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 מסרב אייזנס־־ג
בעמלות לקצץ

אייזנברו. שאול איש־העסקיס
 ממש־ של רישמית פנייה באחרונה דחה

 אחוזי״העמלה את להקטין לת־ישראל
 של עיסקות־הנשק על לו המשולמים

העממית. סין עם ישראל
 .1694< של עמלה מקבל אייזנברג

 לו אושרו הגבוהים שיעורי־העמלה
 ממשלת־ישראל ראש על־ידי בשעתו
 לפני התחייב שאף בגין, מנחם

בעתיד. תקוצץ לא העמלה כי אייזנברג

 ישראל בשבועון פורסמה זו ידיעה
בניו־יורק. שלנו

 של האחרון לסיור הצטרף אייזנברג
 לדרום־ פרם, שימעון שר־החוץ,
 מי קימחי, דויד גם ועימו אמריקה,

 כיום שהוא מישרד־החוץ מנכ״ל שהיה
 להקטנת הבקשה לאייזנברג. יועץ

 האחרון, הסיור בעת הועלתה העמלה
לחלו הבקשה את דחה אייזנברג אולם
טין.

אייזנברו. איש־עסקים
התחייב בגין

 הבסידה ..קנון״
זכויות בתביעת

הפסי קנון הכושלת חברת־הסרטיס
 בלונדון שהגישה בתביעה באחרונה דה

 מילחמת- על מתוכנן סרט על לבעלות
פוקלנד.

 דחה בלונדון העליון בית־המישפט
לנת לשלם קנו] את וחייב התביעה, את

 הוצאות התסריט, את שכתבו בעים,
לי״ש. אלף 60 בסר
 האחרון בפסטיבל-קאן הודיעה ון1ק

חמי של בהשקעה הסרט את תפיק כי
דולר. מיליון שה

 חדש פרו״קט
רוקד ד של

 של סיוו מימן ׳שואל׳
בשמאן מהטה זובין

 באחרונה נתן מהמה, זובין הישראלית; הפילהרמונית התיזמנרת מנצח
 תודות התאפשר והדבר עומאן, בנסיכות פירנצה של התיזמורת עם קונצרט

 עומאן. עם טובים יחסים לפתח הרוצה ישראלי, איש־עסקים לתרומת
התפרסם הראיון באחרונה. מהטה את שראיין ט״מס, ניו־ינרק לכתב נודע הדבר

מהטה מנצח
שבתון שנת

 באותו מימן הישראלי שאיש־העסקים אחרי לדבר הסכים מהטה בדצמבר. 27ב־
בבומביי. נוסף קונצרט גם הזמן

 ניו־יורק של הפילהרמונית התיזמורת אם בטוח אינו כי מהטה מודה בראיון
 שנטל לשנת־השבתון הסיבה גם וזו שנים, ארבע לעוד החוזה את עימו תחדש

לעצמו.

 בידי ■שואל■ ציוד
אנגולה נגד דוום־אפויקה

יש בציוד מסתייעת דרוס־אפריקה
 אנגולה נגר במילחמתה מתוחכם ראלי

 אפ״רס, פור״ן ישראלי הירחון מסר —
דצמבר. בגליון בקליפורניה, המופיע

וטכ מהנדסים מאות כי מסר העיתון
 האנזירית התעשיה מן שפוטרו נאים,

ה מטוס ייצור ניטול בגלל הישראלית
 שתיבנה לדרוס־אפר-קה עוברים לביא,

 יהיה ושמו ישראל, במקום הלביא את
ראזפרד.

 ררום־אפריקה של הנוכחית בפלישה
 הקרוי במטוס משתמשת היא לאנגולה

המיו הישראלי 3 מיראד שהוא צ׳יטה,
הצ ישראלי. בידע בררום־אפריקה צר
 לציוד זהה בצ״טה האלקטרוני יוד

 של קודמו הכפיר, במטוס הישראלי
 הטילים את מנטרל הציוד הלביא.

לאנגולה. שיש מטוסים, נגד הרוסיים
 סיפקה שישראל נוסף, חדיש ציוד

 שהוסב בואינג, מטוס הוא באחרונה,
 מעופפת. אלקטרונית למעבדת־ציוד

 מד לדרום־אפריקה ישראי סיפקה כן
נמטוס־זעיר־ללא־טייס). ל״טים

תיב דרום־אפריקה כי מוסר הירחון
 ישראל. במקום הלביא מסוס את נה

 ישראלים אלף 12מ־ יותר עובדים כיום
 הנבנה צבאי ציוד בייצור

מדי־יום. גדל ומיספרם בדרום־אפריקה,

 ' ממוצעת משכורת מקבלים הישראלים
לחורש. דולר 7000 של

 את פתרו טרם הדרום־אפריקאיים
ב המנוע המטוס. של המנוע בעיית
 אנד פרט של להיות צריך היה לביא
 אותו תמכור שלא האמריקאית, ויטני

לדרום־אפריקה.
 את הבונה הדרום־אפריקאית החברה

 אטלס חברת היא והלביא הצ״טה
הממשלתית.

 לישראל משלמת דרובדאפריקה
מדגם תותחים באספקת הציוד תמורת

 סשיטת־רגל
 לאימפריידו

 הגינס
ססון של

 גאז פול של ממלכת־הג׳ינסים
 ססנן המיסחרי בשם הידועה הישראלי,

 כונס־הנכסים. לידי הגיעה (ששון)
 באמריקה, הגדולות בין היתה החברה

 דולר מיליון 250 על עלה ומחזורה
 המובילה 1982ב־ היתה החברה לשנה.
 השתלטה לנרדאש שחברת עד בענף,

השוק. על
בחב שדן בית־המישפט, פרוטוקול

 גאז פול מאלפים. פרטים מגלה רה,
 של לטלפון האזנה על בשעתו נאסר

 תקיפת על נאסר אחרת פעם אשתו.
אל כי התלונן באחרונה במנהטן. אמן
לרצחו. מנסה מוני

 לחברה, מנהלים מינה בית־המישפט
 עצמו גאז אליה. להתקרב גאז על ואסר
 מאחר עורר״דין, על־ידי מיוצג אינו

 מפני אותו עזבו שהעסיק, מהם, שכמה
 מנהלי דו״ח תשלום. כל קיבלו שלא

 עם שיחה תיאר לבית־המישפט החברה
 אנשים כמה מאחורי ״יש כך: גאז

 להשתלט יכול ואינני ביותר, קשוחים
 לא הממונה המנהל גם כי וברור עליהם.

 על הצביע גאז עליהם." להשתלט יוכל
 ,64ה־ ברחוב גר ״אתה לו: ואמר המנהל
 בצבא מעולה חבלן הייתי אני תיזהר.

 בית לפוצץ מסוגל והייתי הישראלי,
 לא וכך כלום, ממנו יישאר שלא כך

 אני לפיצוץ. שגרם למה סימן יהיה
 בית״המישפט מטעם מנהל מה יודע

 כאן יש פרוטות, מקבל אתה מקבל,
לע יכול אני מיליונים. הרבה בעסק
 יבוא ומישהו אחת, שיחת־טלפון שות

 אלפים, מאות כסף, של שק עם לכאן
 כאן לעשות יכולים אנו שתגיד. כמה

לעשות.״ צריך מה תדע אם מיליונים,
 כאשר כי העיד בית־המישפט פקיד

 ירק תיקים, לקחת גאז של למישרדו בא
 הפקיד הצו. אחר למלא וסירב גאז בו

 חיפוש ועשה שוטרים שלושה עם חזר
 עליו ונאסר נעצר, גאז גאז. של בביתו

 לטלפן או הממונה למנהל להתקרב
אליו.

 שנים כעשר לפני מ״מ. 155 הוביצר
הי את להשיג בניסיון ישראל נכשלה

ומקנ מאמריקה התותחים לייצור דע
יפ־0ש בסי־איי-אי, בידידים ונעזרה דה,

בניו־גרס■
 חברת־הבנייה של גדול פרוייקט
 נפתח דריקר זכריה של האמריקאית

 במדינת בניו־בראונשוויק, אלה בימים
בתים 650 יכלול הפרוייקט נ־ו־ג׳רסי.

דרוקר קבלן
בנדרים בתים 650

 דולר אלף 70ב־ שיימכרו בודדים,
 גדולי דיווחו הפרוייקט על האחד.

 ובניו־ג׳רסי, בניו־יורק העיתונים
רק־ט״םס.1נירי וביניהם

 כי ררוקר אמר לעיתונות בראיונות
 של לא־ידוע לשוק מיועדים הבתים
 הקונים־בפעם־ בפיו הקרוי קונים,

 המחיר מנע לדבריו, כה, עד הראשונה.
 רבים מצעירים הבתים של הגבוה
 יאפשר החדש הפרוייקט בית. לרכוש

 גבוהה ברמה בית לרכוש לצעירים גם
 מהמחיר 5<̂׳ רק כאשר נוח, ובמחיר
מ ינועו הבתים מחירי במזומן. ישולם

לבית. דולר אלף 125 ועד סג
 של חברות־הבנייה העיתונות, לפי
 והקימו שנה, 26 של ניסיון צברו דרוקר

 החברות בתים. אלף 30מ־ יותר כה עד
ויותר. עובדים 3000 כיום מעסיקות

 את לחפש עתה מנסה בית־המישפט
 למכירה מוציא הוא שנעלמו. הכספים

 שלו. היאכטה ואת גאז, של ביתו את
דולר. מיליון 5.5ב־ מוערך הבית

 הדרוש. הידע את לדרום־אפריקה קו
 מתערבת אינה האמריקאית הממשלה
 לדרום־ הלביא של הידע בהעברת
אפריקה.
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אפיירס״ פוריין ב״ישראלי הפירסום
בדרנם־אפריקה שבדים ישראלים אלף 12מ־ ינתר
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ם די ג ד בז גז
קונסזר אדוף, אלחוטן,

 מערכת־הביט־ למבקר ♦ נתמנה
 ,62 גדרון, משה אלוף(מיל׳) חון,
 פלמ״ח, (איש מגוון צבאי עבר בעל

 קשר קצין באוניית־מעפילים, אלחוטן
 אגף־כוח־ וראש ראשי ואלקטרוניקה

 תל־ יליד גדרון, הכללי). במטה אדם
 קצין־שריון, שכול(שבנו, אב הוא אביב,

 שמילא, יום־הכיפורים), במילחמת נפל
 תפקידים שורת מצה״ל, שיחרורו אחרי

 טלרד, חברת מנכ״ל נכבדים: אזרחיים
 וקונסול־ מישרר־התיקשורת מנכ״ל
 ,שבארצות־הברית באטלנטה ישראל
 מוחמר כיום מאייש אותה מישרה

כפר־קרע. איש מצרווה,
• • •

נשיא בת רוקחת
האו על־ידי בדמשק, ♦ הוכתרה

 מוסמכת בתואר המקומית, ניברסיטה
 אל־ בושרא ברוקחות, למדעי־הטבע

 סוריה, נשיא של הבכורה בתו אסד,
 לארבעה אב גם (שהוא אל־אסד, חאפט'
 אל־ הרוקחת של התמחותה שטח בנים).

והמים. המזון זיהום חקר הטרייה: אסר

עליה״ ,,שמעתי
ה־ יום־הולדתו בתל־אביב, ♦ נחוג

 גלזר, (״שייע״) יהושוע של 60
 כיום גלזר, הישראלי. הכדורגל מבחירי

 מכבי חלוץ שנים במשך היה אוד, נהג
 35(ב־ רבות פעמים והוצב תל־אביב
 ישראל, בנבחרת בינארציים) מיפגשים

 גלזר, על שערים. 18 קלע במיסגרתה
 מסופר שלו, במענה־הלשון גם הידוע

 קבוצתו, כנציג לו, העניק שכאשר
 את בן־צבי, יצחק השני, המרינה נשיא

 עליך!" ״שמעתי לו ואמר גביע־המדינה
 אני ״גם וביה: מיניה גלזר לו השיב

עליך!״ שמעתי
• • •

נשיא של אלמנתו
 פירסום כדי תוך בטכסאס, ♦ נחוג

 יום־הול־ פרחי־בר, על החדש סיפרה
 אלמה קלאודיה של 75ה־ דתה

 בשם־החיבה יותר הידועה ג׳ונסון,
 בירד". ״ליידי בעלה, לה שהעניק
 ביינס לינדון של אלמנתו היא ג׳ונסון
 ארצות־הברית של 36ה־ נשיאה ג׳ונסון,

 אלמנות משתי ואחת )1969־1963(
 בחיים. שעדיין ארצות־הברית נשיאי
 אונאסיס. קנדי ג׳קלין היא השנייה

 תחנות־ בעלת היא ג׳ונסון האלמנה
וחוות־בקר. שידור

בנוצות עירום
חוג ה יום־הולדתו בפאריס, ♦ נ

 מועדון־הלילה ה״פולי־ברדר״, של 1 סס
הלי בהופעת־הקבע לפניו הולך ששמו

 שעות וחצי שלוש הנמשכת שלו, לית
 אולם ערב, בכל אליה, והמרתקת בדיוק
משתת בהופעה צופים. 1500 של מלא
 וחשפניות זמרות רקדניות, 150 פות

 הוא המיסחרי שסימלו פולי, יפהפיות.
נו בשלל המקושטות נערות־העירום

 של חורבותיו על בנוי צבעוניות, צות
 הקאן־ ריקוד נולד גם ובו קדום מינזר

 מצופיו שאחד מניף־הרגליים, קאן
 אנרי שעברה, המאה בסוף הקבועים,

 הירבה פגוע־הרגליים, טולוז־לאוטרק
בציוריו. להנציחו

במרים דורות 18
 שבגליל בכפר־יסיף ♦ נפטרה

 ח׳ורי, ויולט ,58 בגיל המערבי,
 אי־ שמילאה היחידה הערביה האשה

 מועצה של היו״ר תפקיד את בארץ פעם
 איש־מישטרה של בתו ח׳ורי, מקומית.

 לשלושה אם היתה לבנונית, ואם מקומי
 ורופא), ביוכימאי (מיסעדן, בנים

שהקדי במיקצועה, סוציאלית עובדת
 למאבק האחרונות שנותיה את שה

 בכפר חיתה מישפחתה בני״עמה. זכויות
והוצי מדורי־דורות הנפשות 6000 בן
 הכפר כמרי של דורות 18 מקירבה אה
זה. אחר בזה

ה העולם 2627 הז


