
מרקוס, אימלדה חבוי - האחיינים
שהן: אויק של ונו1׳ ו - הדוד

ורכוש כסף בפיליפינים, רודנות

1 שכזאת
שרון ולילי אריאל מרקום ואימלדה פרדיננד רודנים

משלם־המיסים חשבון על עיסקי־קרקעות
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עדי כלל בדרך יש טיימס לניו־יורק
 האחרים. המצוטטים כל פני על פות
 בעיתון שפורסמה כתבה משום־מה. אך

 מאת שעבר, בחודש האמריקאי,
 מעיני נעלמה גוטליב. מרטין התחקירן
 מעבר־ היושבים הישראלים הכתבים

 העיתונים קוראי מכלל גם וכך לים,
בישראל.

 חיוני מידע התפרסם זו בכתבה
לישראלים.

שחור מי מעיני נעלם שהוא ייתכן
 משום הזרה, העיתונות עמודי את שים

גם אבל בפתיח. מצוי אינו שעוקצו

 לא והעיקר: הישראלי. בשר השקיעו
אינטנ משא־ומתן נאצר ניהל מכבר
הטכ מיפעל אתא, את לרכוש סיבי
הכושל. סטיל

 פרטים ויותר יותר מתבררים עתה
 מעבר עסקיו בני־מישפחתו, נאצר, על

 לו יש שם בפיליפינים, בעיקר — לים
 אלפי ששת המעסיק טכסטיל מיפעל
מקוב שאינם בתנאי־עבדות, עובדים

השלישי. בעולם אפילו לים
מוכ דמויות הם ברנשטיין האחים

פו הם בניו־יורק. הנדל״ן בעיסקי רות
 חברה באמצעות דרכים: בשתי עלים
 ה־ שהם קומפני, לנד ניו־יורק בשם

ומישרד שלה, והנשיאים יושבי־ראש

 בענייני־ העוסקת הקונגרס, של ועדה
 השקט. והאוקיינוס אסיה באיזור חוץ
 השתיקה את לנצל ימשיכו הם אם

 מישרד־המיש־ עשוי עצמם, על שגזרו
 אישום כתב להגיש האמריקאי פטים

 כך על המירבי העונש השניים. נגר
שנת־מאסר. הוא

 אם לדעת מהאחים דרשה הוועדה
הסיבו העסקות על המידע הוא נכון
 שמקורו מידע — המרקוסים של ביות

ושפור הפיליפיני, המישטר במתנגדי
 ווייס ויליג׳ בשבועון בהרחבה סם

ביבשת. אחרים ובמקומות בניו״יורק
 לכך? בקשר האחים שני זוהו איך
הפילי־ ראשי עם שקישריהם מתברר

 מבני כמה גדול. טכסטיל עסק האם,
 מתגוררים עדיין שלהם המישפחה

בפיליפינים.
 לסאן־ הברנשטיים היגרו 1962ב־

 ונכנסו באוניברסיטה למדו פרנסיסקו,
 נקשר שמם עיסקי־הנדל״ן. לעולם

 יוקרתיים באזורים קרקעות ברכישת
 פרוייקט בכל שלא למרות העיר, של

 פועלים הם השניים. את לזהות ניתן
והתאג שותפויות של בדרך בעיקר
 הבעלות בזיהוי קושי יש שבהן דויות,

האחים. של הבלעדית
 רק עובדים לא נאצר, דודם כמו הם,

 מלבד בפוליטיקה. גם אלא בעסקים,
מימנו הם בגיו־יורק לשרון עזרה

 מפתיע הוא המידע העוקץ, ללא
ביותר.

 יהודים שני נאשמים גוטליב, על־פי
בבי ברנשטיין, ויוסף רפאל מניו־יורק,

 שסירבו בכר האמריקאי, הקונגרס זוי
 מער- על שלו תת־וערה לפני להשיב

 הרודן מישפחת עם שלהם כת־היחסים
 אי־ ואשתו מרקוס פרדיננד הפיליפיני

 יסודית חקירה מנהל הקונגרס מלדה.
מחזי שהשניים מידע בעיקבות נגרם,

מה הדודנים של דלא־ניידי ניכסי קים
 עסקות בניו־יורק ומנהלים פיליפינים,

המפוקפ הנשיאותית המישפחה עבור
המי מסר כך אלה, לעסקות הכסף קת.
 שמגישה סיוע־החוץ בכספי מקורו דע,

 לפיליפינים. ארצות־הברית ממשלת
 דרכו את הזה הכסף מצא החשד, על־פי
 עסקים למימון לארצות־הברית, בחזרה

אח במילים המרקוסים. של פרטיים
 לכיסו לשלשל מסייעים השניים רות:

 משלם־ כספי את הרודן של הפרטי
האמריקאי. המיסים

 מתנה
העיריה לדאש

ם חי א  זהו רוד. יש ברנשטיין ^
כות לאחרונה שכבש נאצר, ג׳ק €

 השר של הטוב חברו הוא בארץ. רות
 הוצאות של המממנים בין שרון, אריאל

 — טיים נגד שרון של מישפט־הדיבה
הם שגם הברנשטיינים, כמו בדיוק

 נדל״ן, בעיסקי המתמחה עורכי־דין
 נמצא שם זרים, למשקיעים במיוחד

עורך־דין. גם שהוא ברנשטיין, יוסף
 200כ־ יש הפרקליטים למישרד

 משקיעים מהם שליש כבדים, לקוחות
זרים.

 כנציג בזמנו עבד ברנשטיין רפאל
 בן־מיש־ של היא אף שווייצית, חברה
פחה.

בתת־ בזילזול מואשמים השניים

ממת כמה של בתודעתם נרשמו פינים
המישטר. נגדי

 של ילדיו הם )32(ויוסף )23( רפאל
 מהונגריה שעלה ברנשטיין, ויקטור
 השניה, העולם מילחמת לפני לארץ
 נאצר, אולגה אמם, שעבר. בחודש ומת

 היא אף עלתה בסוריה, חלב ילידת
 ברנשטיין יוסף גדל בילדותו לארץ.

 המישפחה היגרה אחר״כך בתל־אביב.
אחי ג׳ק, לדוד, היה שם לפיליפינים,

לוי דויד עם נאצר גיק
במערב וערך־מוסף במיזרח עבודת־עבדים

 של מסע־הבחירות את בסכומי־עתק
 וכמו־ קוץ', אד ניו־יורק. עיריית ראש

 חייו על למחזה וכסף חסות נתנו כן
העיריה״). (״ראש מאיור בשם

ל קשר כל הכחיש ברנשטיין יוסף
 בקונגרס אך המרקוסים, עם עסקים
הל רשימת את לחשוף האחים סירבו
 המרקו־ כי שיוכח כדי שלהם, קוחות

 תת־הוו־ יו״ר עליהם. נמנים אינם סים
 מניח מניו־־ורק, דמוקרטי סנטור עדה,

 המכרעת לשאלה לענות שלסירובם
 עם מעורבים אכן הם אחד: הסבר יש

מרקוס.
 הגירסה את בזעם מכחישים האחים

 בעלי של אנשי־קש משמשים שהם
 ב־ ההתפתחויות לפי אחרים. אינטרסים
כותרות. יעשו עוד שהם ברור ניו־יורק,

 הבדים
ק׳דאפי של

 לכו־ היה בכתבה, המוזכר אצר ך
חו כמה לפני בארץ ^כב־תיקשורת

 בעיקר ברבים, פורסם אחד יום דשים.
 ל־ הגואל הרוכש שנמצא בטלוויזיה,

 את שסמכה כמעט הממשלה אתא.
 פנטסטיים בתנאים העיסקה, על ידיה

 יצחק השר של אי־הסכמתו רק לרוכש.
העיסקה. ביצוע את מנעה מודעי

 שנאצר הוא, באתא כרגע המצב
 להצעה ממתינים משקיעים וקבוצת
חדשה.

 כי נקבע הקודמת, ההצעה על־פי
 * בסך סיוע יקבלו שותפיו ושאר נאצר

 עומדת כהלוואה דולר, מיליון שיבעה
 מייד תינתן לא זו והלוואה כמענק, ולא
 על תיפרס אלא העיסקה, השלמת עם
לעמ גם התנגד נאצר שנים. כמה פני
 כשני של שהסכום הממשלה דת

 לצורך ינתן מההלוואה דולר מיליון
 זאת הודיע נאצר פיצויי־פיטורין.

 שלמה עורך־דינו, באמצעות לממשלה
תוסיה־כהן.

 מול התמודד כשתוסיה־כהן בעבר,
ירוש עיריית ראשות על קולק טדי
 לניו־ שהיגרו החלבים לו עזרו לים,

מער במימון נאצר, ג׳ק וביניהם יורק,
שלו. הבחירות כת

עניה. למישפחה בארץ נולד נאצר
 הדירה באותה עדיין מתגוררת אמו

 בתל־אביב. בן־יהודה ברחוב הצנועה
 בית־כנסת יש אביו על־שם גדל. ישבה
 לאביו אהרון. תיפארת בשם בעיר
 הגימנסיה ליד קטנה חנות היתה

שלום. מיגדל היום — הרצליה
בפיליפי לדור נסע הוא צעיר בגיל

כשנש עסקים. לעשות החל ושם נים,
 את לרכוש מצא טעם מה בזמנו אל

 ארצה להביא יוכל שהוא הסביר אתא,
 ממיפעל״הטכ־ בלתי־מוגמרים מוצרים

 כאן לגמרם בפיליפינים, שלו סטיל
 מוסף בערך לארצות־הברית, ולשווקם

 הסחר הסכם ניצול תוך אחוז, 30 ■של־
לארצות־הברית. ישראל בין החופשי

 בארצות־הברית רכש הוא באחרונה
 ביגדי־ ומשווקת המייצרת חברה

 לעשות התעניין הוא בעבר ילדים.
 אר שונים, מעסקים עסקים בארץ

זאת. ביצע לא מעולם
 הם גם נוספים, אחים יש לנאצר

 אחד כסף. עושים הם וגם לים מעבר
 נחשב בקולומביה, המתגורר ג׳ו, מהם,

מג׳ק. יותר גדול הון כבעל
היש בפוליטיקה מעורב אינו נאצר

 הציוניים האירגונים באמצעות ראלית
הידועים. הספרדיים האירגונים או

 עם ביחסיו איתן הוא זאת, לעומת
 שר־ במיקרה שהוא שרון, אריאל

אי טיפל שמישרדו התעשיה־והמיסחר
אתא. בסוגיית שית

 ידוע בפיליפינים הדיכוי מישטר
 האופוזיציה, מנהיג רצח מזמן. לשימצה

 הטלוויזיה, מצלמות מול אקינו, בנינו
 שפיקפק מי כל את סופית שיכנע
 לכך, בנוסף רצחנותו. במידת עדיין

 עם אשת־הרודן של המופגנת ידידותה
 אל־קד׳אפי מועמד הלובי השליט
 שהיה הטוב השם שרידי את חיסלה

 בחוגי המישפחתי העריצות לשילטון
הבינלאומיים. העסקים

 עובדים עדיין רבים ישראלים אך
 מפוקפקים בעסקים בעיקר שם,

 פירסומיס על־פי עתה, ביותר.
 ליחסים נוסף היבט יש בארצות־הברית,

 אינטרסים לבין המרקוסים בין
בישראל.
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