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17.6.81 )2285( הזה״ ״העולם
בחובות״ טובעים ״היהלומנים

 רשמית׳ להודיע לנכון מצא הבנקים על
להתמוטטות. צפויים אינם הבנקים כי

 להפתיע או להדהים יכלה לא הידיעה
הזה. העולם קוראי את

2295 הזה העולם

ק נ ר ב כ מו
ל *הלומי□ ו ז ב

 קשה בצורה פגע היהלומים בענף הממושך המשבר
 חבים יהלומנים בארץ. הגדולים הבנקים באחד
 שום לבני ־ואין דולרים, מיליוני עשרות זה לבנק
 הנראדדלעין. בעתיד לגבוחם סיכוי
 שם. השוק ממחירי צ0/״סוכ־ 20/י>0כ־ הנמוכים כמהירים כניו־יורק היהלומים את מוכרים הכנה נציגי שקיכלו. לאשראי כערוכות ישראליים יהלומנים על־ידי לכנק שניתנו צרורות-יהלומים, כמכירת הכרית כארצות־ הבגק של נציגיו עוסקים עתה

 בשבוע בורסת־היד,לומים פתיחת שעם נודע בינתיים
 יודיעו הבורסה, של השנתית החופשה בתום הבא,
 הם שאל נוספים, מרכזיים חברי־בורסה שני

בהתחייבויותיהם• לעמוד יכולים

10.8.81 )2204( הזה״ ״העולם
בזול״ יהלומים מוכר ״בנק

 היהלומנים של האבודים החובות
דולר מ׳ 50־35ב־ מוערכים לבנקים

23.8.81 ״הארץ״
אבודים* ״חובות

 ידיעה מכתירים אנו רחוקות לעיתים
 עוברים לפעמים ״סקופ״. דיר״שמי בתואר

ש לפני שנה־שנתיים, ואף רבים, חודשים
 כד. היא מסויימת שכתבה מחליטים אנו

 לכך. ראוייד, שהיא עד וחשובה חדשנית
 חותמת שמנו כאשר אולי, תמהת, לכן

 הזה בהעולם שהופיעה כתבה בראש זו
 ושעסקה חודשים, חמישה לפני )2269

 את שסיבך אחד, יהלומן של בהסתבכותו
 אבל היו״). שלא (״היהלומים שלו הבנק
 המרכי- כל את הכילה כבר כתבה אותה
השבוע. של המרעישה הידיעה של !בים

 הזה (העולם חודשיים לפני לעניין חזרנו
ב טובעים ״היהלומנים כשהודענו: ),2285

ל מנסים היהלומים בבורסת — חובות
 אל ל״י מיליארד 100 של חובות טאטא
 על מאיימים החובות אך — לשטיח מתחת

 הראשית, הכותרת והבנקים.״ היהלומנים
הבנקים״. לדיווחי ״סכנה השבוע: שהתאשרה

 התמוטטות ניבאנו לא זהירים: היינו
 שההפסד מראש חזינו אך הבנקים, של

ה בדיווחי קשה יפגע היהלומים מעיסקי
 המפקח השבוע הודיע אכן וכך — בנקים

 שנעו לא זו לכתבה מעל הבנקים. על
ב שהיתר. מאחד ״סקופ״, החותמת את

 הסתפקנו הקודם. הסקופ על חזרה עיקרה
 אנו בה שגם מייוחדת״, ״חקירה בחותמת

רחוקות. די לעיתים משתמשים
הו )2294 הזה (העולם האחרון בגיליון

יהלו מוכר ״בנק :תשקיף במדור דענו,
בזול״. מים

 מהתפתחות מושפע להיות שעשוי מי
 יכול ר,זה, העולם את שקורא ומי זז,

 זמן הרבה — זה למצב להתכונן היה
הכללית. לעיתונות הגיעה שהפרשה לפני

> # $ 0  '9 / 0

קידמ■: שער

מדינה קונה המיליארדר
העס איש של מידידיו שניים

שר־,התיי הם אלבין מיקי קים
 ומנכ״ל שריר אברהם רות

פר רפי המישרד,
 אלבין מיקי בר.

האימ בין מקשר
 של הכלכלית פריה
ו אייזנבהג שאול

הליכוד. בין

אחורי: שער

 איינשט״ן אלונה
הדת לזוועות

 איינשטיין אריק הזמר ידידי
 :מופתעים ואשתו
כת חוזרת אלונה
בעיקבות : שובה
 ואשתו זוהר אורי

איליה.

גויר סטה
? סון נ לי׳ ב ק ע י ד נג

 עשוייה היא הבל־בכל• מילחמת היום מתנהלת במיפלגת־הממדה
 רבין, ויצחק פרס שימעון הוותיקים, היריבים צמד בהדחת להסתיים

 הרמטכ״ל :לפינה מעבר הממתין חדש יריבים לצמד הזירה ובפינוי
לווינסון. יעקב והבנקאי גור, מוטה לשעבר

הסמים מגיהינום הבריתה
 חושפני בראיון מגלה עופרים אבי הזמר

 הגרמני. החוק עם הסתבכותו פרשת את
 חייו ושיקומו, קשים לסמים התמכרותו
 אסתר הזמרת עם יחסיו פרשת בגרמניה,

כאליל-פופ. והצלחתו עופרים

צוו מיכאל את מהכלא שהוציאו הפרקליטים
 של מאסרו תקופת את לקצר כדי עולמות הרעישו סגל וזלמן נחמד.

 זמן — פרי עמלם נשא סוף־סוף צור. מיכאל אסיר־הצווארון־הלבן
 בית:המישפט החלטת עם בהצלחה זכה שלהם אחר שמאבק אחרי קצר

 זוג־הפרקלי־ אבו. סלומון לאסיר־העולס חוזר מישפט לערוך העליון
מאבקיו. על מספר הירושלמי טיס

יותר!(האורגזמה חשוב הננש׳ הקשר

מיסתור■
רגזמה האו

מא על מגיבים פסיביאטרים שני
 בסיד־ ,האוסטרלית האשה של מרה

 שני הנשית. באורגזמה הדנה רה
 — גברים שניהם — הפסיכיאטרים

ל מישקל-יתר הקניית נגד טוענים
 הם בחיי־המין. האורגזמה חשיבות
יותר. חשוב עצמו שהמגע טוענים

הקברים על הקרב
 לבנות התיר יוסף עובדיה שהרב טוענים בתל־אביב הרבנות אנשי
 אותו זהו שנפטרו■ ילדים קברי גבי על קברים של שנייה קומה

 בגלל בירושלים, הארכיאולוגיות החפירות המשך על שאסר רב
שנים. אלפי בני קברים שם יש שמא החשש

ב כזי ת א ר לחיי□ חוז
 לכפר־ החזירה הפסקת־האש

 העליזים, הצרפתים את הנופש
 משתזפים שוב זוגם וכנות והם

 ועורכים כים רוחצים בעירום,
הקטיו היו לא כאילו מסיבות,

מעולם. שות
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