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במדינה
)8 מענות (המשך

 אעזוב ״אני מתוכניתה: פרטים נלי פלטה
הת שחשדותיו בעלה, על איימה אותך,״

יותר. עוד גברו
 וקור־רוחו סבלנותו פקעו שעבר בשבוע

 את מצא מעבודתו, חזר הוא מרינג. של
 הוא דירתם. דלת ליד משוחחים ונלי רזי

 ״רק השיחה. את להפסיק במפגיע מהם דרש
 עוד לנו ״יש נלי, השיבה דקות,״ חמש
 רזי. של החדר פנוי בענין לברר דברים כמה

באד,.* מיד אני הכנס,
 נכנסה לא ונלי שעה רבע משעברה

 כרך האמבטיה, לחדר מרינג נכנם לדירה,
 אל זו שקשר עניבות כמה צווארו סביב

העני את לקשור עמד בו ברגע בדיוק זו.
 צעקותיה לדירה. נלי חזרה לתקרה, בות

ממעשהו. מרינג את הרתיעו
 ביקר האחרונה, שבת במוצאי התוכנית.

 אגב כבדרך מרינג. הזוג את נלי של אחיה
 מתוך שכח. שרזי ספר לרשותו לקבל ביקש

 דייר־המשנה כי למרינג נודע זו פליטת־פזז
 בבת־ גיסו. לדירת אם כי למלון, עקר לא

הכל. את מרינג הבין אחת
 אמר הוא זמן. לאבד רצה לא מרינג

 לרחוב מיהר לרגע׳ יוצא הוא כי לגיסו
 הוציא הבית ליד שחנה טנדר מתוך רמב״ן.

ה לתוך חדר הרזרבי, מום־ההתנעה את
 ארוחת את סועד רזי את ומצא בשקט דירה

 במוט־ההתנעה חזקות מכות כמה הערב.
 לבית־ בדרך ומת שגסס רזי, את הממו

החולים.
 המשטעה• תחנת היתד, הבאה התחנה

 מים. כוס ביקש התורן, לשוטר ניגש מרינג
 אליה וחזר התחנה מן יצא לשתות, כשגמר

 אמר אדם,״ ״רצחתי אחדות. דקות אחרי
לתורן.

 כי מרינג, אמר למקום שהגיעה לניידת
 בלוזית לדירה, כשעלה בדירתו. בוצע הרצח

 ״עכשיו בקור־רוח: לאשתו סיפר השוטרים,
באשמתך.״ קרה הכל רזי. עם גמרתי
 שקרה, מה על לאשתו שהודיע אחרי רק

 גיסו. לבית השוטרים את מרינג הוביל
 הספיקו הפצוע, רזי את שגילו שכנים,

לכלא. נלקח מרינג לבית־החולים. להובילו
 אחרי מרינג, ישב החיפאי בבית־המעצר

 את שלמים עמודים שמונה גבי על שגולל
 רזי. את רצח בו לרגע עד חייו קורות

 לכל זקוק נראה מפולין המוכשר הפרקליט
 אותה אך הנואש. במצבו עזרה של שמץ
 אשתו, אליו, ביותר הקרוב האדם ישב שעה

 בעלה. על חשבה לא היא גיסו. בדירת
על־ידו. שנרצח האיש על התאבלה היא

תזכיר
□ פיצוי•□ שכורה לא

 חסן עבדאללה חסן ההרוג הילד אם
 יחי־ מכדורי סאכנין כפר בלב שנקטל >14(

 פיצויים השבוע קיבלה מתאמנת, דת־צה״ל
ה למחרת ממשרך־הבטחון. ל״י 4000 בסך

נכ חסן כי השלטונות טענו הטראגי מאורע
ש זו, גירסה אימונים. לאיזור באשמתו נס

 מונעת היתה היומיים, בעתונים גם פורסמה
 כתב אולם השלטונות. מן תביעת־פיצויים כל

 בכפר, יסודית חקירה שערך הזה, העולם
 ואת הכדורים של מקומות־הפגיעה אח צילם

 הנער כי הוכיח המוזת, במקום כתמי־הדם
 השכולה אמו כן על וכי הכפר בתוך נהרג

 השבוע, ).1065 הזה (העולם לפיצויים זכאית
ני פרי, נשאה הזה העולם שחקירת אחרי

מגו בעלילה העובדות את לטשטש דבר סה
ב (שביקרו הזה העולם ״אנשי כאילו חכת,
ש משרד־הבטחון נציגי הם כי טענו כפר)

 וכאילו המקרה״ נסיבות את לחקור נשלחו
 הכנסת חבר גם בכפר נכח מעמד ״באותו

. . חביבי״ אמיל מק״י מטעם  צ׳פני .
פר שאת יגל, מכפר החדש העולה ניצח.

 הסוכנות של השרירות במשטר מרידתו שת
 ממשקו, יגורש לא ),1054( הזה העולם תיאר

 לשתק תנובה של בזכותה הכיר שלא למרות
 דחה צ׳רנובילסקי מכס השופט תוצרתו. את

 את לגרש הסוכנות תביעת את לחלוטין
וה הקרקע על זכויותיו את אישר צ׳פני,
. יחד גם משק .  חקבורה, חברות .
 חשף האמיתי והכלכלי הציבורי פרצופן שאת

(העו מקיפה בחקירה לראשונה הזה העולם
 לפיקוח בקרוב תועברנה ),974 הזה לם

מיו ממשלתית שתעדה אחרי יעיל, ציבורי
.. השבוע כך על המליצה חדת  נציגי .

 ההסתדרות 'של הערבית במחלקה מפ״ם
 הזח העולם שפירסם כפי ממנה׳ גורשו

ה שהנציג בעוד אחת: בהסתיגות ),1076(
מע פוטר עבד־אל־קאדר-יונם סולימאן ערבי

כספי. היהודי, הנציג פוטר לא בודתו,

רגל כדז
הפרסי השוכן
 דממת השבוע שררה כשעתיים במשך

 כאשר זה היה הארץ. ערי בחוצות אבל
 ובכו־ שני, יום של הערב עתוני הופיעו

ה לאוהדי בשורת־איוב הראשיות תרותיהם
 על־ הובסה בכדורגל ישראל נבחרת ספורט:

 אסיה אליפות במשחקי פרס, נבחרת ידי
.9:4 המחפירה בתוצאה בטוקיו,

 סרבו העתונים סביב שהצטופפו האנשים
 ספורט, אוהדי מספר עיניהם. למראה להאמין

 ויוסף חודורוב יעקב של בחנותם שהתאספו
 לרחוב לצאת הציעו בתל־אביב, מרימוביץ

 שמחה אני ״כמה שחורים. דגלים ולתלות
 אשתו אמרה בשער,״ עמד לא שיענקלה

חודורוב. של
 למשחקי ישראל נבחרת יצאה כאשר כי

 יהיה שלה הראשון שהמשחק בידעה אסיה,
 ביריב כולם זילזלו הפרסית, הנבחרת נגד

 האליפות את נביא ״אנחנו הבלתי־ידוע.
__היוצאים. הכדורגלנים הבטיחו איתנו,״
 מומחי של מעגלים נוצרו דקות תוך

 ה־ סיבות את בפסקנות שניתחו כדורגל,
 מרכיב! לא הוא אשם, ״סוחר כשלון:

 שלא כזה מאמן לוקחים איך אשם. וארון
 כמו מאמן כשיש באסיה, פעם אף היה

היריבים?״ את כבר שמכיר שפיגל
שע רק עברו חוזרת. לעולם טעות

 טוב. ליום הפך האבל אשר עד תיים,
 ישראל נבחרת בהפסד האשמה כי התברר

 אלא מרכיביה, או הנבחרת בכדורגלני אינה
 בדרך אי־שם הצרפתית. הידיעות בסוכנות

 של הטלגרמה השתבשה לישראל טוקיו בין
 ישראל לזכות 4:0 והתוצאה זאת, סוכנות

לחובתה. 9:4ל־ הפכה
 ה־ את תיארו מטוקיו חטופים מיברקים

 שאח של בנוכחותו נערך אשר מישחק,
 ישראל נבחרת כי הסתבר במהרה איראן.

 שמשחקד, אלא הפסידה, שלא בלבד זו לא
גבוהה. בינלאומית רמה על עמד

 ב־ אמנם הצטיינה לא האיראנית הנבחרת
 סיכנו מחלוציה כמה אולם מישחק־קבוצתי,

במח ישראל. שער את ובמרצם במהירותם
למ בנדורי השוער נאלץ אף השניה צית
 בעיטות לעצור כדי אבריו את היטב תוח

 שניסו החריפים, האיראנים של מסוכנות
כבוד. של גול לפחגת להחדיר כוחם בכל

ה עתוני לסנסציה. הידיעה הפכה עתה
במה כותרותיהם, לראש אותה העלו ערב

ברחו מעגלים הצטופפו שוב שניה. דורה
 דעתם את מחוים האנשים כשאותם בות,

אמר למופת. מרכיב הוא ״סוחר בפסקנות:
 נבחרת!״ לאמן יכול וארון שרק לכם תי

 המשיכה חודורוב יענקלה של אשתו אפילו
 בנדורי אברהם זה שהיה למרות לשמוח,

 לי ״גם הישראלית. הקבוצה בשער שעמד
היא. גילחה מהלב,״ אבן ירדה

שך הטיול ומ
 חדשים מספר לפני הולנד הזמינה כאשר

 ביקור לערוך בכדורגל ישראל נבחרת את
 עסקני קפצו העשור, שנת לרגל בארצה,

 מאחר מציאה. כעל זו הזמנה על הכדורגל
ב תהיה ישראל של הראשונה שהנבחרת

 בהזמנה יש הם, חשבו בטוקיו, זאת עונה
 שלא ישראלים כדורגלנים לגבי הוגן פיצוי

 יראו שיסעו, הראשונה, בנבחרת הורכבו
לעס נסיעה הזדמנות שגם מובן וישחקו.

 אין אולם זו, בהזמנה טמונה היתד, קנים
ל נסיעה מהי העסקנים. של מענינם זה

לגביהם? הולנד
 לכדורגל ההתאחדות נזדרזה כך משום
 גזבר והמסור, הותיק עסקנה את ושלחה

 הצלקת״) בעל (״האיש צבי ההתאחדות
 אי״אילו עוד ויארגן לאירופה שיסע ברים,

 וסיורים הנבחרת עבור נוספים משחקים
 המרובים, עסקיו למרות העסקנים. עבור

הכדור. בשליחות ויצא ברים התפנה
 ברים צבי הגיע כאשר בדיוק שבוע, לפני

 כי ההולנדית ההתאחדות הודיעה להולנד,
היש ההתאחדות ההזמנה. את מבטלת היא

 צבי לכך. הסיבות את להודיע הזדרזה ראלית
 למסור כדי מהולנד במיוחד טילפן ברים

 נועד בו ליום כי שכחו ההולנדים אותן:
 ספורטאי טלביזיה שידור גם נועד המשחק,

חשוב.
 שכח ברים שצבי אחת, סיבה עוד היתד,
 נבחרת את הזמינו ההולנדים אותה. למסור
 לשם, ברים כשהגיע רק בכדורגל. ישראל
 נבחרת את אליהם ששולחים להם התברר

 הגיבו בבית,״ לשבת יכולה ב׳ ״נבחרת ב׳.
ההזמנה. את וביטלו ההולנדים

 פעוטה לעובדה נתן לא מצידו, ברים, צבי
באירופה. לסייר המשיך הוא עליו. להשפיע זו
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