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״כס ריגר וקבוצת לישראל החברה בין היו כאילו
 והלוואות השקעות כל כי טען הוא סיבוביים.״ פים

שכס נכון לא וכי בתום־לב, היו בחברה הגרמנים
 רוזנבאום של לחברות נתנה לישראל שהחברה פים

 שוב עצמם כספים אותם שהשקיעו לגרמנים, עברו
לישראל. בחברה

 כניגוד היא צור של זו חדשה גידפה
 של לצוות־החוקרים שאמר למה מוחלט

 הסיכוכיים הכספים פי טען שם ,,צי״ס״,
הגרמ החוקים הגכלות את לפתור נועדו
 רי־ מקכוצת ההלוואות קכלת דרך וכי ניים,

לחוק. כניגוד היתה גר
פרו צור מיכאל בפני הציגו המישטרה חוקרי

 של ציטוטים ובה לישראל החברה הנהלת של טוקול
 אופן על המערער יפה, ארנסט לאומי, בנק מנכ״ל
 בין חוזה טיוטת על ומסתמך הכספי, הסיבוב ביצוע
הצ לא המישטרה חוקרי צור. למיכאל ריגר קבוצת

ב המוזכרת החוזה טיוטת את לגלות כה, עד ליחו,
 בלי קיומה. עצם את מכחיש צור ומיכאל פרוטוקול,

 שקבוצת הכספים כי הוכחה למישטרה אין זו טיוטה
יש בחברות מקורם לישראל לחברה הילוותה ריגר

ראליות.

חו ארכעה לפחות להמשך עלולה זה כתיק
דשים.

: ב ל ־ ר א ב תי31 ל ש ג
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ה הכחיש בר־לב, חיים והתעשייה המיסחר שר
 שר־ שהיה מי של טענתו את אלגנטית בצורה שבוע
 אבן שקיים בפגישות נכח הוא כי אבן, אבא החוץ,

 שהוא אומנם הכחיש לא בר־לב חוסיין. המלך עם
 כרמטכ״ל, כיהן שבה בתקופה חוסיין עם נפגש עצמו
 בגלי־צה״ל הקצר שישי יום הרדיו בתוכנית אולם
:אמר

 כה כפגישה פעם אף השתתפתי ״לא
חוסיין.״ והמלך אכן אכא נכחו

בת׳יא 4 קו

ת רי ב ה ־ ת צו ר א ב
 כמנהל ככירה אישיות מינוי על הרמזים

 כארצות-הכרית הישראלית ההשכרה כל
הרצוג. חיים אל מכוונים

 יגאל כין כך על הוסכם ככר למעשה
(ה יריכ אהרון וכין כך) על אלון(האחראי

 עתה תלוי והדכר כארץ), להפכרה אחראי
עצמו. כהרצוג

מונדיף אלון
ד״ן אוש■

 רפ״י איש שהוא הרצוג, חיים מינוי עם בקשר
 בחוגים נמתחת אבן), אבא של גיסו היותו (למרות

אלון. יגאל על ביקורת מיפלגתיים
 שאלון כך על פליאה מכיעים מכקריו

 משה לחסידי עמדות־מפתח למסור מעדיה
 מי רכיכ, (״שעיה״) ישעיהו (מיל.) ״ל ותא

שנתמ דיין, משה של לישכתו ראש שהיה
 כמיש■ המחודשת מחלקת-החקר כראש נה

רד־החוץ.

ת הרוסי□: א פ א ר ע
ל טביר א ר ש בי
 עם כשיחת־רקע אמר עראפאת יאסר

כ להכיר מוכן הוא כי מוסקכה רדיו ראשי
 כתנאי כיוני, 4ה־ כגכולות ישראל, מדינת

 פלסטינית כמדינה תכיר ישראל שמדינת
 כאירגון תכיר כי וכן המוחזקים, כשטחים

הפלסטיני. העם כנציג אש״ף
 לישראלים, מוסמכים רוסיים נציגים מסרו זאת

 גם אמרו הרוסים בברית־המועצות. לאחרונה שהיו
 ל־ ברית־המועצות בין חילוקי־דיעות כל היו שלא

 לראש־ממשלת אש״ף מישלחת ושבין עראפאת,
מלאה. הבנה היתד. קוסיגין אלכסיי ברית־המועצות

ר ב ש דו ר חד פי ס ל
 יעכור מורג, גיורא מישרד־האוצר, דוכר

הסוכ הנהלת יושכ-ראש של כדוכרו לשמש
 כי החליט ספיר ספיר. פינחס היהודית, נות
 הכלכליות הפרשיות רקע על במתקיפיו להילחם כדי

הסוכ בדובר להסתפק יכול אינו הוא האחרונות,
 כל של דובר להיות האמור קלכהיים, משה נות,

הסוכנות. הנהלת חברי

ש שבועוו־טלוו-ז־ה חד
כו שיוקדש חדש, שבועון יופיע ינואר בתחילת

ה והצגות־הבידור הרדיו הטלוויזיה, לתוכניות לו
שונות.

המו כרמל, חזי העיתונאי יהיה והמו״ל העורך
 שם פוקוס. בשם לחו״ל באנגלית בטאון־מידע ציא

אחד. מבט יהיה הטלוויזיה שבועון

ה צור שנ תו מ ס ר גי
מכל־וכל צור מיכאל הכחיש במישטרה בחקירתו

ת שו ת הר ש פ ח  מ
חומרי״בנ״ן

 אנשי וכן הרשות־לניירות־ערך, חוקרי
 מה עדיין מחפשים כאוצר, זר מטכע אגף

 דולר, מיליון 2כ- לישראל״ ״החכרה עשתה
 להכרה נתנה ושאותם האוצר, מן שקיכלה
איי־אף־איי־טי. רוזנכאום, של ואדוצית
החב כי נאמר באוצר המטבע להקצבת בבקשה

 שתקים המלונות עבור חומרי־בניין בכסף תקנה רה
בספ כי אישורים האוצר בידי לישראל. החברה
 הכסף את שהחזירה החברה הודיעה השנה טמבר

 אינטרנשיונל רוזנבאום, של אחרת ואדוצית לחברה
 חומרי- ניקנו לא בכסף כי ברור טראסט. קרדיט
במירמה. האוצר מן הוצא הוא וכי בניין,

ל צור ה ת מו  א
ה ר ב ח ל ה א ר ש לי

 לנהל הכל, למרות ממשיך, צור מיכאל
 כי■ ימים כמה לפני לישראל״. ״החכרה את
 לדרום־ שטס יהודי, מאיש-עסקים צור קש

מו שם, היהודי למיליונר להודיע אפריקה,
 תמולא הקרוכים כימים כי לאכנאר, רים

 למועצת־ה־ ייכחר ולאכנאר צור, הכטחת
לישראל״. ״החכרה של מנהלים

ת ר קי טרה: ח ש  המי
ת חו פ ם 4 ל שי חוד

 של הארצי שבמטה הונאה לחקירת המדור חוקרי
 החברה פרשת את לפענת הוטל שעליהם המישטרה,

סו מסקנות יהיו שלא דעתם את מביעים לישראל,
הקרוב. בעתיד פיות

טוע להיכדק, העומד הרם החומר עקכ
החקירה כי זיגל סגן־ניצכ של אנשיו נים

ת בו־־מיצווה חגיג
ף >00־3 ל ל״־ א

 מנעה לא החגורה והידוק החיסכון מדיניות
 אבר ברוך אשקלון, עיריית ראש סגן בעד

 יהודה, לבנו בר־מיצווה חגיגת לערוך חצירא,
בח לירות. אלף למאה קרוב שהגיע בסכום
 באשקלון, עי־שולמית במלון שנערכה גיגה,
 ה־ העדה בני רובם מוזמנים, כאלף חלק נטלו

 ישראל הבר־מיצווה, חתן של שסבו מארוקאית
העל הדתית הסמכות כיום הוא אבו־חצירא,

שלהם. יונה
 במכוניות לאשקלון הובאו המסיבה לצורך
ויס בקבוקי מאה מבאר־שבע, העירייה

וב באשקלון מאשר יותר זולים במחירים קי
 הראוותנית המסיבה יותר. נוחים אשראי תנאי

 שקבלו אשקלון, תושבי בין תרעומת עוררה
 על כלל השפיע לא במדינה מישטר־הצנע כי

עירם. פרנסי

ג ־1311( דיו ר- ל
 בצפון 4 מם׳ האוטובוסים קו של הסופית התחנה
 חדשה לתחנה דיזנגוף רחוב מסוף תועתק תל-אביב,

 איזור לבין רידינג הכוח תחנת בין ונבנית ההולכת
 מגורים, מבני כל אין באיזור לירקון. שמצפון ל׳

 לידו איילון נתיבי חברת מכשירה זאת לעומת אבל
ענקי. מיגרש־חנייה
ה כריככם לעיר שהכאים היא הכוונה

ק די ר גו  חוז
□ עול ח ל ט ב ה

 המחזמר אכי גודיק, גיורא האמרגן
שעתו הישראלי, מ כחשאי שכרחכ

והס המגל את שפשט אחדי הארץ,
 לידות, אלפי מאות של כחוכות תכך ::

 גד השעשועים. לעולם לחזור עומד
 שבד־ פרנקפורט כעיר המסתתר :דיק,

מח כגרמניה להפיק עומד גרמניה,
 שעי ישראל יורד עם כשותפות זמר

״• ״ כפרנקפודט. הון שה :
 יד גודיק פנה אנשי-קשר כאמצעית

 •שכיים זילכרג, יואל הישראלי כמאי
 כארץ, ״קזכלן׳׳ המחזמר את עכודו

 ה- את ולכיים לגרמניה לכוא ;::כהצעה;::
שם. להעלות עומד שהוא המחזמר

 מ־י כסוד כתוכתו את השומר גודיק, -
 אליו להעכיר כיקש נושיו, מפני השש :

 אנשי-הכי- כאמצעית התשוכח את
 את זילכרג ידחה הנראה ככל גייס.

ההצעה♦

מכוניותי את להחנות יוכלו מצפון, פרטי,
ל כאוטוכוסים ולהשתמש זה כמיגרש הם
דלק. לחסוך כמטרה כעיר, נסיעות שם

שי□ שופטי□ 3 חד
ש חי לביהמ״ ח מ ה
 למנות עומד צדוק, חיים שר-המישפטים,

 שיתחילו חדשים, שופטים שלושה החודש
.1975 ינואר כחודש עכודתם את

 בבית־חמישפט השוררת העצומה הצפיפות בגלל
 החדשים. לשופטים מקום אין בתל-אביב המחוזי
 וכבר ארוך, לטווח תוכנן לא ,1966ב־ שנבנה הבניין,
 האפשרות נבדקת בדרישות. עמד לא 1968 בשנת

 השוכן העירוני, חמישפט בית את הבניין מן להוציא
והשלום. המחוזי בתי־המישפט בצד בו

ה ש ח כ ת ה לו צ תנ ה ו
 הכותרת תחת כתבה פירסם )1943( הזה העולם

 נקשר זו בכתבה ברנט.״ מייק של ונפילתו ״עלייתו
המיקרה. עם וינטרוב, שמעון ברנט, של אמרגנו

 לא ויינטרוב למר וכי הוטעינו, כי לנו התברר
ל היה ולא ברנט, מייק של נפילתו עם קשר היה

יסוד. כל דברינו
ש הדברים על וינטרוב מר בפני מתנצלים אנו
 אי־הנעי־ ועל אליו, בקשר האמורה בכתבה נאמרו

סליחתו. את ומבקשים לו, שנגרמה מות


