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ו היושבים ו ת? בבירה קבע ד האנגרי

בער שיחרורם את עבורם ומממן בלונדון
 פעם מדי פורצים היו אלה עבריינים בות.

 גניבה לצורכי בלונדון, לדירות־מגורים
לדי היו פריצות וכמה כמה אולם ושוד,

חשו ומוסלמיים ערביים אישים של רות
 ציוד נלקח תמיד היה הפריצות בעת בים.
העובדה את לטשטש כדי בו שהיה יקר,

ממשל ואיגרות־חוב אמריקאיות חברות
הת התרמית מזוייפות. אמריקאיות תיות
 שמיה פרום, של רואה־החשבון כאשר גלתה
 מרצונו להודות החליט להונאה, שותף
 שנוודמאסר. 15ל־ נידון רואה־החשבון בכל.
 כשבידו בלבד. שנים לשלוש נידון פרום
הוא שם לאמריקה, עבר הכסף מן חלק

מימין) (שני סאמפסון של ״סקופ״ תצלום
הגווייה ליד ראשון

 כראות מיסמכים לצלם היה יכול שהפורץ
מכשירי־האזנה. לשתול או עיניו,

 הראו סקוטלנד־יארד של המודיעין אנשי
 של זה, מסוג תיקים מעשרה יותר לי

ער אישים של פרטיים לבתים פריצות
 הצדיק לא במהלכן שנלקח שהשלל ביים,

 מק- או סטריאו מכשירי כמו הפריצה, את
לט־טלוויזיה.

 בושמי, רוני עם בלונדון נפגשתי
 הוא הללו. העובדות את לפניו והצגתי

 סאמפסון, את אישית מכיר הוא כי אישר
 אולם עסקים. לצורכי בעבר עימו נפגש וכי
 מגע לו אין האחרון בזמן כי טען הוא

לעבריי בעבר סייע כי אישר הוא עימו.
 וכי רחמים, מתוך שונים, ישראליים נים
 לשיח־ הדרושים הסכומים את להם נתן

 כלל להתייחס סירב הוא בערבות. דורם
ש הישראלי איש־המודיעין בדבר לשאלה
 לשגרירות בפריצה ושנתפס אצלו, התגורר
קשו מחבריו כמה כי הוסיף הוא ערבית.

שונים. בקשרים סאמפסון עם הם אף רים
 ושני רבות, שנים מזה בלונדון גר בושמי

כ לפני בישראל. בעסקים פעילים אחיו
היש הנוכלים לגדול סייע שנים שמונה
פרום. אריה בעולם, ראלים

מיל 70 של בגודל הונאה ביצע פרום
 לגרמנים מכד כאשר בגרמניה, מרק יון

של גנובות מניות שחורים בספים בעלי

 מיפ־ ומנהל בעל הוא (כיום עתה עד פעיל
בלום־אנג׳לס). על

 נוסף וכישראלי בושמי, ברוני נעזר פרום
 הוא אף אשר יפת, שימעון לבושמי, הקרוב

ה של נוספת קרובה ידידה בלונדון. גר
שקיב חנני, שולי הדוגמנית היתה חבורה

 וביניהן יקרות־ערך, מתנות מפרום לה
דולר. אלף 12 שעלה שעון

 החל פרום, בעזרת שעשה הכספים בעזרת
 לערבים תיווך־דירות של בעסקים בושמי

 שעה באותה רב. כסף והרוויח בלונדון.
ב תל־אביב המיסעדה את והפעיל רכש

 כמיליון של לרכוש הגיע הוא לונדון.
 יכול והיה שנתיים, לפני אנגליות לירות
רבים. לישראליים לסייע
 אינו סאמפסון עם בעבר קשריו טיב
 בין פעילותו כי ספק אין אולם ברור,

 מדינות־הנפט, וראשי העשירים הערבים
בעס עליהם מהימן והיותו ללונדון, שבאו

ל להועיל יכלה בתים, רכישת של קים
מישהו.
 האישי יושרו את הוכיח בושמי אגב,

 זקוק היה פרום כאשר שנתיים, לפני
בהימו שהפסיד דולר למיליון בדחיפות

 שאם לו הודיעה והמאפיח בלאם־וגאם, רים
בוש בחייו. ישלם — הכסף את ישלם לא
 בתים שני הפסד, ובמחירי מייד, מכר מי

לפרום, התמורה את מסר לו, שהיו יקרים

סאמפסון מחולל־הפיכה
למישרד־ההיכתיות מעל

 רבות תיקוות אולם להחזירה, שהבטיח
 120 רק פרום החזיר היום עד אין. לכך
שלקח. המיליון מתוך דולר אלף

 בושמי את השאירה זו הוצאת־כספים
התנג גם לכך תרמה מתוח. כספי במצב

האח בחודשים לו שהיתה אלימה, שות
 שפעל (״שץ״), פלום גד העבריין עם רונים

לי אלפי כמה מבושמי ושסחט בלונדון
 את לעזוב נאלץ בושמי אנגליות. רות

בדי בפאריס, והסתובב שץ, מפחד לונדון
עתה ובלוס־אנג׳לס. בתל־אביב סלדורף,

בושמי קשר איש־
מיסתורייס עניינים

ללונדון. חזר ובושמי בגרמניה, שץ נעצר
 תראה ממשלת־ישראל כי ספק אין
 שממשל- בקפריסין, הפיכה יפה בעין

פעילה. בצורה באש״ף תומכת הנוכחית תה
 מיל- מגיבורי היה )44( עצמו סאמפסון

 של ונאמנו הקפריסאית, המת־העצמאות
 החל הוא הקנאי. הלאומני גריוואס, קולונל

בקפ כצלם־עיתונות שלו הקאריירה את
ב יורה היה כי אומרות והאגדות ריסין,

 כצלם־ מצלמם ואחר־כך והורגם, אנגלים
 תמיד זוכה היה וכך עיתוניו, עבור עיתונות

 על־ידי נעצר הוא בילעדיים. בתצלומים
 גרי- של איום ורק למוות, ונידון האנגלים

 כתגמול, אנגלים עשרות יהרוג כי וואם
לחנינתו. הביא

 לאומני, עיתון הקים העצמאות אחרי
 עיתוניו בקפריסין. לאיל־עיתונות והפך

 ואנטי- פרו־פלסטיני קו הזמן כל ביטאו
אנטי מאמרים וביכללו קיצוני, ישראלי
שמיים.

 ששת־הימים מילחמת אחרי קצר זמן
 הביא והביקור בישראל, סאמפסון ביקר

 הפכו עיתוניו בדעותיו. מוחלט למהפך
המ זו ובעמדה קיצוניים, פרו־ישראליים

שלו. להפיכה עד שיך
שימ היא לאומי. לאסון גרמה זו הפיכה

 וגרמה לאי התורכית לפלישה עילה שה
 רבבות שאימללה נוראה, למילחמת־אזרחים

ל האי מחולק מאז אלפים. נהרגו ושבה
עוינות. מדינות שתי

 סאמפסון הושלך האסון, שקרה אחרי
בקפ היווני הציבור על־ידי מהשילטון

 וקיבל חזר מאקאריוס והבישוף ריסין,
 מאקאר־ של מותו מאז הרסן. את לידיו
ב הממשיכים יורשיו, באי שולטים יום,

שלו. קו
 שלו, ההפיכה אחרי העיתונים, פירסומי

רעיו מבחינה רק אליו ישראל את קשרו
 קשר שום על להצביע יכלו לא אולם * נית

ההפיכה. בביצוע ישראלים לבין בינו ממשי
 לראשונה מתפרסם באן בי נדמה

בסי ממש יש בי המוכיח חומר
 סאמפסון כין הקשרים על פור
ישראלים. וכין

;■ לביב יגאל

 שהעלה ),1925( הזה העולם נזילבד *
 היה סאנזפסון כי ההשערה את בפירוש

ישראלי. סוכן
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