,

בישראל. רוזנבאום של
^ ^

הופתעו העיתון כעלי
שהכסף ככל והלך, התבסס זה **עמד

 השתלט לאשראי הבינלאומי הבנק של
היתד, חדשה חדירה כל חדשים. עסקים על

למשל, אתא, רכישת כבוד. בתוספת מלווה
 ב־ בחברות בעקיפין, רוזנבאום, את זיכתה

התעשייה. לפיתוח הבנק של מועצת־המנהלים
 קופת־עם בבנק בן־עמי עובד עם עיסקותיו

 ל־ ,בעקיפין אותו, קירבו אשדוד, ובחברת
מעריב. ששמו העצום מוקד־ההשפעה

שבעלות־ כשם לו. הספיק לא זה אבל
ק על חלקית תו, סיפקה לא קופת־עס בנ או

 סניפי קניית על משא־ומתן מנהל החל והוא
 בעל־הבית להיות כדי יוניון, הולאנד בנק

 ישירה בחדירה התעניין כן עליהם; היחידי
בארץ. ביותר החשובים העיתונים לאחד ^

שיגרתי, משא־ומתן ניהלו העיתון בעלי
רוזג־ של נציגיו עם הציוד, בהרחבת הקשור

 את הנציגים אהד העלה ואז בארץ. באום
 נרכוש הלוזאה, לתת במקום ״אולי, ההצעה:

העיתון?״ מן חלק
ידעו, הם הופתעו. העיתון כעלי

 היה לא עיסקה, אותה כתנאי כי
הרכי כהצעת כלכלי הגיון שום
 ההצעה מאחורי כי הכינו, לכן שה.

להשתל השאיפה רק לעמוד יכלה
ציכורי. כגורם - העיתון על טות
כאדיכות. ההצעה את דחו הם

 אין — נבלם זה בביתן הנסיון אם אבל
 כך כי אחר. בכיוון יתחדש לא שהוא להניח
מסת אינו הוא כסף: של זה סוג של טבעו

 חייב הוא פשוטות. מיטחריות בעיסקות פק
לחלוטין: בלתי־עסקיים לשטחים גם לחדור
 שטחים מפלגתיים, שטחים פוליטיים, שטחים

ציבוריים.
עסקי של ביותר החשובה המשמעות זאת 4

בישראל. שלו, והבנק רוזנבאום, טיבור

במרחב
ה י ר י ׳ ג ל א

הרמטכ״ל
המורד
 הים של השני החוף מן שהגיעו הידיעות

ה המטה ראש את במיוחד עניינו התיכון
 זוביירי טאהר הקולונל אלג׳יריה. של כללי
 הצבא של יחידות כמה של המרד אחרי עקב

 ממי נגד קונסטאנטין, המלך בראשות היווני,
 24 תוך הגיעו, כאשר באתונה. שלת־הקצינים

 ובריחת המרד כישלון על הידיעות שעות,
 זה ״אצלנו זוביירי: החליט לרומא, המלך
 ליחידות־ ההוראה את ונתן אחרת!״ יהיה

 למגר כדי הבירה, אלג׳יר על לעלות השריון
בומדיין. הוארי ממשלת את

 — בכישלון היא אף ניגמרה זו מרידה אך
 קרבות לנהל נאלצו הממשלה כוחות כי אם

המורדים. את להכניע שהצליחו לפני קשים
 של טענתו הטכנוקרטים. •טלטון
 ״בומדיין פשוטה: היתר, המורד הרמטכ״ל

 המיפלגה. של מזכויות־השלטון מתעלם
 עצמו את הקיף סוציאליסטית, הנהגה במקום

 שלטון־יחיד לו המבטיחים בטכנוקראטים
דיקטטורי."
 כי בכך, בומדיין את האשים במיוחד

 שהוקמה ההפיכה, מועצת את לכנס סירב
 אחמד הקודם, הנשיא של סילוקו למחרת

 כך זו, מועצה והלא .1965 ביוני בן־בלה,
 הנהגה לכינון ערובה תהיה בומדיין, הבטיח

 בן־ של האישי השלטון כנגד קולקטיבית,
בלה.

 את למנוע טובה סיבה היתד, לבומדיין
 דווקא תמך חבריה רוב המועצה: כינוס

 המורכב זה, רוב בומדיין. נגד בזוביירי,
ה וממנהיגי הפל״ן של המחתרת מוותיקי
 בגד בומדיין כי טען מקצועיים, איגודים

ימינה. בהדרגה ופנה המהפכה בעקרונות
 הסימן הישראלית. ההרפתקה נגד

בנו 1ב־ ניתן משבר, מתקרב כי הראשון,
 הופיע לא למקובל, בניגוד האחרון. במבר

יום מיצעד של במת־ההצדעה על הרמטכ״ל

אל־זוכיירי* מורד
אחרת!״ יהיה זה ״אצלנו

 להישאר העדיף הוא אלג׳יריה. של העצמאות
בבלידה. השריון במחנה
 כש־ ,במהירות הסיכסוך התפתח מאז

 חדשות. האשמות הנשיא נגד מעלה זוביירי
 הדתי, הקנאי ממדיין, היתה: מהן אחת

 האלג׳ירית, החברה התקדמות את מקפיא
 הערבית החברה לכיוון להצעידה שואף

ה הצרפתית החברה במקום השמרנית
מתקדמת.

כוחו את מבזבז בומדיין כי טען, גם הוא
 כמו זרות, הרפתקות על אלג׳יריה של תיה

 לפתרון לרכזם במקום בישראל, המלחמה
 הממאירות והחברתיות הכלכליות בעיותיה

ארצו. של
 בומדיין מפי הועלתה עצמה טענה אותה

בן־בלה. את בשעתו הדיח כאשר עצמו
 שהיד, מזל אותו היה לא לזוביירי אולם

 אבל ניכשלה. שלו וההתקוממות לבומדיין,
 כי השבוע, בוודאות, לנבא היה אפשר

 חדשה התקוממות תבוא במאוחר או במוקדם
ממדיין. נגד

 גנראל לידו: בקאהיר. בביקור משמאל, *
המשותף. הערבי הפיקוד מפקד עאמר, עלי

לה עשוייה ה׳ ביום מעניין גבר עם פגישה
 הזה־ השבוע. בסוף ומרתק קצר למסע ביא
 הוא אבל ברצינות. מתכוון לא הוא רי.

 אתה בידיים. עצמך את קח כל־כך! קוסם
 בדברים החיים, כל להגות, להמשיך יכול לא

 גם לעסוק צריך לפעמים עולם. של שברומו
 מיקרית פגישה יבשים. חומריים בעניינים

קל. דיכאון לך תגרום הרחוק העבר עם

★ ★ ★

 יבואו אותך שהטרידו הכספיים העניינים
 ו/או רישמית איגרת קבלת עם קיצם, אל

 שנהרסה שותפות בהחלט. פרטי מכתב
 ב־ או בעסקים אם בין לתחייה, קמה

 להתייחד האוהבים האריות חיי־אישות.
 געגו- על זמן זאת, עם יבזבזו, העבר עם

 חיידקים מפני זהירות — ה׳ יום עים.
!מדי יותר לעשן ולא קלות. ומחלות

★ ★ ★

מרס 20 — בפברואר 19 ב
ז 1־1(1111 1מ

בספטמבר 22 — באוגוסט 22
 ל־ האחריות את תקבל אם קפוץ. — עכשיו

 היא — לשותפות או למישרה, או עיסקה,
 את, ידידיך. על עוד תבנה אל שלן. תהיה

 וחולמנית. שקולה להיות תפסיקי בת־דגים,
 — לפעול צריך לחשוב, פנאי אין עכשיו

 תחתיין. יפעל כי אותו לשכנע לפחות או
רו להרפתקה צפוייה את תנהגי, כך אם

זה. בליל־שבת המתחילה מסעירה, מאנטית

★ ★ ★

 בשקט לעבור יכול אחד ששבוע חשבת אם
ה הסערות לך נכונו עכשיו גם טעית. —

 עליך. שנואות שכל־כך והמבוכות קטנות,
 בו למצב להיכנס עשוייה בת־בתולה, את,

 להחזיק שעלייך מראש דעי מאוד. תתביישי
 בה ונהג לה דאג בן־בתולה, אתה, פאסון.

 לך. שנידמה מכפי יותר שבירה היא יפה.
השבוע. בפרס לזכות עלולים הבתוליים כל

★ ★ ★

=£= מאזנ״ס
באוקטובר 22 — בספטמבר 23

 שהעסיקו הבעיות שלוש מתוך שתיים
 יבואו• מוצא, ללא שעבר בשבוע אותך

 שלא איך כי לך, דע פיתרונן. על השבוע
 דרך של התחלה זוהי — הפור יפול

 על פחות שתיבנה ככל וחיובית. חשובה
 לך. ייטב כן עצמך, תשלה ולא הזולת

 אך במיקצת, שקטים יהיו ענייני״האהבה
אותך! אוהב עדיין הוא תבהלי, אל

★ ★ ★

^ שוו
אי 20 — באפריל 21 מ ב

 ל־ להתפנות חייב ואתה בהדרגה, פג, העצב
מ להקים שעמדת הבניין של מעשי תיכנון
 עליך יעיקו החובות הריסות־העבר. על חדש,

ה את המניח פיתרון תמצא שלא וייתכן
 כוח־ הפיננסיים. לענייניך זו, בשעה דעת,

 — בת־שור ואת, בשפל. נמצא שלך הרצון
 את השבוע. אותך, לדובב לגבר תתני אל

היזהרי! — לכן מדי יותר לו לגלות עשוייה
★ ★ ★

 — חזק אדם רק יכול הצרות מן להתאושש
 מעשי. שהוא מכפי יותר עיוני שלן והכוח

 את לעשות לזמן ותן הזרם עם שחה כן על
 משבר אבל משבר, של שבוע זהו שלו.
יע לך שנכון האושר טראגדיות. בלי שקט,

מעי כרגע אבל הבאים, בשבועות ויגבר לה
 התקווה על והטרדות הזעומות הדאגות בות

מעמד. לקדוזיק רק עליך ובאה. המתקרבת
★ ★ ★

ס- עקע ב
בר 22 קטו  בנובמבר 22 — באו

 שיברון־לב, לן לבשר רוצה הייתי לא
ה את תחמיצי שוב אם אבל בת־עקרב,

 ואל לן. מגיע — ה׳ ביום שתפגשי גבר
 מציע הבוס :עיסקיים בעניינים תהססי

 בן- אתה, בהחלט. קוסמת הצעה לן
 זו לא חבריך. עם לשווא תריב אל עקרב,
 נזקקים הם גם :להם שתזדקק בלבד

לדבר. האחריות בכל לשאת ועליך לן,
★ ★ ★

1 1 1 01110 3 תאומים 3
אי 21 מ בדצמבר 20 — בנובמבר 23 ביוני 20 — ב

במלח ניצחת לא עדיין אבל בקרב, ניצחת
להצ תתן ואל זהיר, היה כן על כולה. מה

לאח תן מאידן, ראשן. את לסחרר לחה
 הסוף. עד בעצמן בטוח שאתה לחשוב רים
 אל כרגע, בתפקידי־שררה, נמצא אתה אס

 הוא הזולת גם טאקטי. והיה בכוחך, תגזים
 הרצת־ מסמל ו׳ ביום קצר מסע בן־אדס.
הבאים. בשבועות שתבוא האמיתית, הצלחתך

 את תקבל היה: ואומנם יהיה שכך חשבת
 ציפית. להם ההסכמה או החוזה, או הפרס,

 ואף חדוות־חיים של הודייה, של שבוע זהו
 החדשה אהבתך לבוא. לעתיד תוכניות של

ה התחלת רק מפריע. באין ותפרח תלך
 להיות עשוייה דיוק, ליתר ד׳ יום שבוע,

ממכו היזהר — בן־קשת במיקצת. מסוכנת
מבוגרות. מנשים תאמין, לא ובעיקר, ניות

★  ★  ★★  ★  ★

©@ נוי
אר 19 — בדצמבר 21 בינו

 ואוז־ נפשיות מזעקות מדומים, חוליים
ה השנה התקרבות מפני סרים לת-יד

 כו- ישתפר, מצב־רוחן החדשה. אזרחית
 בן־סרטנים, אתה, יתקשח. שר-החלטתן

ש רק לחיים. בת-זוגן את למצוא עשוי
 מאוחר. יותר הרבה אלא כן על תדע לא

לח חייבת לא שכמותך, סרטנית את,
שלם. אסון היא קטנה שתקלה שוב

ה לבין הנוחיות בין להחליט יודעת לא את
ב שתבחרי כנראה שלן. הטבעית חושניות

 יכולה את כן. על תצטערי אבל — נוחיות
 שתשלמי דעי אבל — פשרה למצוא לנסות
 קח בן־גדי: אידיוט. לא הוא גם יקר. מחיר
 איתה ועשה זה. את רוצה היא בידיים. אותה

חשו עיסקה — ה׳ יום החשבונות. כל את
בלתי־צפוי. מסע־עסקים — הבא ג׳ יום בה.
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