
גביבר
1*11111111

נער השבוע הראשון יום ך
 ציון שי הלווייתו בחיפה כה ■■

 שעבר, בשבוע נורה הוא אטיאס.
 בבית־קפה, ידידים עם ישב כאשר

 אחד בפאריס. האופרה כיכר ליד
 (ג׳וני״) יוסף היה ■הללו הידידים
 הוא. גם ונפצע שנורה אטיאס,

חוק עם פעולה לשתף סירב ג׳וני
לבית באו כאשר הצרפתים, ריו

 הצליחו לא ואלה לחקרו, ר,חולים
 ליריות, הסיבה את מפיו להציל
אטיאס. ציון נרצח ומדוע

ה

 עסקים
בפאריס

 מיש־ קרוב הוא ציון, ;רצח
 בחיפה ג׳וני. של רחוק פחה

שעבד כסוחר־סמים, מוכר

יהו של או מהארץ, שהיגרו לים
 מארצות ישירות שהגיעו דים

 זה איזור לפאריס. צפון־אסריקה
 הקשים סחר״הסמים כמרכז ידוע
פאריס. של

 שייכת באיזור המיסעדות אחת
 אבו, סלומון של אחיו אבו, לצ׳רלי
 הוא הכלא• מן להשתחרר העומד

 שמטוב עזרא ברצח כזכור, הורשע,
 אלמליח, ויעקב (שפירא) מזרחי
 — ישר כאדם ידוע אבו צ׳רלי
 בין קשר שום אין הנראה וככל
הי ״המאפיה של פעילותה צורת

 כמה לפני בפאריס שפעלה הודית״
 ומהות פעילותם טיב ובין שנים,

 הפועלים הישראלים של עיסקיהם
 האחים בפובור־מונמרטר. עתה

ב שנודעו זמור, ואדגר ויליאם
 לא הצרפתית״, כ״מאפיה ארץ

הם בסמים. הידוע, ככל עסקו,

 בבירה. והולכים המתרבים אורחים
 מנסים הצרפתיים השילטונות

 את הללו האורחים על להקשות
להא נוטים ואינם בפאריס, השהות

(ה השהיה רישיון תוקף את ריך
בדרכוניהם. סדור)

ראשית: פתרונות. כמה יש לכך
לק רשאי במרוקו שנולד אדם כל
 שהוא בתנאי מרוקאי, דרכון בל

 חצי של תקופה במרוקו שוהה
 להימצא ביכולתו יש ואז — שנה

 מבין גדול חלק כרצונו. בצרפת
 שהחליטו הישראלים העבריינים

 לפאריס פעילותם את להעביר
 שם שהו למרוקו, לכן קודם נסעו

 מכן לאחר ורק חודשים, שישה
לפאריס. באו

ה השהות על לדלג שרוצה מי
 ב־ להשיג יכול במרוקו, ארוכה
 מיסמך כל צרפת, בדרום מרסיי,
 בריש־ וכלה בדרכין החל מזוייף!

 מבין מעט לא בינלאומי. יון־רכב
בדר מסתפקים אינם העבריינים

 וכמה ׳כמד, קונים אלא אהד, כון
 על מאוד המקשים שונים, דרכינים

ה גם הצרפתית. המישטרה חיי
 תופסים כאשר מתבלבל. אינטרפול

 אין מרוקאי, דרכון בעל עבריין
ובמ — לישראל אותו משייכים

דבר. עליו יודעים לא רוקו

סחר
בהירואין

מבית המשתחררים כדיינים ^
 בדיוק יודעים בישראל, הסוהר ^,

מבק כשהם לפנות עליהם לאן
מביני- אלה לפאריס. להגר שים

 נשק נגנב שבמהלכו אלים, שוד
 אז היה אטיאס צה״ל. של ממחנה

 באשמה, הודה לא הוא .17 בן
 פרץ, גבריאל לעבירה, שותפו אך

 והודה. המישטרה בחקירת נשבר
ל ג׳וני נשפט זו הודאה סמך על
 תקופת רוב את מאסר. שנות ס!

 הוא בכלא־שאטה. ריצה המאסר
 אהוד והיה טוב לחבר שם נחשב
מנ בו שראו האסירים, על מאוד
 ג׳וני בילה מזמנו גדול חלק היג.

 ידוע היה הוא בספורט• בעיסוק
 נמנעו והאסירים הפיסי, בכוחו

בו. מלהתגרות
 הכיר מהכלא לשיחרורו בסמוך

יחז־ את חברים, באמצעות אטיאם,

 לסמוך שאפשר כגבר ידוע והיה
עליו.

 האחים לפאריס הגיעו כאשר
הצי חיפה, שליד מקריית־ים כהן
 לטיול עימם לנסוע לאטיאס עו

 להם שיש לו סיפרו הם בשווייץ.
 אולמן, בשם אדם עם חשבון
 בשווייץ, שהתגורר מחיפה עבריין

 כסרסור- מפעילותו שם והתעשר
 אטיאס ג׳וני וכסוחר־סמים. זונות
 ראש). (שומר כ,,גב״ למסע צורף

 של לדירתו נכנסו כהן האחים
הת אטיאס. ג׳וני עם יחד אולמן

אול של גדול חוב על ויכוח נהל
 אחרי סמים. עיסקת בעיקבות מן,

ה־ שני אולמן. נרצח דקות כמה

סבורה הצופתית המישטוהנפצע ה״בוס״ ־ ונהוג נווה
התחילה רק בפאריס הסטים בשוק שירטון ה ער הישראלים בין שהמילחמה

ש אטיאס, שלום אחיו, עם יחד
״הצ היה התחתון בעולם כינויו
בוע״.

 מישט־ של הטרדותיה בעקבות
 לפני האחים שני נסעו חיפה, רת

 שם לנסות לאירופה, וחצי שנה
 שלהם הסיורים באחד מזלם. את

כש באמסטרדם ״הצבוע״ נתפס
 עתה מרצה והוא אקדח, ברשותו

אחיו, הולנדי. בכלא מאסר שנת

בפא גדולים בתי-קפה בעלי היו
ובז בהימורים גם ועסקו ריס,
כ התחסלו זו חבורה עיסקי נות.
 על־ידי זמור אדגר נהרג אשר

 ב- בבית־קפה צרפתיים שוטרים
 כשש לפני סן־מישל, בולבאר

 אז נפצע וילאם, (אחיו, שנים
ב קשור היה אבו סלומון. קשה).
 לילי גם הקזתייכו אליה זו, חבורה

מת בהם שהראשון אבוטבול, ואלי

אטיאס חיפאית
הבוס אשת

 הצטרף שם בפאריס, השתקע ציון,
ה ישראלים, של גדולה לחברה
 איזו־ בכמה פעולתם את מרכזים

 באיזור הצרפתית: הבירה של רים
 ובאיזור פובור־מונמרטד, רחוב
ה בצפון שניהם רפובליק, כיכר
 הימנית)• (הגדה עיר

 מיס־ היום יש בפובור־מונמרטר
ישרא־ של רבים ובתי־קפה עדות

 עדיין נמצא והשני רמלה, בכלא
בארץ.

דרבון
מרוקאי

 מישטרת אין היום גם ך
* ה את יפה בעין רואה צרפת י

 ומסוכנים, כקשוחים המוכרים הם
 באוב־ כבוד של למקום מיד זוכים
 לא בדרך־כלל הוותיקה. לוסיה
הח ש״העולה עד רב זמן חולף
 מבחינה ומתבסס מתאקלם דש״

 שהוא העיקרי, העיסוק כלכלית.
 בחירו־ סחר הוא ביותר, המכניס

העבריי בין ביותר הקשחים אין.
ש בום, של מעמד מקבלים נים

ה עושי־דברו עובדים מתחתיו
המוכ אלה הם ״פועלים״. קרויים

דו הבוסים ברחוב. הסם את רים
הס של הסיטונית לקנייה אגים
 ב־ בישיבה זמנם את ומבלים מים,

 או בפובור־מונמרטר בתי־הקפה
 ממתינים כשהם רפובליק, בכיכר

 הפועלים שממביאים היומי לפידיון
 אלה הם הפועלים הקימעונאים•

 הסיכונים. את עצמם על הנוטלים
נרקו של להלשנות חשופים הם

 המישטרה, של למלכודות מנים,
 הפידיון או הסחורה של ולגניבות

אחרים. עבריינים בידי
 לעתים עימותים, נוצרים כך

 של שונות חבורות בין קרובות,
 תובעים הנשדדים כאשר עבריינים,

ה או הסוחרה החזרת את בתוקף
 שבהם המיקרים הם אלה כסף.

 קורה זה הבוסים. גם מוטרדים
 מנסה הפועלים אחד כאשר גם

עצמאי. להיות
עימו פעם לא יש זה רקע על
 ביריות המסתיימים אלימים תים

סבו הצרפתית המישטרה וברצח•
 היה שנרצח, אטיאס שציון רה

 ותיק שהיה אטיאם, ג׳וני של פועל
הצרפתית. בבירה ממנו

 הגיע — הפצוע — אטיאס ג׳וני
 לו היו כשנתיים. לפני מישראל

 התקבל והוא טובות״, ״המלצות
 של התחתון בעולם גדול בכבוד
פאריס.

 טירת״ תושב היד. אטיאם ג׳וני
 באמצע חיפה. שליד הכרמל

ב־ השתתף השישים שנות

קבו שוער שהיה מי גרשוני, קאל
וב חיפה, מכבי של הכדורגל צת

 מועדון־לילה ניהל תקופה אותה
 אטיאס יצא כאשר בתל־אביב.

למ גרשוני דאג מהכלא, לחופשה
לבילוי. ידידה לו צוא

י ט ר ב י  ל

בכלא
ה ו זי ת  יפר,פיה סייג, עופרה הי
ה וירוקת־עיניים• בלונדית י

 להתחתן והחליטו התאהבו שניים
 כאן אך אטיאס. של שיחרורו עם

סייג עופרה בעייה: התעוררה
 אחר אלים לעבריין קשורה היתד,

 אף היא ליברטי. חיים — בחיפה
 ישב ליברטי בת. לליברטי ילדה

וכ בכלא־רמלה, תקופה באותה
 התנגד השידוך, על לו נודע אשר

 ליברטי, שוכנע לבסוף בתוקף.
ה את אטיאס יצא כאשר והסכים.

השניים. נישאו כלא,
לח רוצה שאינו החליט אטיאם

 לעבוד התחיל הוא הפשע. לחיי זור
ו בטירת־הכרמל כמדריך־נוער

 דיסקוטק. שם פתח זמן־מה כעבור
 הכלכלי ומצבו חיל, עשה הוא
 נורה אחד, יום ואז, טוב. היה

 כאשר שוטרים, על־ידי יעקב אחיו
 והוא סמים חיפוש בביתו ערכו
להסת התחיל ג׳וני לברוח• ניסה

 ב־ שונים אנשים עם בצרות בך
לע החליט ולבסוף טירת־הכרמל,

אחר. לשטח ולעבור המקום את זוב
 אז היה גרשוני יחזקאל ידידו

 אטיאס את היפנה הוא באירופה.
התאק אטיאס בפאריס. למכריו

 במהירות, הצרפתית בבירה לם
 היה הוא איתן. מעמד לעצמו רכש
 בפו־ הסמים, סחר באיזורי מוכר

 הרפובליי* ובכיכר בור־מונמרטר
כולם, על אהוד היה חזק. כאיש

עו אלה ובימים נעצרו כהן אחים
מואש הם מישפטם. להתחיל מד

מ נעלם אטיאס ג׳וני ברצח• מים
לצרפת. חזר הוא השטח.

 והאינטופול שווייץ מישטרת
לב התגלה כאשר אחריו• חיפשו

 אטיאס טען לחקירה, ונלקח סוף
 האחים כוונות על דבר ידע שלא
ו לטיול, עימם נסע לדבריו כהן.

החמו לנסיבות בעל־כורחו נקלע
 טענתו הרצח. בוצע שבהן רות

 בערבות שוחרר והוא התקבלה,
ברצפת. הרגילה בפעילותו והמשיך
 על־ מבוקש היה שבהם בימים

 אטיאם ג׳וני פנה האינטרפול ידי
 יחזקאל הימים, משכבר לידידו

ב עת באותה שהתגורר גרשוני,
 שגרשוני ביקש אטיאס לונדון.

 דולר. אלף 25 בדחיפות לו יביא
 יממה, תוך לבוא הבטיח גרשוני

 אט־ עם לפגישה להגיע תחת אך
 ללוס־אנג׳לס המריא בפאריס, יאס

 ל- חייב שהיה הדולרים כשבכיסו
אטיאס.

 חופשה
בגרמניה

 פיחות חל שלאחרו;ה ראה ך
 ב- מהמסים כמה של במעמדם

 הפועלים פובור-מונמרטר. איזור
 את איש לרמות ראש, להרים החלו
ל להיפגש החליטו הבוסים רעהו.
ה כיכר שליד בבית־הקפה שיחה

ב הסתיימה זו ושיחה אופרה,
 ובפציעתו אטיאס ציון של רציחתו

הנר ככל עתה, אטיאס. ג׳וני של
 ממש. של מילחמה תתחיל אה,

ב הישראלים מהעבריינים כמה
 מהם חלק לעורם, חוששים פאריס

 הצרפתית הבירה את השבוע עזב
ובהולנד. בגרמניה לחופשה ויצא

י■ אדווה נעמי


