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 פעמים כמה
 מהם- להפטר נסית
הצלחת?? ולא

מכתבים
סות ידיעות באחרונה פשטו עורכי-הדין

 של מהארץ הירידה למניעי באשר רות
 מישרדים בעלי ידועים, עורכי־דין שני

 המיש- בתחום במיוחד שהתמחו מבוססים,
דירו את מכרו השניים הפליליים. פטים
 הארץ את ועזבו רכושם, כל ואת תיהם

מישפחותיהם. עם
 השניים נאלצו הגירסות אחת פי ״על
 העולם- אנשי איומי בגלל מהארץ לברות

 ולא לקוחותיהם היו מהם שחלק התחתון,
 לפרקלי- לשלם בהתחייבותם לעמוד יכלו
 תבעו שאלה הגבוהים דמי-ההגנה את טיהם
 אחד לפחות כי טוענת אחרת גירסה מהם.
 בפעילות מעורב היה עורכי־הדין משני

 הדבר פן וחשש לקוחותיו, של פלילית
יתגלה.״

 הנ״ל, הגיליונות בשני האמור הפירסום
 בניגוד מרשי, של שמו הבאשת מהווה
 מה 1965—תשכ״ה הרע לשון איסור לחוק
אמת. משום הנ״ל בפירסומים שאין עוד

 ה־ בארץ, מישרדו את חיסל לא מרשי
כתו ובאותה כאן להתנהל ממשיך מישרד

 קשר תוך ללקוחותיו שירות ונותן בת,
 חיסל לא כן כמו מרשי. עם ומתמיד קבוע
 בנושא האמור וכל דירתו, את מרשי
 לחו״ל, כביכול והבריחה הרכוש חיסול

 העולם־ז•,תחתון עם הסתבכות יחוס לרבות
 בארצוודהברית עורד־דין מישרד ופתיחת

 בגיל- האמור כל כן כמו יסודם. בשקר —
 קידר עורך־דין נסיעת בדבר 2107 יונכם

 וקישורו לדרום־אפריקה 1976 יולי בחודש
 כנקוב בדרום־אפריקה, פליליים למעשים
 מאחר מוחלט שקר חינו האמור, בגיליון

 החודש כל מרשי שהה 1976 יולי שבחודש
 היה שלא מחמת וכן בישראל ברציפות

פלילי. מעשה לשום קשור
 קלי- במדינת שבתון בשנת נמצא מרשי

)10 בעמוד (המשך

הסאחבק שיחת

 זה מי רבע. את לרצוח נסיון להתבצע עומד בי חשדנו 1976 שנת בסוף
 אזרח היה החשוד בי לספר מובן סאחבק אך לגלות, לי אסור — ״חשדנו״

המצרי. בשרות־הביטחון בביר בסובן ונתגלה בתייר בארץ ששהה תורבי,
 על מספר שאני לפני אן בירושלים, התורבי את שנית פגשתי השבוע

.1976ב־ שקרה מה על דיווח לבם חייב סאחבק הנובחית הפגישה
 לתיבת מיכתב משלשל כשהוא התורבי צולם מעקב של שבועיים לאחר

 של תצלום היה משעה פחות תוך בירושלים. ״המשביר״ שעל״יד הדואר
 בלובסט־ לתיבת״דואר נשלח בצופן, בתוב שהיה המיבתב, בידינו. המיכתב

 הצופן את ששברנו לאחר במקום. המצרית לשגרירות בשייבת הידועה בורג,
:הבאים הדברים את קראנו

השלי את סיימתי עתה זה אל״סאדאת. אנוואר מוחמד הנשיא, ״בבוד
 דבר לאשיבן ואמהר מצוותן, על־פי יצאתי אליה לירושלים, הדיסקרטית חות

המיקצועית. דעתי חוות את ביקשת עליו רבין, יצחק אותו בעניין
 בדברי לצחוק אותו לעורר תובל לא אמיתי. יבש הוא רביו הנשיא, ״בבוד

 להוט. אינו מליצה ודברי נאומים אחרי אף מבין. אינו בדיחות בי — שנינה
באנליזות. ומשיב מסמיק הוא איתו. לדבר בכלל אי״אפשר אהבה על

 בבהלה קופץ הוא באקראי בידו כשנוגעים עליו. חביב אינו הגוף ״מגע
 תשים אתה לדבר. מה בכלל אין הנשיא, כבוד חיבוקים, על אותה• ומושך

היד. את לך יוריד והוא החברים, במנהג הכתף, על יד לו
 עצמו ישים הוא אליו, לסור חפץ אתה בי ותרמוז בעינך לו תקרוץ ״אם

 לביקור בהצעה לפתותו גם תובל לא אותן. להזמין ויתבייש מבין בלא
בקאהיר. לילה של בילוי תמורת משהו שיתן סיבוי שום ואין אצלך,

 שומר אינו הבחור !מזה לן תצא לא חתונה הנשיא, כבוד מבל, ״חמור
קדושה. לאדמה אהבתך יבין לא לעולם הוא בפרהסיה. שבת ומחלל מסורת

 לא כימיה המודרניסטים: עמיתי שאומרים במו ואומר אסכם בן ״על
מוסטפה." בהערצה, שלן ביניכם. תיווצר

 את זובר שעדיין ומי ביותר הגבוהים לחלונות אז הועבר המיבתב תוכן
 מצחיקות לא בדיחות לספר רבין החל לפתע כיצד ישבח לא התקופה,

קטנים. ילדים וללטף
 אצל ישב הוא בירושלים. מוסטפה את שנית פגשתי כאמור, השבוע,

 וחזר עצמו את הציג בשסאחבק מאוד מופתע ונראה הפרחים, בשער חמיד,
 ביקורו אם לדעת התעניינתי הקודם. בביקורו בארצנו מעשיו על בפניו

בגין. על מיקצועית דעת חוות מתן לצורך הוא הנוכחי
 תלו במעט — בכעס מוסטפה אמר — !בגין את לי תזכיר אל —

!בגללו אותי
קרה! מה —
 דו״ח. עליו למסור הבוס על־ידי נתבקשתי לשילטון עלה בשבגין —
 עשה האיש בגין. בהשתתפות טלוויזיה בסרטי וצפיתי חודשים שלושה ישבתי

 ויש נשיקות. ועשרים מאה ספרתי פגישות תצלומי בשלושים כביר. רושם עלי
 1 מנשק כשהוא ידיו את תוחב הוא להיכן פעם לב שמת למנחם. סיגנון, לו

שלום. ביוזמת לפתוח המלצתי
כן.י על מצטער אתה ועכשיו —
 חאר- הם הפולנים כי — שפמו את מוסטפה ליטף — יודע אני עכשיו —

נותנים. לא אבל גדולים, מנים
1 אצלנו הנוכחי ביקורן בן, אם מה, לשם —
 הראיס — באוזני ולחש אלי גחן מוסטפה, אמר — אישיות מסיבות —
 לי לסדר מוכרח אתה ממנו. סודי אהבה מיבתב באן לי יש לגמרי! מאוהב
עייזר! עם דחופה חשאית פגישה
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והע הארץ, את עזב שבועות כמה לפני
 משרד פתח לארה״ב, פעולתו את תיק

 לגבי שהועלו הגירסאות בין בניו־יורק.
 עם הסתבר כי הגירסה הועלתה עזיבתו
התחתון״. העולם

 בין נאמרו גיליון באותו הכתבה בגוף
הדבר נודע ״כאשר :הבאים הדברים היתר

קידר אליהו זןו״ד
הסתבכות היתה לא

 קרה, מה לברר לשמעון הלך הוא לורדי
 יצאו ויוסף שמעון כי לו התברר ואז

 עם יחד ,1976 ביולי ליוהנסבורג בעצמם
 קידר...״ אליהו עורו־הדין
 תש- ״דף במדור הופיעה 2106 בגיליון

 נודעים ״עורכי״דין הכותרת תחת קיף״
״בחוגי הבאה: הידיעה מהארץ״ ירדו
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