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מיסראני. ישראל הצרפתי היהלומן על־ידי רכוש תפיסת בה ונערכה המרכזית, היחידה

ישר בארץ ביקר כשבועיים פני ^
 דרך המתגורר ליאני, אלברט בשם אלי *

 כמה בישראל שהה ליאני במארסיי. קבע
והת בניו, ועם אשתו עם ניפגש ימים,
 בעבר בתל-אביב. ידידים כמה עם רועע

 ומשפרש הישראלי, צי-הסוחר עובד היה
ה הצי נמל שהיא במארסיי, לגור בחר

 כרכז משמש הוא עתה באירופה. ישראלי
 לארצות־ מישראל סמים מישלוחי העברות
 בהעברות החל הזו הקאריירה את הברית.

המונ הכרם, חבורת של סמים מישלוחי
או וטוביה אהרוני רחמים על־ידי הגת

שרי.*
 פעמים, וכמה כמה בארץ נעצר ליאני
שוח הוא תמיד אך סמים, בעיסקי כחשוד

 שנים שלוש לפני הוכחות. מחוסר רר
 שאירגן, הגדולים המישלוחים אחד התגלה

 בנמל אמריקאיים מישטרה אנשי תפסו עת
 על חשיש קילו 20 של מישלוח נידיורק

 שאירגן מישלוח זה היה ישראלית. אוניה
ואושרי. אהרוני — השניים עבור ליאני

 להפסיד אוהבים אינם השניים אולם
 דמי את ליאני של מחלקו ניכו הם כסף.
 ליאני המישלוח. מתפיסת שנגרם הנזק
ה מן הנובע ברווח לשניים שותף היה

 החשיש, של הרכישה במימון ולא העברה
 כי טען הוא דולר. אלף 12 רק קיבל לכן

 ששילם ההוצאות את מכסה לא הסכום
 המישלוח. נתפס בה האוניה לצוות מכיסו

עימם. הסתכסך לכן עליו, חלקו השניים

 בשבוע שפורסמה הראשונה בכתבה *
 כונו בדרוס־אפריקה, ההונאה על שעבר,
 לא כדי ויוסף, שמעון ואושרי אחרוני

המישטרתית. בחקירה לחבל

 מביקור השניים נמנעו שנתיים במשך
ב או בליאני להיתקל לא כדי בצרפת,
 מעיסקי עברו הם תקופה באותה אנשיו.

 סכומי ופיננסים. בנקאות לעיסקי סמים
 בפניהם פתחו הסמים בעיסקי שצברו הכסף

 — יותר נקיים לעיסוקים לעבור דרך
 להם התברר וכאן בינלאומיות. להונאות

ליאני. לאלברט שוב זקוקים הם כי
 עם קשרים הזמן במשך קשר ליאני

באמ בהונאות לו שסייע צרפתי, בנקאי
 נפרעות. שאינן בנקאיות המחאות צעות

 הדרום- בעיסקה להמשיך צריך היה כאשר
נח ושותפיו פאר שצבי אחרי אפריקאית,

 השיטה. את לשנות השניים החליטו שפו,
ו שותפו את לפגוש כדי נסע פאר צבי

המ להשיג וביקשו שטיינקה, גארד ידידו
ש כדי נוספות, מזוייפות בנקאיות חאות

 רכישת כנגד לדרום־אפריקאיים תוצענה
 המחאות שסיפק הקודם, המקור יהלומים.

 שימושי, היה לא כבר מנסאו, בנקים של
 דרום- משטרת בידי נתפסו ההמחאות כי

 בשלהי החבורה את חשפה עת אפריקה,
מ ליאני את היטב הכיר שטיינקה .1976

 שישיג כדי אליו ופנה משותפים, עסקים
 המחאות המציא אמנם וזה המחאות. לו

 אלף 75 בסך מגרמניה, בנק פולקס של
אחת. כל דולר

(ה ברוך בשם ישראלי עם נסע פאר
 שנתפס בשר), בעיסקי השניים עם קשור
 לדרום־אפריקה. הגיעם אחרי ימים כמה

לשח נאלצה דרום־אפריקה מישטרת אך
 את נתן שטרם כיוון שבוע, אחרי ררו

 עבר לא ולכן היהלומים תמורת ההמחאה
חו ארבעה לפני ארצה חזר הוא עבירה.
פאר. צבי עם דשים,
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