
 בישראל. ארצות־הברית שגריר
 ים־ במיפעלי ביקר פיקרינג, תומס
 המיפעלים, של חברת־הגג יו׳ר המלח.

קיווה איתן, רפי לישראל. כים־קדם

פיקרינג שגריר
לחלוטין התעלם
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איתן יו״ר
התפייסות לסיו!

 בביקור, פיקרינג עם מילה יףלזלה
 לבין בינו היחסים את להפשיר ולנסות

אדצות־הברית.
 בעיק־ לאמריקה מכניסה מנוע איתן

פולארד. פרשת בות
 בשעת למיפעלים הגיע איתן

 שונים בתירוצים וניסה חביקת־,
 התעלם זה פיקרינג. סביב להסתובב
מאיתן. לחלוטין

ראשונה ויה1 הציל הא״דס
האחים במילחמת ליבריה את

 קדם ואורי שימעון האחים
 בבית־ השבוע החמישי ביום ייחקרו

שהגישו. תצהירים על הבדשפס
 כספים, מאחיו תובע קדם אודי

 בבעלות חלקו על לדבריו לו המגיעים
 מכחיש קדם שימעון אלד. חברת על
בהן. וכופר אחיו, סענות את

 מנכ״ל שהיה מי דובשני, חיים
 עבד ולאחר־מכן אמריקאי־ישראל׳ בנק

בינ למוסדות בכירים בתפקידי־ייעוץ
כאח באחרונה מונה בחו״ל, לאומיים

הליברי. הממלכתי הבנק על ראי
 במישלחת היחידי הזר הוא דובשני
 אשר איש, 17 המונה אמריקאית

 את להציל שנה חצי לפני נשלחה
 זכות־ קיבל דובשני ליבריה. כלכלת
 מטבע־ נושאי בכל מוחלטת חתימה

זו. מדינה של החוץ

 הגומי של בעולם הגדולה אנית
 הוכפלה זה ממקור הכנסתה הסיבעי.

 הגוברת מהדרישה כתוצאה באחרונה,
סיבעי. לגומי

 ביקוש יש מחלת־האיידס, בגלל
 וכן לרפואה, אלסטיות לכפפות גובר

 מגומי נעשים אלה מוצרים לקונדומים•
סיבעי.

 מערכת את עתה מקימה המישלחת
 המדינה• מנגנון על והפיקוח השליטה
 ודא מסודרת. וניהול מיסוי מערכת
 הקונגרס של מיוחד באישור פועלת

האמריקאי.
תו מיליון שלושה מונה ליבריה

 מקור־ חומרי־גלם. מייצאת והיא שבים,
 ותקציבה המכס, הוא העיקרי הכנסתה

הייצו־ היא לשנה. דולר מיליון 300

הונו לא נהגחאה התשלום
 לא אך בת־פירעון, בהמחאה תשלום תקפות בעניין מעניין פסק־דין

גלין. יודם השופט על־ידי ניתן קבלתה, עם מייד
 עירך־ של ללקוח המחאה למסור רצה נשיץ גד עורך־הדין של לקוח

 דקות 24 בלומר: ,17:16 בשעה 4*85 ביתי 30ב־ גרבש, יחיאל הדין,
 בי נגיה על וציין ההמחאה, את לקבל סירב גרבש הבנקים. סגירת לפני

 בגלל יום באותו בבנק להפקידה פיסית אי־יכולת היא הסירוב סיבת
 לזכות הצהריים אחרי בהפקדות מהנים הבנקים בי יכן המאוחרת, השעה

המחרת. יום של בשער הלקוח את
 לקבל אמור היה שגרבש ומכיוון פיחות־המסבע, היה לילה באותו

 טען נשיץ הפיחות. הפרשי את גם תבע הוא לדולארים, הצמוד סכום
 גרבש, לידי תקפה המחאה בהמציאו חובתו ידי יצא בי בבית־המישפט

בהמחאה. לעשות המקבל יכול מה מעניינו זה ואין
 ממש,״ בהן שאין עניות, יקדוק,די הן נשיץ טענות כי קבע השופט

 עם ההמחאה את לממש ניתן לא אס כי קבע הוא להידחות. להן וראוי
 הסכומים את לשלם נשיץ את וחייב כתשלום, נחשבת היא אין קבלתה

הנתבעים.

בווסת
היהלומים

תקבל
 מיליון שישה
דולו

 תקבל ברמת־גן בורסת־היהלומים
 משה מהקבלן דולר מיליון שישה

 תמורת לה יינתנו הכספים אביב.
 שבונה שבניין־מישרדים הסכמתה

 יצורף ברמת־גן הבורסה ליד אביב
הבורסה. לקומפלקס
 22 מהן קומות, 40 בן יהיה הבניין

ולחנייה. מיסחריות והיתר למישרדים
 המי־ משיטחי 80מ נמכרו כבר
 ברוטו דולר 2300 של במחיר שרדים,

 מרובע. למטר ושונות) מע״מ כולל (לא
 מישרדים לקנות רשאים יהלומנים רק

בבניין.
השט ממכירת הצפויות ההכנסות

 דולר. מיליון 60ל־ יגיעו בבניין חים
 המיגרש, בעל שהוא ק. קואופרטיב

 מישרדים קומות 11 תמורתו יקבל
ישכיר. או ימכור שאותן מוכנות,
 ארבעה לפרוייקט הכניס אביב

דולר. מיליון 12 שהשקיעו יהלומנים,
 אמר משה, של בנו אביב, דורון

 את שיחבר גשר, שיהיה מקווה הוא כי
 הבניין, הבורסה. לאולם ישירות הבניין

במרחב. ביותר הגבוה יהיה אגב,

סר קי
יחזיר

פורשי□
 חברת במיפעלי הכלכלית המפולת

ההס מזכיר את הביאה העובדים
כי למסקנה קיסר, ישראל תדרות,

קיסר מזכ״ל
המצליחנים להחזיר

 מנהלים לתפקידי־ניהול להחזיר יש
 בלו־ נפתלי כמו שפרשו, מצליחים
ועוד. ריינר אפרים מנטל,

 יחסים על לשמור ממשיך בלומנטל
 ריינר שבין בעוד קיסר, עם קרובים
 פיצויי־ רקע על סיכסוך פרץ לקיסר

 בוק יו״ר שהיה ריינר, של הפרישה
הפועלים.

יחלום מיגדל
בנויזרח־התימן ביותר בוה1ה

ח רוצה ברונו ח ב
 מאיר של כהונתו בהמשך רוצה הוא לבל״ל הבהיר ישראל בנק נגיד

הבנק. של מועצת־המנהלים כיו״ר חת
 ניגודי־ההשקפות בגלל חת, את להדיח רצה בינו, צדיק בל״ל מנכ״ל

בחוי׳ל. הבנק שלוחות ניהול על ביניהם
 שימעון מיתקפת מאחורי עמד בינו כי סבורים ישראל בבנק

 שפרשו. בל״ל בכירי של תשלומי״הפנסיה בעניין חת על שיטרית
ההנהלה. על לשמור כדי חיוני חת כי סבור ישראל בנק

דננברג יורשע האם
מוהלים? בתרמית

 יתן, הגיז אריה המחוזי השופט
 נושא על פסק־דין הפגרה, אחרי

רבים. מנהלים המסעיר
 הביטוח חברת של הקבוע המפרק

 ביקש נהיר, בועז עורך־הדין יה,1ירד
 שהיה מי כי לקבוע מבית־המישפט

 דננברג, יעקב החברה, ומנהל בעל
 ניתן ולכן בתרמית, החברה את ניהל

 החבחח, פקודת פי על ממנו, לדרוש
 החברה, להתמוטטות אישית אחריות
ממנה. שהוציא הכספים והחזרת
 מיליון החזרת מדננברג תובע נהיר

 לאחריות פרט החברה, מן שמשך דולר,
 של פרקליטיו חובותיה. כלל כלפי

 ואילנה משה עורכי־הדין דננברג,
נמרצות. לכך מתנגדים זינגל,
 עמדת את הגין השופט יקבל אם
 כלפי מיידי תקדים בכך יהיה נהיר,
לש שעיסקיהם נוספים, מנהלים שני
 פילובסקי, עוגי התמוטטו: עבר

 ויצחק קופל. ובעל מנהל שהיה
מעוף. בעל שהיה גדיש,

לתפ באחרונה התקבל פילובסקי
 כי נראה אולם ארקיע, מנכ״ל קיד

 חילוקי־דיעות בגלל מתפקידו יפרוש
המניות. בעלי עם

דננברג לשעבר מנהל
אישית? אחריות
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