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 הצי אוניות שומרות מי על
 שזה ככל הפרסי? במיפרץ האמריקאי

ייצוא־ את הצי מאבטח ־מוזר,

 כי מוסרת
 שיפילו
 באוניות
אי־
 יכליות־הנפט,

או עיראקי נפט

 בצינורות זורם העיראקי הנפט
 מיעוטו ורק ותורכיה, סעודיה דרך

 ייצוא־ כל ואילו במיכליות. מייוצא
 במיכליות. נעשה האיראני הנפט

ליפאן. נשלח האיראני הנפט מרבית
 אוניות העיראקים תקפו כבר בעבר

אירא מיכליות שאיבטחו אמריקאיות,
 המובילות המיכליות בין אגב, ניות.
 של מיכליות שתי יש איראני נפט

 היהודי מיש, לורנס של לוי׳ס ■חברת
 סי־בי־ הטלוויזיה רשת בעל האמריקאי

ישראל. מידידי אס,

של דויד, _ _
חו״ל.5ך

 החדשים, הפנימיים המבקרים
 ב־ מומחים שכרו לדובק, ברמן שמינה
 ב־ בחרל גוף על־ידי הנקבעים חו״ל,
המת המומחה, מיהו מידע כל אין חבק
חודשים. לכמה אחת חלף

 רכישות״ את בודקים המומחים
 למבקרים ומדווחים דובק, של הטנק

 שנה חצי מזה פועל ההסדר הפנימיים.
 הראו לא כה ועד לשביעות־רצון,

חריגות. כל המימצאים
הדירקטוריון כי ברמן חושש עתה
ק החרש חנ  הזה, בהסדר ימשיך לא נ
 ללא טבק רכישות להבטיח שנועד

עמלות.
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ש גודי עי מחפ קי ש למלון מ
 רחבעם הארץ, מוסיאון מנכ״ל
 ובישראל בחו״ל נפגש זאבי, (״גנרי״)

 לבנות רוצה גנרי זרים. משקיעים עם
 ואכסניית־נוער, מלון המוסיאון בשטח
זקוק הוא לפרוייקט. משקיע ומחפש

המלוןרולרמיליון להקמת
בצלאל מידשד ;נוהטובידידו

שראלמלונותבעלחי רשת

38

ת רו מיזרחי מלונאיצ
בישראל רשת־מלווות בעל

ם י נ טו ל הי ל
הסרט: פסטיבל

זאת! בבל
 האנגלי היהודי סטיין, סיריל

 רכש לאדסבחק. רשת־ההימורים בעל
 הזיכיונות בעלת החברה את באחרונה
 מחוץ בעולם, רשת־הילטון להפעלת

 ורבע מיליארד שילם הוא לאמריקה.
דולר.

את לגלות מייד התחיל סטיין

זאבי מוסיאון מנכ״ל
למוסיאון צמוד מלון

 כי גנרי מסר משקיעים עם בשיחות
 גבינות בעל שטראוס, מיכאל

 עד במימון. להשתתף מוכן שטלאוס,
הנדיב. המשקיע אותר טרם כה

 סופר דולר. מיליון בחמישה 'יזמלון
 בעל הוא שסטיין כיוון .40 כה עד דרש

המלונות, לניהול הבלעדי הזיכיון
 שהוא הרי לריווחיות, המפתח וכיח י

 ויכול הקלפים, כל את בידו מחזיק
 את לו למכור הנכסים בעלי את לאלץ

בזול. המלונות
מוסא־ של חנות־התכשיטים סגירת

סופר מלונאי
סט״ן בידי הקלפים כל

 בעלי כל שלו. הידועות שיטות־הניהול
 לשלם נתבעים לונדון בהילטון החנויות
 קבועים, דמי־שכירות במקום מעכשיו,

 חנות־ כמו לעסק מהמחזור. 109<ו
 שלמה הישראלי של התכשיטים
 לשלם, הדבר משמעות מוסאיון*

 פי שטרלינג, לירות אלף 900 במקום
 את יסגור כי הודיע הוא ויותר. עשר

אחרים. וכמוהו העסק,
 סטיין בכוונת כי מסרו .מקורות

 עצמם, המלונות ערך את להוריד
 בזול. לרכשם וכך בבעלותו, שאינם

 הילטון בעל סופר, לדויד הודיע הוא
את ממנו לקנות מוכן שהוא ירושלים,

4
מוסאיוך בעל־דנות

באנגליה רבן צווארון חוקרים נר
 הלבן, הצווארון בעבירות למילחמה חדשה יחידה הקימה בריטניה ממשלת

 הראשון והתיק בפעולה, החלה היחידה רציניות״. להונאות .היחידה הנקראת
 הוקמה בבריטניה הראשונה בפעם הפסחא. אחרי יישמע לבית־המישפט שתגיש
 רואי־ קציני־מישטרה, כוללת והיא רצינית, כלכלית בפשיעה לטיפול יחידה

 תיק כל יחד המלווים התביעה, נציגי ומישפטנים, חוקרים עורכי־דין, חשבון,
מראשיתו.
 רואי־חשבון 20מ־ יותר בה יש בלונדון. נפרד בבניין איש, 50כ־ כוללת היחידה

למישטרה. מחוץ שנשכרו מעולים, ומישפטנים
למישטרה. ולא למישרד־המישפטים, כפופה תהיה וליחידה
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העסק את יסער
 שנה 30 של שיגשוג לאחר תבוא יוף

 בשנות ללונדון הגיע מוסאיוף כמעט.
 אביו ממשיך שבה מירושלים, 60ה־

 ג׳ו־ בבית בחנות־תכשיטים להחזיק
 קלור צ׳רלם בנה עת באותה ראל׳.

 קיבל ומוסאיוף הילטון, המלון את
 תמורת לחנות השטח את בזיכיון ממנו

הרמב״ם. של נדיר מיכתב
ההתעש בתקופת שיגשגה החנות

 המוסלמיות. מדינות־הנפט של רות
 עשו עליזד ואשתו מוסאיוף שלמה

 חנות פתחו הם בעסקיהם. רב הון
 אותה בז׳נבה, בנזגה־הילטון גדולה

 להם ויש שלמה, של אחותו מנהלת
 על־ידי המנוהל בניו־יורק, גם סניף
שלמה. של מבנותיו אחת

 באמרי©״ 40וד חגיגות ביטולי
 נ^־ אינן העויינת, דעת־הקהל בגלל

 פניו (.פוני״) מאיר את תיעות
 לפסטיבל־, ההכנות מהשלמת שטיין
 ובלוט■ בניו־יורק החמישי הסרטים
אנג׳לס.

 מיוחד בית־קולנוע שכר פניגשטיין
 יוקרנו ובו מנהאטן, בלב (ביוגרף)

 באפריל. 23ב־ החל סרטי־הפסטיבל
 ישראליים. סרטים מ־סג יותר יוצגו

 כר&דל׳&סור יכול הוא שאין חדשים,
 לא־ ועמנימדסרטים שמותיהם, את

חדשים.
 את נהצגת־במרה יציג הפסטיבל

 בדבש, ובני אורי האחים של סרטם
היש בימאי־הסרטים כל החולמים.

 לפסטיבל, הוזמנו החדשים ראליים
סרטיהם. בהקרנות נוכחים ויהיו
 50 של פרס פניגשטיין אירגן כן
 ולתסריטאי, לבימאי דולר אלף

 שלושה תור חדשה בהפקה שיתחילו
 נתמר הפסטיבל הפרס. ממתן חודשים

 כמו גדולות חברות על־ידי בראשונה
 וכן וטריסטאר, מביוז1ל1ק קודאק,
והתיירות. התעשייה מישרדי

 ערבי־ ייערכו הפסטיבל במיסגרת
 סרטים שהפיקו לחברות כהוקרה גאלה

 יוקרנו זו ובמיסגרת בעבר, ישראליים
שונים. ישנים סרטים

וייסמן פול אד
קנד״ס דולר סיליןן 102

 ביזנס הבריטי המגאזין כתב כר —
 גילה 1גט1ט!ו ח״ המגאזין מרס. בגליון

בהבלטה. זאת
 הרייכמנים על-ידי נתבע הוא

 על קנדיים דזלר מיליון 102 לתשלום
 עמודים 70 בת רתבת־ענק פירסום
 מתיאור נפגעו הרייכמנים עליהם.
 במיל־ בצפון־אפריקה עסקיהם מהלך

השניה. המת־העולם
 לקנדה היגרו הם מהונגריה. מקורם

צפון־אפריקה. דרך
 העמודים 71 בן בכתב״התביעה

 24 תובעים הם לבית־המישפס שהגישו
 גרמה שהכתבה נזקים על דולר מיליון

 מיליון, 12 בסך נוספים נזקים להם,
 להם גרמה שהכתבה נזקים על והיתר

אישית.
 בישראל, גם מעורבים הרייכמנים

 פרוייקט את לפתח עצמם על וקיבלו
 בירושלים. החרש המיסחרי המרכז
 בנק לרכישת משא־ומתן ניהלו בעבר

 הם בניו־יורק הצלחה. בלא אך טפחות
 בעיר, הגדולה הנכסים חברת בעלי

 מממנים הם בארץ יורק. אגד פיה0לי1א
רבים. חרדיים מוסדות

ייצוא אושר
״כפירים״

לדוום־אפדיקה
 מטוסי מכירת אישר שר־הביטחון

 יותקנו במטוסים לדרום־אפריקה. כפיר
 מטוס עבור שפותחו אוויוניקה מערכות
הלביא.

 האווירית, ההעשיה של מישלחת
 לדרום- יצאה דררי, דניאל בראשות
המשא־והמתן. לסיכום אפריקה
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בניו־יורק דישראליים דסרטים פסטיבל של דכרזד
ישנים סרטים 10 חדשים. סרטים 10


