
 כמה, •נמסו ־בערב,9 בשעה זה, בחורש 16ה־ הראשון, יום ^
 ברחוב דורון, מיידי של לביתו אזרחיים בבגדים !שוטרים ■—

 פעם שחיתח רותח, אשתו, לראותו. וביקשו בתל-אבייב, 50 פינקם
 לפגישה דקות כ׳מה ■לפני יצא כי!בעלה אמרה ■תל־אביב, מיפהפיות

 סיפרו חצות, אחר 2ב־ בשחזרו יצאו. השוטרים מייד. וישוב קצרה
 צו־חיפויש, בפניה הציגו הם עצור. בעלה כי הדואגת לרותה
בדירה. יסודי חיפוש וערכו

 לקפה מיהרו בראשונה, דורון •של !מדירתו השוטרים כשיצאו
 דורון נפגש שם אכסודוס. •לקפח סמוך ז׳בוטינסקי, ברחוב אולגה,

 בתום למישטרה. היטב הידוע זכריה, דני בשם ירושלמי צעיר עם
 והחליף החלון את פתח למכוניתו, דורון נכנס הקצרה הפגישה

כשהם ועצרוהו, השומרים זינקו אז זכריה. עם מילים כמה עוד

כוקאסה הקיסר
בשפע ידידים

 המחאות עשרות ובה מעטפה הנהג, ליד המושב, מן נוטלים
 כוזבים אישורים הנושאות בחו״ל, בנקים !של מזוייפוית בנקאיות

לתשלום. וערבויות הבנקים של
■ ■ ■

על למכוניתו הוכנסה המעטפה כי לומר תחילה ניסה ורון ן*
 המיש־ של מלכודת זוהי •וכי החלון, את פתח עת זכריה, ידי י

 במטה מיוחדות לחקירות המחלקה אנשי חוקריו, בידי אולם טרה.
 איש־שלום אלכם סגן־ניצב של בראשותו בירושלים, הארצי

 אחרות. הוכחות די הוו מינקובסקי, ראובן תת־ניצב ובפיקוד
טעינת את להעלות ניסה הררי, אליקים דורון, של עורד־דינו

הו אחרי שנסגרו בנק חשבונות על הוצאו ההמחאות לטענתה,
 שאינם המוחזקים, בשטחים לערבים בארץ נמכרו וחן צאתן.
 נעול. פיהם שאף גנובים, יהלומים למוכרי או להתלונן, יכולים

 באפריקה, מדינות בבימה גם הופצו ההמחאות כי יודעת היא כן
 ■ פעמים. כמה דורון ביקר •שבה השנהב, בחוף בעיקר

■ ■ ■
פרסי. ממוצא •והוא איטהסאמי, הוא דורון של האמיתי

 וממשלת קאמיאר, איסמאט בשם שותף עם נעצר 60ה־ בשנות ״■
בשווייץ. בנקים שני הונאת על להסגירם ביקשה שווייץ

 מיישפטית להגנה תנודות הוסגר, לא ודורון הוסגר קאמייאר
 עסק מאז מוריץ. ויהודה תמיר שמואל עורכי-הדין ■של מעולה

 ולפני לאפריקה, לנסוע הירבד, •ביהלומים, לרוב שונים, בעסקים
 להפקת זכיון לרכישת עיסו להיכנס יהלומנים לכמה הצייע שנה

 העיט־ כי היהלומנים את שיכנעה העיסקה בדיקת בגאנה. יהלומים
•נסוגו. והם מפוקפקת, קח

 גר הוא בבורסה. קטן סוחר •והוא מפרס, הוא אף עמרמי דויד
 פזרנית. ברטודחיים הי בתל-יאביב, ויסוצקי •ברחוב מפוארת •בדירה
 ביזם, שמלוות חמש־ישש לקנות יכולה אשתו משרתים. כמה בביתו
 להניח קשר. מים. כמו זורם והכסף האחת, לירות 10,000 במחיר

חמת־החיים. למימון ומספיקים שלו הקטנים •היהלומים עיסקי כי
 גונן האלוף עם לשותפות עמירמי ■נכנס חודשים כשמונה לפני
 גונן המרכז-אפדיקאית. •בקיסרות יהלומים זכיזן ניצול לעיסקת

 באמצעות עסקים ניהל הוא הזכיון. ■את בוקאסח הקיסר ימן קיבל
שיונאל, גמא חברת  ואיש קצידי אלי גם שותפים !שבה אינטרנ

 באמצעות לממן תחילה ביקשו חזכוון את אילין. ארנון העסקים
 עמרמי הוכנס ואז הון, די ■ליאילין אין כי התברר אולם גמא,

 מחצית את קיבלה פאדאקס, בשם שהביא, זרה חברה לתמונה.
 הולקה השנייה המחצית הזכיון. בעלת איליגון, בחברת חמניות

וקצירי. לגונן שלישים ׳ושני ■ליאיילין ישליש :כך
 החיה הרוח הפך ועמרמי העיסקה, מן איליו הסתלק בינתיים

 הדרושים הדולרים, מיליון 20 את להשיג עמרמי חשב !מהיכן בה.
הפיחרונים. לו העיסקה, למימון

 אחרת, קבוצה אצל אדומה נורה הדליק עמרמי דויד של ■מעצרו
 פעילות תיכננה זו קבוצה אושרי. וטוביה אחרוני רתמים קבוצת
 לפעילות בדומה חמרכז־אפריקאית, •ובקיסרות השנהב בחוף גדולה
•בדרוםיאסריקה. ישלה

 במי- סוכמה ואושרי אחרוני וקבוצת עמרמי בין ההתקשרות
 החיה הרוח שהיה פאר, צבי השתתף בפגישה חודשיים. לפני לאנו

 על-ידי השבוע נעצר פאר חדרום־אפריקאית. הפעילות של
המישטרה.

 אמנון עם לאפריקה מאיטליה פאר טס לא־מאושרת גירסה לפי
 אחרים, עם יחד ׳כשנה, לפני נעצר מחיפה, אלקיים, אלקיים.

 בתיו ברודהאירסנה׳• אן מעורבת הייתה שסד, להבחירת-יהרואין בקשר
בריטי. דיפלומט של

■ ■ ! ■
 ולמטרותיה ידיעתו ללא לנצל כנראה, התכוונה, זו כורה

אברמוביץ. שימעון :השחורה בקיסרות הפועל אחר, ישראלי < 1׳
 יהלומנים שני עם בשותפות •חודשיים, לפני קנה !אברמוביץ

פיתוח, הממשלתיות החברה את מרום, ומרדכי מנוה לוי קטנים,

 המרכז־אפר־קא־ח בקיסרות היהלומים בעיסק■ השותף
 בנקאיות המחאות בהחזקת כחשוד בישראל נעצר

רמאי□ חבורת שם לבעול החלה וביוח״ם מזו״פות,

■■ ת □;ער־ חיפה האס
)23 מעמוד (המשך

 עשרות זורמים החלו משל. ירוחם תדרות,
 כי לשניים שגילו אנונימיים, מיכתבים

 מיכתבים מצי״ס. חינם נסיעת קיבל ורטמן
ה וממזכ״ל מוועדת־הביקורת דרשו אלד,

וב בנסיעת־החינם אם לבדוק, הסתדרות
מקו ורטמן שמשך הלירות אלפי בן סכום

ל כדמי־הוצאות חיפה פועלי מועצת פת
ושוחד. מעילה משום היה לא שלו, נסיעה

 אישים אל הגיעו אלה מיכתבים על נוסף
תצלו ההסתדרות של בוועד־חפועל שונים

 כי היטב בו ניכר שמהם ורטמן, של מים
 שצורף בהסבר צילומם. בעת שתוי היה

 שהעולם אחרי כי צויין, אלה לתמונות
 ורטמן של בילוייהם מקום את חשף הזה

 וב־ מיכלין את זיניוק של בחנות וחבריו,
פקי ועימו ורטמן, החליטו ענת מיסעדת

 ידועים, חיפאיים ועסקנים בכירים דים
 .מצאו הם שלהם, המוקד את להעביר
ב מכבר לא שנפתחה חדשה מיסעדה

סאלח. מיסעדת התחתית בעיר פאריס כיכר
 ורטמן חוגגים בצהריים, שישי יום ״מדי
 דשותים אוכלים הם זו. במיסעדה וחבריו

 בשבוע, לירות לאלפי המגיעים בסכומים
מת כשהם משם יוצאים לראותם ואפשר

 6 או 5 בשעה שישי יום מדי נדנדים,
 אורגיות עבור משלם מי ערב. לפנות

 לתצלו־ שהתלווה המיכתב שאל אלד,?״
ורטמן. של מיו

 ! עד עתה, מסתמן שהוא כפי בחיפה המצב
 ) ה־ שרי .של ועדה :כך •נראה הבא, !לשינוי
 עצמו, ראש־הממשלה ישל בראשותו ליכוד,
ו הליכוד מועמד יהיה ציימרמן צבי בי קביעה

צימרמן מועמד
טראנס־אסלנטי מינוי

דורון. את לעצור השופט הורה עת בבית־המישפט, גם המלכודת
 המחאות של !וסד,פצה בזיוף יחשוד דורון כי טענו השוטרים

 וצפויים בראשיתה החקירה וכי בישראל, גדולים בסכומים בנקאיות
 פגישה, קבע ׳שזכריה טען דורון של פרקליטו נוספים. מעצרים

 מחו״ל, ייבא ׳שהלה •למיטות כיסויים דורון אצל לקנות רצה כי
מיישטרתיית. ממלכודת כחלק זכריה ■על־ידי הושתלה המעטפה וכי

 החליט ודורון שלהם, את פעלו ביה-ישטש בכלא ימים כמה
 בנוכחות השוטרים, לבין ומנו זיכרון־דסרים נחתם פעולה. לשתף

 בטוחים אינם השוטרים הפרישה. על מדבר החל ודורון פרקליטו,
 להם מסר הוא אולם ייודע, •שהוא מה בל להם יאמר דורון כי

 המזוייפות ההמחאות את לדבריו, ילו, ׳שסיפק האדם שיל !שמו את
ובישראל. בחו״יל בהפצתן עימו עסק •ואשר

 ברמת- היהלומים ■בבורסת יהלומן ■עמרמי, דויד הוא האדם
 תפסו בי תחילה הבינו לא ■השם את השוטרים ■שמעו כאשר גן.
 מעריב הופיע כאשר המידע, את ■שקיבלו אחרי וום ■אולם ישמן, דג

 שותף עמרמי דויד כי שם קראו ■בחודש, 21דד ■השישי, היום של
 בקיסרות יהלומים כריית בעסקי גונן(גורוד״ש) ■שמואל האלוף עם

 את בידיעה ציטט לב, עמוס מעריב, כתב המרכז־אפריקאית.
 חלקת־ לראות גורוד״ש עם נסע כי שאושר ■מיזרהי, בצלאל הקבלן
 לקנות סדי סנטה, טרה לכנסיית השייכת בירושלים, יקרה קרקע
 נהנו גורודוש, ושותפו הוא, כי בידיעה אמר ■עמרמי אותה.
 איש־ קרא ■כאשר לדחותה. והחליטו השטח, את לרכוש הצעה
 מייד הבין הררי, לו!מעורך־יהדין נודע שעליה הידיעה, ■את ■שליום

צרעות. של ■לכוורת נכנס משים בלא כי
 שלא דורון, של בסיועו לעמרמי, פח לטמון החליטו החוקרים

 בקאנטרי־ בעלה מתא להוציא מעמרמי בינתיים •ביקשה דחתה כי ידע
 על לו סיפרד, ואף באחרים ולהחליפם שונים מיסמכים קלאב

 הובא כאושר עימירמי, בבית-המיושפט גיילד, אלה •פרטים המעצר.
למעצרו. בבקשה לדיון

 המי׳שטירר, ביולי. 25,-ד ׳שעבר, השלישי ביום נעצר הוא
ומפי יצרנים של בינלאומית רשת בראש עומד עמרמי כי טענה

לתקינותן. בנקאי אישור הנושאות בנקאיות, המחאות ■של צים

 וכן בימשא־ומתן, ביותר. מוזרה העיסקה ׳ביהלומים. העוסקת
 הדו־ הדמיות היה הואי ׳ביותר. פעיל אברמוביץ היה ההליכים, בכל

 כך, על ידיעה לוין אלעזיר הארץ כתיב פיירסם כאשר מינאנטית.
 ממקורות לו שנאמר כפי לרכישה, שותף אברמוביץ כי כתב הוא

 שר־ יועץ סוזרוב, יושראל את שאלתי כאשר אולם ממשלתיים.
אברמו אם החברה, למכירת הממשלה מטעם והאחראי התעשייה

 אין שכן בכך, צורך היה לא כי השיב הקונים, אחד הוא ביץ
ומרום. מנוח עם רק ,שנחתמה לעיסקה, צד ■ההא

 מיושרדי את דולר ■מיליון 2.5 של סכום !תמורת מכרה המדינה
 לה יש שם המדכז-אפריקאית, בממלכה השקעותיה ■ואת החברה

רשו •אלו השקעות מיפעלי־תעשייד,. וכמה לקניית־ייהלומים זכיון
 המישרדים את מייד מכרו הקונים דולר. מיליון שני ■של בערך מות

 עם ונשארו בערך, דולר יאלף 700ב־ מולדבסקי אריה ליהלומן
 במדינה פעיל ■אברמוביץ המרכז-אסריקאית. ובקיסרות ההשקעות

בוקאסה. הקיסר של ידיד — לדבריו — והוא שנים, כמה זו
 שניהם אדמיניסטרטור. הוא ומרום טוב, לוטש הוא מנוח לוי
 מדיינת ■כיצד ומוזר בקבוצת־עבודה, יהלומנים כארבעים הפעילו
 מבלי אדיר, כה בסכום ממשלתית ■חברה ■נכסי להם מכרה ישראל
בעיסקה. קונה ביל של יחלקו מה לבדוק

 כסף לעשות מבקשת ופאר אחרוני טוביה חבורת כי ■נראה
 יכול עימרמי של ומעצרו הימרכז-אפיריקאיית, בממלכה וזול מהיר

 אין אלה. בארצות הישראלים כל ■מעורבות לחקירת להוביל
 בעיסקות מדובר כי ונראה ובגורודיש, בעמרמי קשורה החבורה
נפרדות.

 עמרמי עם השבוע נפגש כי עמרמי בעניין אמר יגונן האלוף
 עמרמי אם ■בקרוב. ישוחרר כי סבור •והוא בסטה־המישטרה,

לעשות. מיד, יחשוב הוא לאו, אם כרגיל. העיסקד, תימשך יטוהר,
שכן־ אותו, מדאיגה אברמוביץ קבוצת פעילות כי הוסיף הוא

 הישראלים לכל להזיק עלול הדבר — בקיסרות כשלמות יהיו אם
 ,מכרם־ד,תימנים המיסעדן לויי ציון לו הציע בזמנו כי סיפר הוא שם.

בשלילה. החליט בדיקה ואחרי סנטה, טרה לעיטקת להיכנס
!■ לביב יגאל

 צימרמן, היסה. עיריית לראשות בבחירות
 דים- את נתן עדיין!לא •בחוץ־ילארץ, השוהה

לכך. כמיתו
 במיזנון השבוע, טען !אומנם ילין אמנון
 ומאושר ואני מליבי, ירדד, ״אבן הכנסת:

 לין כי ספק אין אד נבחרתי,״ שלא מכך
 הראשונה ובמעידה בפינה, לצימרמן ייחסה
 ראשו. את יזקוף שלו,

 נשמתו עמקי עד נפגע כהן מאיר ח״כ י
 ותולה כמועמד, בו תמך לא שבגין מכך
 ב- הקיימת ■ובאפלייה הספרדי במוצאו זאת

■שבמייפלגד,.״ הפולנית ״מאפיר,
 ■אדיה יותר. עוד סבוך המצב ובמערך,

 מתוך אולם המוצהר, ■המועמד הוא גודאל
הח להפילו, !עליו שקמו אלד, מפני •חשש
 השני ביום בשטיח. עובדות לקבוע ליט

 הירא- הבחירות מודעות הופיעו האחרון
 הריבה מוקדם ■בעיתונים, גוראל של שוניות

 מיש- עם גוריאל ׳שקבע התיבניון מן יותיר
הפירסום. חדי

 שמיש- עד הופיעו לא ■אלה מודעות ׳אגיב,
 וידאו, גוראל עובד שעימם הפירסום רדי
 העבודה במיפלגת בכירים עסקנים אצל

 מים- בעגייגי העוסקים העיתונאים ׳ובקרב
 הסופי המועמד הוא גוראל ,אכן אם לגזית,

שלהם. לחשבונות סכנה אין ואם
 נם את לכבוש שמנסה מי ורטמן, משה

 מן נבהל האחורית, הדלת דרך העיר ראש
 ונעלם זה ניסיונו שיל החריפה התגובה

דבר. יפול כיצד לראות וממתין הגלים, בין
 את!מערכת מבטיחה הנמל עייר כך, יאו כך

השנה. של ביותר הסוערת הבחירות


