
סוחו־הקוקעותפוס גיגי הפטרון: של אחיו

 ביניהם ומסכמים ברחבי־העולם שונים
 לימים שנודעה פרטי־העיסקה, כל את

 לאיראן״, מכירת־הנשק ״עיסקת בשם
 ממתינים שבארצות־הברית בעוד

 שנתפסו בני־הערובה של לשיחרורם
אחת נמרודי, יעקב ערך — בלבנון

 כשמביטים בדיעבד, הסודיות. הנשק
 בהן למצוא אפשר החתונה, בתמונות

 אחרת או זו בצורה קשורים שהיו רבים
 לצה״ל, השונות, לזרועות־הביטחון
 ל־ ,למוסד הכללי, לשרות־הביטחון

מישרד־החוץ•

טלי וכלתו נימוודי עופו הבן המאושר: וחוג
 דרכם את עושים המטוסים עוד ^

באי אי־שם ונוחתים המיסתורית
 כלי־ פריטי עשרות כשבקירבם ראן,
 אנשים כמה בעוד שונים, מסוגים נשק

במקומות חשאיות פגישות עורכים

בפ חשובות היותר מדמויות־המפתח
 רבת־משתתפים מסיבת־חתונה רשה,
עופר. לבנו,

 בחתונה האורחים של המכריע רובם
לעיסקות־ אחרת או זו בדרך קשורים

 שר־התעשייה השאר: בין שם, היו
 משרד־ מנכ״ל שרון: אריאל והמיסחר,

 שר־ קימחי; (״דייב״) דויד החוץ,
 פרס, מישפחת רבין; יצחק הביטחון,

 אז שימעון, האח מלא: בייצוג שבאה
 גרשון(״גיגי״) ואחיו הממשלה, ראש
 כל בפי אז שכונה שפירא, אברהם ח״כ

 הקרקעות סוחר המדינה״; ״מנכ״ל
 ל־ אלה בימים העומד עינב, שמואל
ה בגדה עסקיו על פלילי מישפט

 ראש־המו־ לליכוד: ותרומותיו מערבית
 גם ועמיתו, עמית, מאיר סד־לשעבר

 זמיר: צבי ראש־המוסד־לשעבר, הוא
 ועוד לוי: משה הנוכחי, הרמטכ״ל

 כולם המדינה. מצמרת אחרים בכירים
נמרודי. יעקב של ידידיו

פוס שימשו ראש־הממשלה הכבוד: אווח
 לשני החשובים, האורחים של ארות

במיו שהוכשרו ענקיים, מיגרשי־חניה
 הווילה סביב הגדול הגן לאירוע. חד

 ענקיים. בפנסי־תאורה הואר
של רבים קילוגרמים הובאו למקום

 נבנתה בריכת־השחיה ליד לגריל.
 בציוד-התאד שצויידה רחבת־ריקודים,

 את ביותר. והמשוכלל החדיש רה
הט תיזמורת סיפקה מוסיקת־הרקע

דויד של בניצוחו תל־אביב, של יילת

וימרודי
לוי הומטכ״ל בעל־הנשק:

 נמרודי מישפחת גרה שבו הרחוב
 שומרים לתנועה. ערב באותו נחסם

המפו־ מכוניותיהם את כיוונו גברתנים

 בתל־ דן המלון בבית שהוכנו מזון,
 דונמים, ארבעה שגודלה בגינה, אביב.
 הציע אחד שכל רבים, מיזנונים ניבנו

ומשקאות. מזון של מסחרר מיבחר
 עשרות כמה שירתו האורחים את

ומומחים טבחים מלצרים, בארמנים,

קריבושה.
 מנורות במאות קושטו הדשאים

 הנוכחים. את רך באור שהאירו זעירות,
 זה ללחוש בוודאי, יכלו, מהם רבים

 על בסודי־סורות ולספר זה של באוזנו
חוב־ בעיסקה החדשות ההתפתחויות

אישו 1985 באוגוסט
את א שי ו הנ ג ו
עם הנשק עיסקת

חודש באותו איראן.
את מוודי כינס ני

ו די די ה י נ תו ח ב


