
הצרפתית ה״מאפיה״ ■
י לישראל פושטת

מנעה המשטרה ■
חשבונות״ ״חיסול

שילואגו נוסח
 בעלי־המסעדות ביו
בתל־אביב

 כאלו לפרשיות ישראל אזרחי זפו היום, ער
 מלחמות קונסטנטין: אדי של בסרטיו רק

 כנשק, מסחריים חשבונות חיסול בנויויות,
 של רקע על זה, כל מזוייפים. ודולרים סמים

וכדומה. מסעדות־פאר, יפים", ״אנשים
 כתל־אכיכ, דומה לסיפור זכו הם השבוע

שנו פעולה ביצעה המחוז שמשטרת לאדר
באמ מסחריים חשבונות חיסול למנוע עדה

תת-מקלע. כדורי צעות
לאידל״״ד״ ופרקליטו החשוד

שב): אמנוןמ נפרד וזרביו, מסעדת את אחיו עם פתח רב, רכוש עם שתל! הדברים ״להד״ם. חלד(יו אויבים.״ על־ידי מו

ר אדגר הגיב באר׳ן,״ כאן מאוד זול דבר הס ״החייםהמיועד חקורבן מו  ז
20 בגלל חייו על לאיים שרצו חשד קיים כי כששמע

ם לעסקי בהשוואה פעוט נראה זה סכום ואכן, דולר. 1אל בפרשה המעורבים כל של המיליוני

 משפחות בין הראשינה, היכרות *9•
 ב־ ,בגרמניה נערכה המור בוטבול ן ן

השעשועים. עסקי ענז
 צרפת, יוצאת אמנם הן המשפחות שתי

 פני על משתרעים המסועפים עסקיהן אולם
ידו זמור משפחת באירופה. רבות ארצות

 — אבוטבול משפחת הטכסטיל, בענף עה
המסעדות. בענף

 ל־ הובילה בגרמניה הראשונה ההיכרות
 בוטבול,ז׳אק, האחים לאחד בקאן. התפתחות

 התארחו בה מפוארת, מסעדה בקאן היינה
 טופול חיים לביא, כדליה ידועים שוזקנים
 ועל ישראל על ז׳אק שמע מהם ואתרים.

 שמע, דומדק מסעדה בה להקים הסיכויים
לאחיו. סיפר וגם לליבו. הדברים את ולקח

 לישראל, האחים אכן הגיעו שנה לפני
 שהאחים לאחר הגיעו הם המשטרה, לנענת

ב צרפת משטרת על־ידי נחשדו ואלי ז׳אק

למם־הכנסה. בקשר ועבירות מטבע הברחת
ל בוטבול האחים עלו טרם עוד אולם
 פגישה בקאן במסעדתם נערכה ישראל,

ש זמור, ו־ויליאם אדגר האחים ילבין בינם
 את לבקר ונכנסו בחופשה בקאן נמצאו

ה כי זמור האחים שמעו כאשר ידידיהם.
 מסעדה הקמת על חושבים בוטבול אחים

כשותפים. להיכנס רצונם הביעו בישראל
 קבעו כף, תקעו הצדדים משני האחים
הקודש. בארץ להיפגש

★ ★ ★
הגירסות. נתפלגו בארץ, שקרה מה ל **

ארצה, הגיעו הם בוטבול האחים לדברי
ביו, המפוארת המסעדה בהקמת החלו  וזו

יו ומאוחר בתל־אביב, מלכי־ישראל בכיכר
וויליאם. אדגר האחים אליהם הצטרפו תר

 — ביניהם שחור חתול חלף לימים,
הציע בוטבול ואלי — פרטים אין מדוע,

 השקעתו את לו להחדר להתפלג, לאדגר
 אדגר דולר. אלף 75 י דהיינו העסק, במחצית
 ייצא עצמו שהוא בוטבול הציע ואז התנגד,
 אדגר זה. סכום קבלת תמורת — מהעסק
 מתוך דולר, אלף 20ש־ בתנאי — הסכים

ה חיסול לאתר שנה ישלם אלף, 75ה־
 20ר,־ את להשליש התחייב הוא שותפות.

בוטבול. האחים פרקליט בידי לביטחון אלף
★ ★ ★

ת ם ** מ תי  ה־ עברו הפירוק, חוזה ח
חד מסעדת־פאר והקימו בוטבול אחים ע
 המתח נמשך בינתיים אך מרקש. בשם שה

ה אלף 20 בגלל זמור האחים לבין בינם
באוויר. תלויים שנשארו דולר

 הדולר אלף 20 בעיית זמור, אדגר לדברי
 כל את סיים לא לדבריו, כלל. בעייה אינה

עדיין חייב והוא המסעדה, עבור התשלומים

ישראל. משטרת לתמונה נכנסה זה בשלב
ה ערכה לידיה, שהגיע מידע סמך על

 אנטוקולסקי ברחוב בדירתו, חיפוש משטרה
 במקום אולם בוטבול. ז׳אק של בתל־אביב,

ל שקיוותה והסמים המזוייפים הדולרים
 של בווילה עוזי. תת־מיקלע מצאה מצוא,

דול אקדח, מצאה בהרצליה, בוסבול, אלי
 האחים, במסעדת צרפתיים. ופרנקים רים,

 מזוייפים. דולרים 6,000 מצאה מרקש,
★ ★ ★

ה ז׳אק ?י, ^ א  אבוט־ משה שלישי, ו
 כנופיית עם קשר החשד: נעצרו. בול,

 רי־ ללא נשק והחזקת מטבע־חוץ מבריחי
פרקליטי לערער ינסו זה חשד על שיון.

 חלד אמנון עורכי־הדין הנאשמים, של הם
 שהעיקרית מספר, בטענות אלוני, ומשה
ה בבתי הושתלו והדולרים הנשק בהן:

יריבים. על־ידי חשודים

הדולארים מחסן
בעלי לטענת פים.

 של באינטרסול כאן, המפוארת. מרקש מסעדת חזית
מחיי־ דולר 6000 המשטרה גילתה השירותים, חדר

קלה. היתה וההשתלה אחרים, לעסקים גם משותף חדר־השירותים המסעדה,

 למס־הכנסה. הרהיטים, לספקי לארכיטקט,
 שהגיעו אלו, חשבונות עבור שילם כה עד

 כך דולר, 5000 השותפות, פירוק לאחר
 — אלף 15 רק בוטבול לאחים חייב שהוא
 ברור יהיה כאשר ישלם הוא, טוען אותם,

 נוספים. חשבונות כל אליו יגיעו שלא
 אינה זו טענה בוטבול, האחים לדברי
החשבונות. את שילמו שהם מאחר נכונה,

 חשד קיים הרשמי, החשד שמאחורי אלא
 נרכש למשטרה, שהגיע מידע לפי נוסף:
 הסדרת לשם בוטבול האחים על־ידי הנשק

 זה, מידע לפי הרצח, מסחריים. חשבונות
 המאפיה, אנשי על־ידי מבוצע להיות נועד

ל הכוונה אם מצרפת. כך לשם שהוזמנו
 זמור, האחים של הדולר אלף 20 פרשת

המשטרה. פירטה לא
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