
נתקה האס - מגדדותה יודה
ישראל? עם קשויה את גס

ישורון עד־מדינה
ממילה לבדוק

קלדרון סוחר־פמים
לתורכיה נסיעה

אב השופט לפני דאפילד את דדי
ב אותו חקרה היא מלול. רהם
 של חלקו על ארוכות שעות משל

 בעיסקות מהישראלים אחד כל
 שבו ליום מחפה זו עדות הסמים.
ליש הרשת חברי יתר יוסגרו

 להשתמש יהיה אפשר ואז ראל׳
עדם. בה

 איפה
גילה! ^

 הרשתות שתי של עיסתן ך*
 כנראה פגעה האלה הגדולות ■ •

 שגיל- האשה גילה. של בעסקיה
עש ומכרה דולרים מיליוני גלה
 ירדה הרואין של קילוגרמים רות

שהת האחרונה הרשת מגדולתה.
 את היא גם קנתה בישראל גלתה
 לא הפעם אבל בתורכיה, הסם

 הכמות הסם. מקור גילה היתה
 שהוב- הרואין של ביותר הגדולה

 קילוגרם, 4 לישראל, ממנו רחה
 דרך ימים כחודש לפני הגיעה

התורכי.' ״הקשר
 זה, קשר בגלל נעצרו איש 13

 מתברר למישפטם. מחכים וכולם
ב ההברחות שנכשלו אחרי כי

חב השישה. שונתה האוויר, דרך
ה את העבירו הנוכחית הרשת רי
 הבלדרים בדרך־הים. לישראל סם

 העורכת אוניה על באשדוד עלו
ביק סקרנים כתיירים סיור-חוסים.

ה גמלי-הים בכל הבלדרים רו
 בתורכיה קודסדסי בנמל תיכון.
קי שני שהכילה פיזוודה קיבלו
סי המיזוודה את הרואין. לוגרם

 חדג׳י. של איש־הקשר להם פק
בעס מעורבת אינה אמנם גילה

 החדש הספק חדג׳י, אבל זו, קה
 בזמנו עבד לישראל, הרואץ של

גילה. אצל
 אשת- כיום עושה מה ידוע לא

 מפיקצו- פרשה האם המיסתורין.
 האחרונים, הכישלונות אחרי עד.
 עם מסחר לנהל עברה שפא או

יש עם במקום אחרות ארצות
 את סוגדת גילה ניתקה האם ראל.

 גי- למרות ז ישראל עם קשריה
תור אזרח שהוא לג׳לל, שיאיה

 על השנים כל גילה שמרה כי,
 היא נולדה. שבה ישראל, עם קשר

ונ הישראלי דרכונה על שמרה
 מאז אך לביקורים. לבוא הגה

 גילה חזרה לא האחרון, מעצרה
לישראל.
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נחמיאס קורבן
מטל? תאם

 אותו לשווק יהיה וקשה משובח,
לל בזעם טילפן הוא באירופה.

וסי בתורכיה, עדיין שהיה ביא,
 הוא כי אמר לביא כך. על לו פר

 חייה על ויאיים גילה עם ידבר
 הוא אבל החומר. איכות ׳בגלל

כי לו ואמר קלדרון, את הרגיע

דולרים מילימי שגלגלה האשה

(מימין) לביא סזחר־סמים
גדול רושם

 בצרפת. עצורים וחלקם ספים רות
מר גם היה לרשת השותפים בין
 נח* מישל של אחיו נחפיאס, דכי

 הכפול. הרצח מקורבנות סיאם,
 עזה, מיכל מרדכי, של חברתו

 בזמ- נעצרה הסם, גארז שבביתה
 וגמצאת שוחררה אך בפאריס נו

בצרפת. עדיין
העמי־ גולדשמיט רחל התובעת

בק לשחק יוכלו הנחות הסם את
 הוחלט אמנם וכך בישראל. לות

 קל- על־ידי החסן דאפילד לבסוף.
 מהות לו הוסברה לפאריס. דתן

 להעביר התבקש והוא העיסקה
ב התאין קילוגרם וחצי שניים

לישראל. מזוודתו
 נעצר בן־גוריון בנמל־התעופה

 בעיק־ ברשותו. כשהסם דאפילד
ל נעצר דאפילד של תפיסתו בות
 מאסר. שנות לחמש וניתן ביא

מארצות- לישראל הוסגר קלדרון

ת מדינה עד־ מנ
קילו הביא

מא שנות לשמונה ונידון הברית
עד־מדיגה. הפך דאפילד סר.

 היו קלדרון של הספים ברשת
 נוספים. רבים ישראלים מעורבים

עבי- על בתורכיה עצורים חלקם


