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לעי (הדלפה במטכ״ל שנעשתה לה
 שמא או רביו, יצחק על־ידי — תונות)
ן הרמטכ״ל ביוזמת

קרדיבן־ עזריאל

 ־ ריווח !!,מיד חצי ער■ הוציא שהוא נמו ..רא
אחת!״ יהלום טבעת אפילו ל׳ ענה לא הוא

מעריב) ועורך (מייסד
 שברק זה, וקשוח מחונן אדם #
 פלדה של קר כדחק הוא וכישרונו שכלו

אש. של חום ולא

ל צ ר לו ה ב נ ז □ רו

אחרונות) ידיעות עורך וכיום (אז
בנפש. שונאנו •

רפאל גירעון
בלונדון) ישראל שגריר (כיוס

 חוסר בעיית היא רפאל ■בעיית •
ואופי. מוח בין נמור התאם

 תעתועי על איתן לוולטר ׳סיפרתי !•
רפאל. גידעון

גידעון... של המרוברב הסיפור !•
ישל וההתפרעויות התבפים •

 כל על עצמו את השניא רפאל... גידעון
 נגד קומם פאריס... שגרירות עובדי סגל

הר שכנגד... !מהצד אנשי־שיחו את עצמו
 תיאמה סלמון יהושע (של דמם את תיח

לכ ובסמכותי בשמי תמיד דגל ריבון)...
תעלוליו. תא סות

 גדעון של — כוחו את רואה אני >•
 שהופעה ולא בעודף, בעבודת־מטה —

בחזית. נצינותית
•  גואלת... בהצעה בא (רפאל) .

כסל... מחשבת

שוקן גרשו□
וכיום) אז הארץ, (עורך

להת ורגיל מופלג, עקשן הוא •
 מרותך עליו להטיל שמנסה מי בכל עמר

המוסדית.
חדש שיא :)בהארץ ראשי (מאמר !•

 משתולל. וזדון ארסית רישעות של

שרון אריק
 הצנחנים, מפקד המפורסם, אריק !•
 מלא אך למיפלנה, נאמן חבר הוא

לזרו הצעירה הקצונה להידרדרות !חרדה
העבודה). (אחדות עות
 מעשי בכל שידו המהולל, אריק ׳•

התגמול.
 של (פעולתו הנקמה מיבצע סל ׳•
 ערבים כמה בסכין ששחט הר־ציון, מאיר
 את עברה שאחותו אחדי לגבול, מעבר
הפ בעזרתו שם)!ערך ונהרגה הגבול
אריק. של עילה

•  (אחדי וצועק משתולל אריק ׳
ש כמי הר־ציון מאיר של שמו פידסום

הזוועה). את ביצע
 הר־ציון) של (הטבח אלה מעשים ו•

 פרי הם הממשלה) (נגד הזאת וההסתה
 ב!!!*!*!* ו*ל(״נ1̂)1 הרוח ,,!ל!?1 !7317 ♦♦♦ חינוכו

אריק). (של הזה

שרת פשה
 כל וכין ביני השוואה כל אין !•

 מפאת הממשלה) (לראשות אחר ׳מועמד
 בממשלה, — מאחד גודם לשמש היכולת
ב בין בעם, במדינה, במיפל׳גה, בכנסת,

בחו״ל. ובין ארץ
 חוששני הממשלה) מן אפרוש (אם !•

 כולה הארץ — המיפלגה ׳רק לא כי
 רחבים חוגים רואים בי שכן תתקומס.

 — בגולה גם ולמעשה — במדינה מאוד
הישר השכל לשילטון הערובה את

ויישוב־הדעת.
 — להתאפק אלא ברירה לי אין •1

 להתאפק — העניין ושלום בבודי למען
 שאני מיקצוע בסבלנות, ולהתאזר

בו. מומחה
 יציר מישרד־החוץ, את ראיתי !•

ומתפורר. נחרב חיי, ובית רוחי

׳2!2

ש לכך זוכים חשודים מאוד עט
 חטובת־ יפהפייה, בלונדית צעירה !■■/

חוש ושפתיים סולד חוטם בעלת גיזרה,
 אותם לעודד תבוא חנני, שולי כמו ניות

השו מול הנאשמים, בתא ניצבים כשהם
מל משה היה לכך שזכו מאלה אחד פט.
נח אשר בדואר־חבילות, קצין־ביטחון כה,
 וידידו מיארניק מנפרד גיסו עם יחד שד

 הגדולה היהלומים בגניבת בוחניק, גיסים
 — בארץ־ישראל אי־פעם שנעשתה ביותר
 מיליון 12 של כולל בערך יהלומים גניבת
דולר.

*
בחל אשר היהלומים, גניבת רשת ך}
■ בשבו הסעירה מלנה, כבר הודה קה /
 ודד התחתון העולם את האחרונים עות

 אלא היקפה בגלל רק לא כאחד, מישטרה
 שוחד, פרשת התגלתה שסביבה משום גם

 של הסתיימה, לא עדיין בה החקירה אשר
 תל־ מחוז ממטה צרפתי שלמה רב־סמל

 גם מעורב בעסקת־השוחד כי הטוען אביב,
 מיש־ של המרכזי במדור בכיר קצין מפקדו,

תל־אביב. ט׳רת
 משה של מעצרו סביב הסערות אך
 הנני, שולי חברתו, את מנעו לא מלכה
 דווקא אותו ולעודד המי׳שפט לבית לבוא

המרשי־ הופעתה בעיקבות הקשים. ברגעיו

 בסד מסס היה ״משה
 ואמר ראוותנית, בצורה
בעיניך חשוב לא שהכסך

ושוט פושעים של הקבוע הקהל בקי־ב מה
 מייד נפוצו בבית־המישפט, שנכח רים,

 יפזר שמלכה לכך זכתה שולי כי שמועות
 שקיבל מהסכומים לירות אלפי מאות עליה
שלו. הגנובים היהלומים עבור

 שולי של פניה על מעלות אלו טענות
 בדיוק מלכה את ״הכרתי גדול: חיוך

 היא נעצר,״ שהוא לפני •שבועות שלושה
 לא רוצה, היה הוא אם ״אפילו מספרת•

גדו כל־כך סכומים עלי להוציא יכול היה
ה מזה, וחוץ קצרה. כל־כך בתקופה לים

 עלי הוציא לא והוא קמצנים, הם מרוקאים
 חברים זוג כל אצל שמקובל ממה יותר

אחר.״
 קלאסית. בת־טובים היא 19ה־ בת .שולי

 אביה ברמת־גן. הוריה עם מתגוררת היא
 עצמה והיא לתחבורה, בקואופרטיב עובד
 באולפן מאומצת בעבודה ימיה את מבלה

 ברחוב פרג׳, האחים של החתונות צילומי
בתל־אביב• דיזנגוף

 הקשר היתד, לא מלכה עם יחסיה פרשת
 ״לפני פלילי. עבר בעלי עם שלה הראשון
 בחברה שותף נחמד, בחור הכרתי שנתיים

 שלמה, שנה ״יצאנו שולי. אומרת קבלנית,״
 עזבתי חתונה, על לדבר התחיל כשהוא ורק

 בשביל צעירה מדי יותר אז הייתי אותו.
ש לי נודע שנפרדנו אחרי רק להתחתן.

 בעוון בכלא שנים שלוש ישב הזה הבחור
בסמים.״ סחר

*
 חודשים ארבעה שולי שירתה צבא ן•
סי בגלל להשתחרר ונאלצה בילבד, ■1

 לא המוקדם שיחרורה אך משפחתיות. בות
 כך על אישור לה לתת ממפקדיה מנע

 בה הקצרה בתקופה למופת, חיילת שהיתר,
 גנב לבין לשעבר סוחר־הסמים בין שירתה.

המו עם להימנות שולי הספיקה היהלומים,
ל המים, מלכת בתחרות הסופיות עמדות

 בתו־ ולזכות מלכת־היופי, בתחרות השתתף
 תואר תל-אביב. של היופי מלכת של אך
 אחת היא שולי כי ספק, ללא לה, מגיע זה

 בעיר כיום הנראות ביותר היפות הנערות
הגדולה.

היה מלכה משה עם שלה הרומן ־אך


