
 מישואר קוקאין קירו 100 רהבוחת בחשו בלונדון שנעצו בושמי, חני
המוסד עם שקשוו כמי ,,הזה ב■,העולם בעבו התבוסם ררונוון,

אבן אבא טס שעבר השבוע סוף ף•
 עם מיוחדת לפגישה *-ללונדון,

 תאצ׳ר. מרגרט בריטניה, ראש־ממשלת
 של מבאי־ביתה מעולם היה לא אבן

 שר״החוץ אינו וכידוע ראש״הממשלה,
הישראלי.

 לשיחה להקצות תאצ׳ר ראתה מה
דקות? 45 עימו

 שר־ של לבקשתו עימה, נפגש אבן
 באישורו פרס, שימעון הישראלי החוץ

 מטרת שמיר. יצחק ראש־הממשלה, של
 נגר בריטיות סנקציות מניעת הפגישה:
ישראל.
 מיזוודת־עסקים, התגלתה שנה לפני

 עשרות כמה ובה בתא־טלפון, שנשכחה
ה וניירות מזוייפים, בריטיים דרכונים
 הישראלי. למוסד המיזוודה את קושרים

הפרשה. את להצניע כדי הכל אז נעשה
 אירגון־מודי־ לכל קוראות תקלות

 של פעילות המתירים והבריטים, עין,
 בתנאי בארצם, זרים אירגוני־מודיעין

הפרשה. את ״החליקו" מדווחים, שיהיו
 שכח המוסד כי התברר כאשר אולם
 מחסן־תחמושת על לבריטים להודיע

 פלסטיניים אירגונים של וחומרי־נפץ
 של רציחתו את מנע ולא בבריטניה,

 אל־ עלי הפלסטיני צייר־הקריקטורות
באמת. הבריטים זעמו ארמי,

 על התיק גם לתאצ׳ר הוגש הפעם
 על זעמה וזו המזוייפים, הדרכונים

 הרצח על מאשר יותר פרשת־הדרכוניס
בארצה.
 גורשו בבריטניה דיפלומטים שני

 לישראלים הודיעו והאנגלים למעשה,
 שיאושר לפני רבה באיטיות יתנהגו כי

לבריטניה. להיכנס למחליפים
 חמורות לפגוע עשויה זו סנקציה

 שכן זרים, מקורות על־פי בישראל,
 הכלל־ מרכז־המודיעין הפכה לונדון
 פעולות על מידע לאסוף וקשה עולמי,

 לונדון. בלי הפלסטיניים האירגונים
 חשובה אבן של שליחותו היתה לכן

ביותר.

דיווח
לתאצ׳ר

 בכתבה בשעתו שהתפרסמה כפי בושמי
שלי.

נכתב: וכך
 במישררי הטלפון מצלצל פעם מדי

שבר עז,9111̂\,8/3מכון־ההיכרויות.
 בפאריס, 100 מס׳ קיי־דודלה־ראפי חוב

 לרוב ניקוס. את מבקשים והפונים
 הוא אם ורק להזדהות, הפונה מתבקש
 על לוחצים העונה, רצון את משביע

 לשלוחת״הטלפון השיחה להעברת מתג
 למכון־ההי־ שמעל לדירה המגיעה
המכון. בעל גר שם כרויות,

 הוא זו בדירה לטלפון העונה האיש
 גיאו־ ניקוס הוא המלא ששמו ניקום,
״סאמפסון״. בשמו והידוע גיאדס,

 סאמפסון של ופגישותיו שיחותיו
 של לעיקוב נושא הן אלה בימים

 הנעזרים המערביים, שרותי־המודיעין
מידע. לליקוט הצרפתיים בשרותים
ה הבריטים, מגלים מיוחד עניין
העי לצורכי מיוחדים סוכנים מחזיקים

 אותו של פעילותו אחרי בפאריס קוב
סאמפסון. ניקוס

 הוא סאמפסון פשוטה: לכך הסיבה
במי בקפריסין בשילטון שהחזיק האיש

אבן אבא
דית1ס ת1שליח

 ל־ בידו שהיה לפני ראשון, יום ן*
 תאצ׳ר נענתה אם לשר־החוץ דווח ^

מודי פעילות מחדש ותתיר לפניה
 על העיתונים סיפרו ישראלית, עינית

 היו הכותרות לכאורה, חדשה. פרשיה
 על שנעצרו אנגלים, ושני ישראלי על

 קוקאין קילו 100 הברחת של חשד
לבריטניה. מישראל

 מפתח־ בוסמי אהרון הישראלי, שם
ה לקוראי הרבה אמר לא תיקווה,

 מחדש שיקרא מי כל אולם עיתונים.
 על )12.3.80( הזה השלם כתבת את

 יוגש שלתאצ׳ר ספק אין כי יבין בושמי,
 לפאשלה נוספת כהוכחה זה מיקרה

ישראלית.
 המודיעין בעיני בושמי, רוני שכן

לפר לישראל. הדוקות קשור הבריטי,
 רצח ולאי־מניעת זיוף־דרכונים שת

 ישראלית מעורבות גם עתה נוספת
לאנגליה. קוקאין בהברחת ממלכתית

 מעתיק אני הנושא עדינות בגלל
רוני על הכתבה את במילה מילה כאן

 אחרי ,1974 ביולי ימים חמישה שך
 את שהריחה צבאית הפיכה על שניצח
מאקאריוס.* הנשיא

 המודיעין לשרותי הגיעו לאחרונה
 מתכנן סאפמסון כי ידיעות המערביים

 והוא בקפריסין, צבאית הפיכה שוב
בפאריס. מבסיסו אותה מארגן

 בדירת־ המתרחש אחרי המעקבים
 למירע הביאו סאמפסון של הפגישות

 בקביעות הבאים בין נוסף: מעניין
ישראלים. כמה היו זו לדירה

 סאנד של בהפיכת־הנפל וגם מאחר
 של שמה נקשר שנים שש לפני פסון

 וכמסייעת כשותפה בפרשה, ישראל
 לבדוק שרותי־המודיעין החלו להפיכה,

 המבקרים הישראלים, של טיבם את
סאמפסון. אצל

לאיש שוב. מפתיעות היו התוצאות

 התורכים לפרשת נרמה זו הפיכה *
ת לתילחסה לקפריסין, ר ס  ולחלוקת א

היום. ער הנמשכת ,הא■

 ידוע או גלוי קשר כל היה לא מהם
 אולם הישראליים, לשרותי־המודיעין

 בישראל פלילי עבר בעלי היו כולם
 הוא הקבוע מושבם מקום ובאירופה.

 בקשרים נמצאים הם כי ונראה בלונדון,
שנים. כמה זה סאמפסון עם

 מקום־המגורים היא שלונדון מכיוון
 הסקו־ התבקש הללו, הישראלים של

בדי עליהם. חומר לאסוף טלנד־יארד
 מטה־המישטרה של ראשונה קה

 קשורים המבוקשים רוב כי העלתה
שונים. מסוגים בסמים בסחר

בושמי מיליונר
סתרים קשרים

)12.3.80(הזה״ ״העולם שער
ישראליים פושעים

 ישראלי, של שמו גם עלה
 בעיסקי השליטים כאחד הידוע
 רוני בלונדון, והתיווך המזון

 נפגש המידע שלפי בושמי,
 עם קרובות לעתים כעצמו

יק _ באמפסון. ש

חשוד
 הסקוטלנד של ציני־המודיעין ^
\ היו שוחחתי, שעימם יארד, /

 באיזושהי קשור בושמי כי משוכנעים
 חוליית־ ומהווה הישראלי, במוסד צורה

ישרא לעבריינים המוסד בין חיבור
ה לצורכי על־ידו המופעלים ליים,

- ישראל. של מודיעין
 לחיזוק עובדות כמה על הצביעו הם
 על־ידי ישראלי נעצר 1972ב־ דעתם.

 בעיקבות בלונדון, הבריטית המישטרה
ב ערבית. לשגרירות ניסיון־פריצה

 בדירתו גר הישראלי כי התברר חקירה
 שהגיעו לפני עוד בושמי. רוני של

 צו־חיפוש, כשבידיהם לדירה, השוטרים
 הבריטי משר־הפנים הוראה התקבלה
 ולהעלותו מיד הישראלי את לשחרר
לישראל. שיובילו למטוס

 כאשר רק באה כזו הוראה
ש פעיל באיש־מודיעין מדובר
 הסקוטלנד־יארד וראשי נתפס,
 קשור כיבושמי לפניהם רשמו

 מודיעינית.- כפעילות
 מעניק בושמי היה מכן לאחר שנים
 ישראליים לעבריינים כספית תמיכה

 שיח־ את עבורם ומממן בלונדון שגרו
 היו אלה עבריינים בערבות. רורם

ב לדירות־מגורים פעם מדי פורצים
כמה אולם ושוד, גניבה לצורכי לונדון,

תאצ׳ר מרגרט
שלישי חנז

 אישים של לדירות היו פריצות וכמה
 בעת חשובים. ומוסלמיים ערביים

 יקר, ציוד נלקח תמיד היה הפריצות
 העובדה את לטשטש כדי בו שהיה

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

 הסקוטלנד- של המודיעין אנשי
 תיקים מעשרה יותר לי הראו יארד
 פרטיים לבתים פריצות של זה, מסוג

 שנלקח שהשלל ערביים, אישים של
 כמו הפריצה, את הצדיק לא במהלכן
טלוויזיה. מקלטי או סטריאו מכשירי

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

 סאמ־ את אישית מכיר הוא כי אישר
 לצורכי בעבר עימו נפגש וכי פסון,

 האחרון בזמן כי טען הוא אולם עסקים.
 סייע כי אישר הוא עימו. מגע לו אין

 שונים, ישראליים לעבריינים בעבר
הס את להם נתן וכי רחמים, מתוך
בערבות. לשיחרורם הדרושים כומים

ל■ כלל להתייחס סירב הוא

 כיצד הסביר לא הוא הארץ. מן הערבים
 ומה הטראנספר, את לבצע מתכוון הוא

התוצאות. תהיינה
 של השמאלי בצד אש״ך. ר״ץ:

 שבא מצע, ר״ץ תנועת קיבלה הבימה
 הפלסטינית״. ״האופציה את להציג
הג מכל נזהרה ר״ץ כאשר ימים היו

 בנכונות אותה להחשיד העלולה דרה
להק ולהסכים אש״ף עם ולתת לשאת

 ימים כי נראה פלסטינית. מדינה מת
חלפו. אלה

 שנים ארבע במשך שהחרימה ר״ץ,
לש המתקדמת הרשימה עם מגע כל

שלה. המצע את למעשה קיבלה לום,

 תחליף שאין קובע החדש המצע
 בז־ להכיר יש הפלסטינית. לאופציה

 הפלסטינים, של כות־ההגדרה־העצמית
 קיומה בזכות להכיר מאש״ף ולתבוע
 ״גם״ יוכל אז ישראל. של הריבוני

 לשלום. במשא־ומתן להשתתף אש״ף
המא על מראש לוותר ממנו נדרש לא

המזויין. בק
 מדינה על בפירוש ריבר לא המצע

 מכיוון תוכנו. שזה מובן אך פלסטינית,
 להכיר מוכן אש״ף כי ספק שאין

 כי ברור בו, הכרה תמורת בישראל
 אש״ף. עם למשא־ומתן היא הכוונה

הב־ אך זהירים, עדיין הם הניסוחים

 איש־המודיעין כדבר שאלה
 וש־ אצלו, שהתגורר הישראלי

 לשגרירות בפריצה נתפס
 במה כי הוסיך הוא ערבית.
 עם הם אך קשורים מחבריו

שונים. כקשרים סאמפסון
 רבות, שנים מזה בלונדון גר בושמי

 בישראל. בעסקים פעילים אחיו ושני
 לגדול סייע שנים כשמונה לפני

 אריה בעולם, הישראליים הנוכלים
פרום.

 70 של בגודל הונאה ביצע פרום
 מכר כאשר בגרמניה, מרק מיליון

 מניות שחורים כספים בעלי לגרמנים
 ואיג־ אמריקאיות חברות של גנובות

 אמריקאיות ממשלתיות רות־חוב
 כאשר התגלתה התרמית מזוייפות.

 שותף שהיה פרום, של רואה־החשבון
 בכל. מרצונו להודות החליט להונאה,

 שנות־מאסר. 15ל־ נידון רואה־החשבון
כש בלבד. שנים לשלוש נידון פרום
 שם לאמריקה, עבר הכסף מן חלק בידו
 בעל הוא (כיום עתה עד פעיל הוא

בלוס־אנג׳לס). מיפעל ומנהל
 וכישראלי בושמי, ברוני נעזר פרום

 יפת, שימעון לבושמי, הקרוב נוסף
 קרובה ידידה בלונדון. גר הוא אף אשר

 הדוגמנית היתה החבורה של נוספת
 מתנות מפרום שקיבלה חנני, שולי

 12 שעלה שעון וביניהן יקרות־ערך,
דולר. אלף

 בעזרת שעשה הכספים עזרת ף*
 של בעסקים בושמי החל פרום, —*

 והרוויח בלונדון, לערבים תיווך־דירות
 את והפעיל רכש שעה באותה רב. כסף

 הגיע הוא בלונדון. תל־אביב המיסעדה
 אנגליות לירות כמיליון של לרכוש

ל לסייע יכול והיה שנתיים, לפני
רבים. ישראלים
 סאמפסון עם קשריו טיב
 ספק אין אולם כדור, אינו בעבר

העשי הערבים בין פעילותו כי
ש מדינות־הנפט, וראשי רים
 מהימן! והיותו ללונדון, באו

 רכישתן של בעסקים עליהם
למישהו. להועיל יכלה בתים,
 האישין יושרו את הוכיח בושמי אגב,

 זקוק היה פרום כאשר שנתיים, לפני
 בהי־! שהפסיד דולר למיליון בדחיפות

 הודיעהו והמאפיה בלאס־וגאס, מורים
 1ישלם — הכסף את ישלם לא שאם לו

 הפסד, ובמחירי מיד, מכר בושמי בחייו.
 את ומסר לו, שהיו יקרים בתים שני

 להחזירה, שהבטיח לפרום, התמורה
 אלף 120 רק פרום החזיר היום עד אולם
שלקח. המיליון מתוך דולר

בוש את השאירה זו הוצאת־כספים
 גם לכך תרמה מתוח. כספי במצב מי

 בחודשים לו שהיתה אלימה, התנגשות
 פלוס גד העבריין עם האחרונים

 מבושמי ושסחט בלונדון שפעל (״שץ״),
 בושמי אנגליות. לירות אלפי כמה

 שץ, מפחד לונדון את לעזוב נאלץ
 בתל■ בדיסלדורף, בפאריס, והסתובב

 שץ נעצר עתה ובלוס־אנג׳לס. אביב
ללונדון. חזר ובושמי בגרמניה

■ לביב יגאל——
הב נותר אחת בנקודה רק ברורה. וונה
המתקד ומצע ר״ץ מצע בין אמיתי דל

ירו בסיפוח לדגול ממשיכה ר״ץ מת:
 גם אך למדיגת־ישראל. כולה שלים

 הערבים זכויות שינוי: של רמז יש בזה
במשא־ומתן. יסודרו בירושלים

)35 בעמוד (המשך

7 2653 הזה העולם


