
 החשבונות רשימת את מפרסמת ברק דפנה
אותם מחפש העולם שכל בשוריץ, הסודיים
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 העסקות. מן חלק שמימן הסעודי,
 דולארים מיליוני 10 הפקיד חאשוגי

 העיסקות, אחת של כמימון־ביניים
קנ מבעלי־הון זה כסף לווה ולדבריו

 זה כסף גבוהה. ריבית תמורת דיים,
 בתוקף. חאשוגי תובע ואותו נעלם,

 ישראל כי במימון־הביניים, צורך (היה
 שקיבלה מבלי הנשק את לספק סירבה
 האיראנים ואילו התשלום, את מראש
 שהגיע לפני הנשק עבור לשלם סירבו

 שלא־פעם מפני קרה זה ממש. לידיהם
 כספם את לקחו האיראנים, את רימו
המבוקשת.) הסחורה את סיפקו ולא

 (שמו גורבאניפר. מאנוצ׳ר •
ה בשמו והצד״י קורבאניפר, האמיתי

 ה־ בכל מופיע הוא אולם צרוייה. פרטי
 ובקיצור גורבאניפר, בשם מיסמכים
האי ״הקשר היה גורבאניפר ״גורבה").

 האיראני האיש — העיסקה של ראני"
 המתווכים בין הקשרים כל את שסידר

 מק- רוברט את שהביא האיראנים, ובין
האמרי לטהראן. ניר ועמירם פארלן
 מועד, כשקרן אותו הגדירו קאים
 הפרשה במהלך גלאי־האמת. את שהרס

 ועמד העיקרי, תומכו ניר עמירם היה
 כאשר גם איתו, הקשרים המשך על

בו. למאוס התחילו עצמם האמריקאים
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 הנשק עבור ממשלת־איראן תשלומי
 ומארצות־הברית מישראל שקיבלה

 לחאשוגי וממנו גורבאניפר, דרך עברו
 לעמירם ו/או נימרודי ליעקוב ו/או
ניר.

 (״משאבי ריםורםם״. ״לייק •
 לאגם־ז׳נווה). הכוונה כנראה האגם״,

 למימון שנועד החשבון של שם־הצופן
 לקונטראס. והסיוע הסי־איי־אי פעולות
 סיקורד ריצ׳ארר את השאר, בין שימש,

 הקוני בשם שהופיעו חכים, ואלברט
טראס.
 הולדינג״(.חב- פארק ״הייד •

 שם־ הייד־פארק״). של רת־האחזקה
 אוליבר של ברשימות שהופיע הצופן
 מתחבא השם מאחרי כי נראה נורת.
סעודי. ממשלתי גורם
הנ״ל. חכים. אלברם •
בדי גנרל סיקורי. ריצ׳ארי •

 איש־המפ־ ארצות־הברית, צבא של מוס
 בקונ־ לתמיכה העולמית במערכת תח

 עם הדוק בשיתוף־פעולה פעל טראס.
ממשל פקיד היה לא אך נורת, אוליבר

 לאומי לביטחון המועצה ראשי תי.
 להזיז מכושרו התפעלו בארצות־הברית

 ימים, לסי-איי-אי שלוקח (״מה דברים.
 דו״וד לפי דקות.״) בחמש מסדר הוא

 רבות פעמים היה סיקורד טאואר,
 הנשק מישלוחי את ואירגן בישראל,

לאיראן. ישראל דרך שעברו
 הצרפתי (האיותנורת אוליבר •

 סגן־אלוף כוזב). הוא במיסמך השם של
 איש ארצות־הברית, של בחיל־הנחתים

 שהיה האיש לאומי, לביטחון המועצה
 העזרה על המועצה מטעם ממונה

 איראן. עם העסקים ועל לקונטראס
 דבר — שמו על חשבון שיש מוזר

 לוועדות־ כלל ידוע היה לא שכנראה
ולוועדת־טאואר. הסנאט

 עורך- דה־סנארקלאן. •ז־אן
ברשי איש־המיסתורין הוא בז׳נווה. דין
 אחרים בכירים ואנשים חאשוגי גם מה.

 ועל קיומו, על כלל ידעו לא בפרשה
 על חשבון קיום על וכמה כמה אחת
 איתם, שדיברתי לאחרים בניגוד שמו.
 כאשר מגע. מכל השתמט זה איש

 פקידיו לי אמרו השבוע, אליו טילפנתי
 של בחופשה הוא שהאדון המבוהלים

 לי, ידוע משלי ממקורות ימים. עשרה
 במיש־ האיש היה עצמה שעה שבאותה

לח לשווא) ניסו(כמובן הפקידים רדו.
העניין. במה מפי לץ

 של איש פרייזר. •דונאלד
חאשוגי. עדנאן
במ צוקר, (או זאקר ויליאם •
ז׳אן של שותפו בז׳נווה, עורך־דין קור).

)10 בעמוד (המשך

 בידיי מצוי שבועות כמה זה *ץ
אחריו. חיפש העולם שכל מיסמך,

 אנשים לקומץ רק ידוע היה הוא
בוושינגטון.

 חאשוגי, לעדנאן ירוע היה לא הוא
העי המטרות אחת אליו. באתי כאשר
היתה לראיינו, כשיצאתי שלי, קריות

 למרות תכלת, שכולה טלית או ותומים,
שהש איראני יהודי זהו יהודי. שהוא
בעס שם והקשור בקליפורניה, תקע
שחורים. רובם חובקי־עולם, קים

 התפרסם איראן־קונטראס בפרשת
 ושל הסנאט של השונים בדו״חות חכים

ריצ׳א־ של כאיש־אמונו ועדת־טאואר,

 רשת־ על מופקד שהיה סיקורד, רד
 במיסי מוזכר שמו לקונטראס. הסיוע
 איש הוא פעמים. עשרות אלה מכים
 היתה שידו אדם מתווך, סוחר, פרטי,

הפרשה. של המפוקפקים העסקים בכל
״מ על מדבר חכים כאשר
שגנבו אותם ומחשיד תווכים״
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 המיסמך. פרטי על מידע ממנו לקבל

 לא שחאשוגי להיווכח מאוד הופתעתי
 כמי עליו התנפל והוא אותו, הכיר

רב. שלל שמוצא
 12 רשימת המיסמך: טיב

ש בשווייץ, חשכונות-הבנקים
 שווייץ ממשלת על-ידי הוקפאו

 ה־ כקשת על־פי ,1986 בסוף
האמריקאיים. שילטונות

מחפ ממשלות, וכמה אנשים, הרבה
 בעיס־ שנעלמו סכומי־עתק אחרי שות
 רק המדברים יש איראן־קונטראס. קת
 על המדברים יש דולאר, מיליון 10 על
 שירותי־ כמה מיליון. 40 על וגם 30

 את מחפשים בעולם, המעולים מן ביון,
ה בחשבונות האלה הסכומים עקבות
 חבוי לתעלומה המפתח כי ברור שונים.
בידי. שהיתה הקטנה ברשימה אי־שם

חכים נשם יהוד ♦
 אלברט בשם אדם מסר שבוע ^

האמרי הממשלה לחוקרי חכים • 1
 זהה, שהיא — שלו הרשימה את קאית

 ומסר — שבידי הרשימה עם כנראה,
תנועות־הכספים. על משלו הסברים

״ה אצל נעלמו הכספים לדבריו,
 במישלוחי־הנשק שעסקו מתווכים״,

 כביכול, הכספים, ובהעברת לאיראן
ניקאראגואה. שבגבול לקונטראס
אורים מלהיות רחוק חכים אלברט

נורת אוליבר
לקונטראס הגיעו לא הם

חשוגי עדנאן
הלכו מיליונים 10

 מוציא, הוא דולארים, מיליוני
 כי ברור אבל עצמו, את כמובן,

 בעצמו היה חכים זו בפרשה
המתווכים. מראשי אחד

 אזרח הוא מובנת. חכים של דאגתו
 הגיבורים מן לרבים בניגוד אמריקאי.

 לתבוע אפשר הפרשה, של האחרים
עס בארצות־הברית. פלילי לדין אותו
 בארצות־הברית. נמצאים ורכושו קיו
 עצמו את לטהר כן על מעוניין הוא
לדבריו. להתייחס יש וכך חשד, מכל

♦ 12 0703186
 סקופ — הראשונה בפעם נה, ^

 12 של הרשימה — ממש עולמי 1 1
 בבנק כולם המופקעים, החשבונות

 בז׳נבה. דורון ברחוב סוויס, קרדיט
 רשומים שעליהם השמות, 12 ואלה

החשבונות:
 עד- של עובד פורמארק, רוי •

 בארצות־הברית. המתגורר חאשוגי, נאן
 פעיל שהיה מתברר מדו״ח־הסנאט

 מן שתבע הוא זה היה בפרשה. מאוד
 הדולארים, מיליוני 10 את האמריקאים

לו. חייבים נשארו חאשוגי לדברי אשר
המיליארדר חאשוגי, עדנאן •


