
 הודיע במנהטן גדול חבר־מושבעים
 פר* הפיליפינים, של בעבר לנשיאה
 אימלדה לרעייתו מרקום, דיננד
 כי ברנשטיין ורלך יוסן! ולאחים
בקשר פלילית חקירה נגדם נפתחה

נאון מיליונר
כשחח־ לא בדרכים .רכישה

 וגלובוס גולן
ב״קנוך במיעוט

 ויורם גולן מנחם קנון. בעלי
 בחברה, במיעוט עתה הם גלובוס,

איטלקית לקבוצה עברו נכסיה שכל

וגולן גלובוס מפיקים
לבנקים חובות חלר מיליון 300

 ז׳אן־ על־ידי הנשלטת רנטה, בשם
— שיר ופרדריק פארטי קרלו

 עם בראיון נאר״ט׳ העיתון דיווח כך
 רו־ וינצנטו באיטליה, קנון נשיא

מאנו.
החד בעלי־השליטה נאר״ט׳, לפי

 של ההנהלות כל את החליפו שים
 על השתלטו ולמעשה החברות״הבנות,

 מלבד העולם, ברחבי החברה נכסי כל
 בבעלות הנכסים נמצאים שבה ישראל,
וגלובוס. גולן של פרטית

 האיטלקית הקבוצה של חברת־הגג
 מחצית כיום ולה א-ינטרפארט, קרויה
 את לה הנותן חוזה וכן קנון, מניות

 התכוונה הקבוצה בחברה. השליטה
דולר מיליון 300 להזרים תחילה

111 —־ 40

 ניר מוסר כך במנהטן. בניין לרכישת
בדצמבר. 7ב־ ט״מס ׳זרק

 של בתו עם נשוי ברנשטיין יוסף
 של בנו הרצוג, יואל גאון. ניסים
 הוא אף נשוי הרצוג, חיים הנשיא

 ז׳אק גם אגב, גאון. ניסים של בת עם
 הרא־ הבינלאומי הבנק בעל נאצר,

ברנש רלף של ישיר קרוב הוא שנן,
 בעסקים כספו את עשה נאצר טיין.

 של הנשיאות בתקופת בפיליפינים
מרקוס.
 איל־ הוא בחקירה שעלה נוסף שם

 חאשוקג׳י. עדנאן הסעודי ההון
 בנייני־ ברכישת עוסקת החקירה .

בס מרקוס על־ידי במנהטן מישרדים
 הבניינים דולר. מיליון 300 של כום

 האחים בשליטת חברה על־ידי נרכשו
 של ועדה לפני העידו הם ברנשטיין.

 מרקוס. הנשיא בשם פעלו כי הקונגרס
 הנשיאה דרשה מרקוס בריחת אחרי

 קוראסון הפיליפינים, של החדשה
 ארצה, עבור הבניינים את אחינו,

 לעדנאן נמכרו הם כי התברר אולם
חאשוקג׳י.
המכי כי בחשדות עוסקת החקירה

 לא־ בדרכים נעשתה לחאשוקג׳י רה
 המבנים תפיסת את למנוע כדי כשרות,
הפיליפינים. ממשלת על־ידי

 הישואלים
 גשם *ורדו

בקוימוניה
 מדינת־ עם חוזה חתמה אנרידב חברת

 כותנה לגדל התחייבה ובו קליפורניה
 ללוס־ צפונית סאדיואכים, בעמק

 ולכן בשחינותו, ידוע המקום אגג׳לס.
 קילו 400 רק מוציאים מגדלי-הכותנה

 המופקים קילו 600 לעומת לדונם,
בישראל.

 הידע את לנצל התחייבה אורידב
 וב־ מלאכותי גשם בהורדת לה שיש

כות ולגדל חדישות, בשיטות השקייה
ישראלית. בתפוקה נה

 עצמה על לקחה הראשון בשלב
 שטח הישראלית הממשלתית החברה

 תקבל תצליח ואם דונם, אלף 12 של
 על־ידי נחתם החוזה דונם. אלף 50 עוד

אולמרט. עמי החברה, מנכ׳׳ל

 אולם ספרדית, מחברה לקנון כהלוואה
 העיסקה. את אישרה לא ממשלת־ספרד

 כזה, בסדר־גודל הון הזרמת ללא
לכינוס־נכסים. קנון צפוייה

 ניריורק דיווח ימים כמה לפני
ההו החברה עם תתמזג קנון כי ט״מס
 העוסקת אינטתשיונאל, מליה לנדית

 בחלקה והשייכת ובתיירות, במלונות
 אינטרפארט. של האיטלקית לקבוצה

 של למועצת־המנהלים נבחרו באחרונה
ומליה. אינטרפארט נציגי רק קנון

 לבנקים חייבת קנון היתה בנובמבר
 איגרות־חוב ולבעלי דולר, מיליון 300
דולר. מיליון 280 עוד שלה

 שתיהן וכוליה. ן1קנ בין ההסכם לפי
 ן־1קנ ,משותפת חדשה בחברה התמוגו

סליה. נכסי של פירוט ניתן לא מליה.
 נתוניה את קנון פירסמה בינתיים
 השנה, של השלישי לרבעון העיסקיים

 מיליון 19.4 של נקי הפסד מראים והם
 השנה מתחילת המצטבר ההפסד דולר.

דולר. מיליון 41.5 הוא

למדליות לחברה מכה
 ופעילות צומצם, באמריקה ולמדליות למטבעות הממשלתית החברה סניף
אחוזים. בעשרות ירדה החברה

 החברה פעילות נגד האמריקאיים יצרני־התכשיטים של תלונה הסיבה:
בעדיליונים.
 לאמריקאיים החברה מכרה שנים כמה ובמשך תכשיט, מעין הוא ״עדיליון״

 מדליות. או מטבעות ממחיר בהרבה זול ומחירם מאחר רבה, בהצלחה עדיליונים
 החברה על־ידי יבואם איסור על האמריקאי מישרר-המיסחר• הורה התלונה בגלל

 החברה מעובדי ניכר חלק החברה. עסקי מרבית לחיסול גרם והדבר הממשלתית,
פוטרו.
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 ושנס־ שהסתבכה מעוף חברת בעל

 עבור לעבוד החל גדיש, יצחק גרה,
 באמריקה. גדולה אוטובוסים חברת

 ומישראל מאירופה תיירים יפתה הוא
 באוטובוסים ויסעו לאמריקה שיבואו

החברה. של
 סט״ט באמפ״ר מישרד פתח גדיש
בילדיננ.

באה גדיש של החדשה המישרה

גדיש יועץ
באוטובוסי□ שיסעו תיירים ת1לפח

 חסר־ היה שבה ארוכה, תקופה אחרי
 לחברת־ סקר הכין לכן קודם תעסוקה.
אליטליה. התעופה

זאדווה פיה
בית וכשה

דראס בצורה מצמצם כלל קונצרן
 שהקים, המחשבים חברות את טית

 כבדים. הפסדים בגלל
האחרונות בשנים מימן הקונצרן

דוברת מנכ״ל
פעילות של דראסטי צימצום

 תוכנה בפיתוח שעסקו חברות כמה
 רובם איש, 50 עבדו בחברות לייצוא.

 הפסד, של שנים כמה אחרי אקדמאים.
 החליט בעתיד, לריווחיות סיכוי וללא

 על דברת, אהרון כלל, מנכ׳׳ל
 החברות, פעילות של דראסטי צימצום
פוטרו. העובדים ומרבית

השח ריקליס, משולם של אשתו
 בן בית רכשה זאדורה, פיה קנית
 השדרה ליד 75ה־ ברחוב קומות חמש

 4.55 של בסכום במנהטן, החמישית
 2.55 שילמה במזומן מזה דולר, מיליון
דולר. מיליון

ריקלים משולם ובעלה זאדורה פיה
חלר מיליון 4.55

 ז׳אן־קארלו של,קנון, החדש השליט
הב בעיתון באחרונה התראיין פארטי,

 אמר פארטי אינטרנשיונאל. סקרין ריטי
 עובדי מספר את במחצית שיצמצם
 של ההנהלות כל את ויחליף החברה,

 תיאר הוא העולם. בכל החברות־הבנות
 במו־ כספו את שעשה כיזם, עצמו את

השקפת־עולם בעל ושנשאר ידיו,

 ב־ עסקיו את החל הוא סוציאליסטית.
 עסקיו באיטליה. מלון פתח שבה ,1963

 עסקיו ועיקר אירופה, בכל התרחבו
 האחרונה בשנה בספרד. מצויים כיום

 שונים, עסקים על בספרד השתלט
 לדבריו, נאמד, הנקי ששוויים

 הונו את מעריך הוא דולר. במיליארד
דולר. מיליארד 12ב־ הפרטי
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 וכאשר אם להפסיד, מה הרבה יש לאלה
 אין לרצועת־עזה הכיבוש. יסתיים
מצרית. אופציה לא וגם ירדנית אופציה
 הגיעה אחרים, אומרים האחרון, בזמן

המד לשפל הפלסטינית הסולידריות
 דאגו מעטים לעצמו, דאג אחד כל רגה.

 פלסטיניים מנהיגים לעניין־הלאומי.
 חלקם נכלאו, או הארץ מן גורשו רבים

 ריבוי מינהלי. במעצר נתון הגדול
 מגביר ההפגנות מן והפצועים ההרוגים

 מפשר התושבים, בין הסולידריות את
 שרק השונים, הפוליטיים המחנות בין

 ביניהם, במריבות שרויים היו אתמול
 — אחד לדגל כולם את ומאחד

בכיבוש. המילחמה
 בישראל ההתבטאויות ריבוי גם
 השונות, וצורותיו הטרנספר בזכות

 כמעט ביטויים את המוצאים דברים,
 והמשודרת הכתובה בעיתונות יום מדי

 לעיתונות גם והמתורגמים בישראל,
 בירושלים־המיזרחית, לאור היוצאת

 את הפלסטינים בקרב מגבירים
 הרצון ואת ושיתוף־הפועלה האחדות
ללחום.

 ההרוגים, ובעיקר ההפגנות, נפגעי
 לסמלים ספורות שעות בתוך הופכים

 במהירות עוברים שמותיהם לאומיים.
 על ונחרתים השונים הישובים בין

 התושבים, של אומץ־ליבם דיגלם.
באב או ריקות, בידיים לצאת המוכנים

 ומאול־ ביתיים ובאמצעי־לווימה נים
 נערים חיילי־צה״ל, את מובילים תרים,
 למצבי־לחץ, תיכון, סיימו זה שאך

 אבחנה ללא לירות נאלצים הם שבהם
עבר. לכל

 עם להסכים מוכנים לא בגדה
 אותם מובילה שהרצועה האפשרות

 את לקשור מוכנים אינם הם לקיצוניות.
 מבחוץ אך אחת. בחבילה האזורים שני

האח בשבועות עברה, כאילו נראה
 הגדה־המערבית מן הבכורה רונים,

לרצועת־עזה.
 יירגע הסוערות שגל־ההפגנות יתכן

 אחריו יותיר הוא אך הקרובים, בימים
 שכולות, מישפחות פצועים, שפוך, דם

להא־ שיתחילו וזקנים, צעירים והרבה

לירות!״ להם .מתירים
 אף וזוהי בכיבוש, להילחם שאפשר מין

המולדת. למען להיהרג גבורה
 נואשו בגדה הפלסטינים מן רבים

 העומד מן ובעיקר ממיפלגת־העבודה,
 הבינו הם פרס. שימעון בראשה,
 בזכות פרם של הנמלצים שדבריו
 עומדים אינם הבינלאומית הוועידה

 דיבורים הם אלה וכי במיבחן־המציאות,
 את ללבות רק שנועדו מתוכן, ריקים

בישראל. הוויכוח
 בשטחים הפלסטינים ציפו בנוסף
 בישראל כוחות־השלום כי הכבושים,

 לאור להפגנות ויצאו קול־זעקה יקימו
 אך האחרונים. בימים המתרחש

לרחו להוציא הצליחו לא המאורעות
לש המשתייכים הישראלים את בות

 שהביעו מביניהם, והמעטים מאל,
 רק זאת עשו הפלסטינים, עם הזדהות

בדיבורים.
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