
גז&ירגרים
צעיר אח
העיר באמצע

 שבמדינת בפליינס ♦ נפטר
 מסרטן־הלבלב, האמריקאית, ג׳ורג׳יה

 הצעיר אחיו קרטר, בילי ,51 בגיל
 ארצות־הברית, נשיא שהיה מי של

 לשישה, אב הצעיר, קרטר קרטר. ג׳ימי
 המפורסם אחיו את להביך נהנה שממש

 על בפומבי, מימיו את הטיל (פעם
 אטלנטה, של נמל־התעופה מסלול
 בעל דרכו בתחילת היה ג׳ורג׳יה), בירת

 בבית־האריזה חיל עשה אך תחנת־דלק,
 במיוחד נודע הוא שהקים. לבוטנים

 ושלוחות־ המכוונות בפליטות־הפה
 20(שלו במינהגי־השתייה שלו, הרסן

המפוק ובעסקיו ליום) בירה פחיות
קד׳אפי. מועמר לוב, שליט עם פקים

 המו״ל הבן
של

הגדול האב
 ,62 בגיל בתל־אביב, ♦ נפטר
 המו״לים אחד צ׳ריקובר, בצלאל
 שהתמחה בארץ, והגדולים הוותיקים
 כולל לימוד, וספרי ספרי־עזר בהוצאת
(ה ספרי־ההיסטוריה חמשת סידרת

 הבינ״ם; ימי חמי; ון;1י העתיק; זרחמ
 המנוח, אביו של עטו פרי החדש), הזמן
ו העתיקות ורומי יוון תולדות חוקר

אביג העברית, האוניברסיטה פרופסור
 גדלו אלה ספריו שעל צ׳ריקובר, דור

ישראליים. תיכון תלמידי של דורות

 ישראלי היסטוריון
עברי בקזמתיסט

ר ט פ  ,69 בגיל בלונדון, ♦ נ
פרו אטינגר, שמואל הםרופסדר

באו ישראל עם של להיסטוריה פסור
ה החברה ונשיא העברית ניברסיטה
 יליד אטינגר, הישראלית. היסטורית

 בטרם היה, ישיבה, וחניך הרוסית קייב
 הקומוניסטים תנועת מקימי בין מדינה,

 עצמו, בעד דיבר ששמה העבריים,
 כי אם מהרה, עד התאכזב וממנה
 המתקדמות בדיעותיו להחזיק המשיך

ה עצומת רכזי בין היה (באחרונה
הכיבוש). נגד פרופסורים

• • •

נזבית־הקולמע
לאופציה
הירדנית

 רשאד ,79 בגיל בעזה, ♦ נפטר
 21 במשך שהיה מי אל־שאווה,

 עיריית ראש פעמיים האחרונות השנים
 המישפחות אחת בן אל־שאווה, עזה.

 ראש־העי־ היה ברצועה(אביו הנכבדות
 בראשית התורכים, בימי הראשון, ריה

 ראש־ היה אחיו מארבעת אחד המאה;
והמצ הבריטי השילטון בימי העירייה

 של שר־החקלאות היה אחר ואח רי
 (ארבעה לשישה אב היה סעודיה),

 ואיש־עסקים פרדסן בנות), שתי בנים,
 מישרד־ תחנת־דלק, אמיד(בית־אריזה,

 ומיפעל סוכנות־מכוניות נסיעות,
 בדבקותו שנודע קלים), משקאות
 בעל היה אל־שאווה הירדנית. באופציה

באוני לימודיו בימי ססגוני; עבר
 ככדורגלן, התפרסם ביירות ברסיטת

 שילטונות על־ירי התמנה 26 בגיל
 את משעזב חיפה, מחוז לקצין המנדט
 בית־ את פתח הממשלתי השרות

 אסף 1948ב־ בעזה, הראשון הקולנוע
 מילחמת־ של משדות־הקרב נטוש נ?גן

 של מערבי במידבר השנייה העולם
 של המילחמתי המאמץ לטובת מצריים
 עוד מכן ולאחר ארץ־ישראל ערביי
 מיספר שנים במשך להפיק הספיק
 הראשון, כשסירטו במצריים, סרטים

 לאחד הפך גברת, של מישחקה
 הקולנוע של הגדולים מסרטי־הקופה

המצרי.
2666 הזה העולם

 שוב התאהבו
בלגי? בעשיר

 החוב, את לגבות מטעמו שנשלחו
 לטענתם. בסיס כל היה שלא למרות

 האמור, הסכום את להכין לו הורו הם
 בו יפגעו זאת, יעשה לא שאם ואיימו

ובבני־מישפחתו.
 טיל־ הראשונה שיחת־הטלפון אחרי

 לוודא כדי אחדות פעמים עוד פנו
 אלא הוראתם, על־פי נוהג שהיהלומן

 המי־ על־ידי הוקלטו ששיחות״הטלפון
 בעיק־ סמויה, בחקירה שפתחה שטרה

היהלומן. של תלונתו בות
 רצינות את ליהלומן להמחיש כדי

 על־פי האחים השליכו כוונותיהם
 לא שניצרתם רימוני־רסס, שני החשד

 טילפנו אחר־כך ביתו. לחצר נשלפה,
 הכסף את יכין לא אם כי ואיימו שוב

 לביתו רימונים ישליכו שוב הנדרש,
שלופה. תהיה ניצרתם שהפעם אלא

 בבית הטלפון היה עת אותה כל
 מיפלג־ של ובמעקב בהאזנה היהלומן

 שי־ במהלך המישטרה. של המודיעין
הסר בחג שניהלו האחרונה חת־הטלפון

דורון יובל חשוד
לר1ד מיליון 1.1 התביעה:

האחים שלושת

נוגים אוהבים דוו■ האחים
 כנראה יש דורון לבית אחים ^
 לאנשי־עסקים מיוחדת סימפטיה )

 ואבי יובל אייל, נעצרו השבוע בלגיים.
 באיומים לניסיון־סחיטה בחשד דוחן

 בלגי מיהלומן דולר מיליון 1.1 של
בהרצליה־פיתוח. המתגורר

 לפיר־ נאסר ששמו הבלגי, ליהלומן
 יהלומנים עם עיסקי סיכסוך יש סום,

 תביעה בבלגיה נגדו ועומדת באירופה,
 על־פי דולר. מיליון 1.1 של חוב של

 התביעה על דורון האחים ידעו החשד,
 המידע את וניצלו האיש, נגד העומדת

הסחיטה. לניסיון ברשותם שהיה
ליה טילפנו הכיפורים יום בערב

בעל־החוב כנציגי עצמם והציגו לומן

 וימוני־יד שגי
 רחצו נזרקו

 בהוצריה בית
תדון אבי חשודהאם ניתוח.

בפנים ה־תה הניצרה
תדון אייל חשוד

תתה1צ המישטרה

דה־קלאו חטוף
הוסגר הקורבן

 האחים נעצרו ציבורי, מתא־סלפון בות,
 האח נעצר יותר מאוחר ואייל. יזבל
 לילך חברתו עם ביחד אבי, ישי,להש

גלמו.

 המר־ מהיחידה כהן, רחמים מפקח ען
 באיומים בסחיטה חשודים חם כי כדת,

 חומרי־נפץ. בעזרת לחבלה דבניסיון
 בפרשה מעורבים המישטרה לדעת
 יהלומן ביניהם אנשים, שני עוד לפחות

 המידע את דורון לאחים שמסר אחר,
 נגד בבלגיה המתנהל המישפט אח־ות

לסחיטה. כעילה שימש ואשר היזזלומן,
 אבי יום, 15ל־ נעצרו ואייל יובל

 גלמן לילך חברתו ימים, לשמונה נעצר
השישי. ליום עד נעצרה

 שותפות
פמועדודלילה

זאת שאין הוא בפרשה מוזר ך*
 מעורבים שבה הראשונה !הפעם ו

 מאיש־עסקים בסחיטה חרון האחים
בלגי.

 מיליונר לארץ הגיע 1979 בפברואר
 את ותבע דה־קלארק פיליפ בשם בלגי
בתו ישראלית אזרחות לקבלת זכותו

 הגרה יהודיה לאשה נשוי היותו קף
בישראל.

 לאשה בבלגיה נישא דה־קלארק
 כאשר ילדים. שני לו שילדה היהודיה

 האשה עזבה ביניהם, היחסים התערערו
 ועלתה הילדים שני עם בלגיה את

 בעיקבותיה הגיע דה־קלארק לישראל.
 לעצמו שכר שם באשדוד. והשתקע

מה לאחד שייכת שהיתה דירת־פאר
 עם בזמנו נקשר ששמם זמור, אחים

הצרפתית. המאפיה
להס התחיל גבה־הקומה המיליונר

 במועדון ובייחוד בתל־אביב, תובב
 מועדון כ־אן הזמן באותו שנחשב
 שבילה אחרי בכיכר־אתרים. פיקוקס
ש השתכנע אחדות, פעמים במקום
 במקום. כסף להשקיע לו יהיה כדאי

 לארץ שהגיע אחרי חודשים שלושה
 50 תמורת מהמועדון אחוזים 20 קנה
דולר. אלף

 לשימי ידוע היה המועדון של שמו
 אפללו, ודויד גולדשטיין פנחס צה.

 שנה באותה נעצרו המועדון, מבעלי
 בית־המישפט ךעיסקת־סמים. ונאשמו

 חלקם על מאסר עליהם וגזר הרשיעם
 כמקום גם ידוע היה המועדון בעיסקה.

 את משוחררים אסירים ערכו שבו
שלהם. מסיבות־השיחרור

שמועדון־הלי־ אמרו אף השמועות
■ יזסיעידדדד

)36 בעמוד (המשך
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