
ב יומונים, 12מ־ צעירים עתונאים צביונה.
 (ידיעות־אזזרונות), אבנרי אריה של ראשותם

המש (על פריסטר רומן (הארץ), שיף זאב
 רשימת הציגו (למרחב), שמיר ועמי מר)

 של השיגרתיים למועמדים מתחרה מועמדים
הוותיק. המנגנון
 מערכת נגדם התנהלה שבועות במשך
 לחץ, הופעל הרשימה תומכי על לחישות.

 המורדים מול הציגו אף עתונים ובכמה
צעירים. מתחרים מועמדים
 הבחירות השבוע התקיימו כאשר אולם
ל לזקוף המורדים קבוצת יכלה לאגודה,

נב מחבריה ארבעה ראשון: הישג זכותה
 שלושת החברים. תשעת בן לוועד חרו

ל כולם שייכים לחברי־הועד ממלאי־המקום
הצעירים. קבוצת

 ראשון צעד רק שזהו היה נראה השבוע
 ה־ העתונאים באגודת הדברים פני לשינוי

תל־אביבית.

משטרה
ת\מוד פעולת

 בראשון- חטיפה על המלודרמאטי המחזה
 צפוי בלתי באופן השבוע הסתיים לציון

 שלושת ישראל. ממשטרת הבמאים בשביל
 אחמד גם וביניהם הערביים, החשודים

 שרה החטופה־כביכול של המאהב מוהדי,
 אחרי המחוזי. בבית־המשפט זוכו כהן,

 חיים השופט קבע התביעה עדויות שמיעת
מס הוכחות הביאה לא שהתביעה בנטל

ו — הנאשמים את להרשיע כדי פיקות
להאשמות. להשיב מהחוב אף אותם שיחרר
 עורכי־ד״־ין לשני גדול ניצחון זה היה

 שלושת של להגנתם בהתנדבות שהתייצבו
 העולש שניהל הציבורית למערכה הצעירים,

 מיסיסיפי נוסח הגזעניות השיטות נגד הזה
 הצעיר נגד נם־ציונה משטרת שהפעילה

 יהודיה בבת־זוג להתאהב שהעז הערבי
).1429 ,1423 הזה (העולם

 אחריו מיד לפרשה, קץ שם לא פסק־הדין אך
 מסרה היא בפעולת־תגמול: המשטרה הגיבה
 כהן, שרה את לדין להעמיד מתכוונת שהיא

במשטרה. כוזבת הודעה מסירת באשמת
 אחרי כבר השופט!״ את ״אכריח

 כהן, משפחת בני של הראשונות העדויות
 תוצאות יהיו מה לתובע גם ברור היה

 התחיל בטרם אף זאת ידע הוא המשפט.
 שרד, שלחה כן לפני שבוע עצמו. המשפט

 בל על סיפרה בו המחוזי, לשופט מכתב
 משטרת ובתחנות במשפחתה שקרה מה

 למסור אותה אילץ ומה ורמלה, נס־ציונה
 במכתבה הודתה היא אהובה. נגד עדויות
משפח נקמת מפחד כוזבת, הודעה שמסרה

עצמה. המשטרה השפעת ותחת תה
התובע. לידי המכתב הגיע מה משום

הע לא מדוע הסיבה כנראה, גם, היתד, זו
 העדים, דוכן על שרה את התובע מיד

 רק להעיד לה קרא הוא הראשונה. כעדתו
מה לבקש בכוונה אחרות, עדויות אחרי .

עויינת. עדה כעל עליה להכריז שופט  שהצעירה מכיוון בקשתו, את דחה השופט >
שהס שעה עדת־אמת, של רושם עשתה
 הכריחו איך ושליוו שקט בקול בירה
 נגד הודאה על במשטרה לחתום אותה

אחמד.
 אמר ישיבה אותה של בהפסקה אבל
 את אכריח *אני פרטית: בשיחה התובע
 הזה המשפט לדין. אותה להעמיד השופט

 יתכן לא למדינה. מדי יותר כבר עלה
אחראי״. יהיה לא שמישהו

 וקצידם שוטרים כמובן, היו האחראים
אח על דווקא אבל נס־ציונה. משטרת של

לדבר. התובע מוכן היה לא זו ריות
ד ט. עו פ ש  פעולת־ זאת היתד, לא מ
 הנאהבים. נגד המשטרה של יחידה תגמול

 את שזיכה פסק־הדין קריאת אחרי מיד
 על־ בית־המשפט באולם נעצר הוא אחמד,

 היה הנימוק נס־ציונה. משטרת שוטרי ידי
 משפם בבית להתייצב היה צריך שאחמד
 שעליה לזו דומה באשמה בעפולה, השלום

 כוזבת הודעה מסירת לדין: חברתו תובא
עפולה. למשטרת

פת נעלמה ששרה אחרי הפרשה, בתחילת
 מסר איקסל, בכפר אחמד של מביתו אום

 אתה שיחד אמר בה במשטרה, הודעה הצעיר
 קצר זמן מסויים. כסף סכום מביתו נעלם
 למשטרה, שנית אחמד פנה מכן לאחר
 כוזבת, היתה הראשונה שהודעתו הודה

 לא השוטרים מהשוטרים. סליחה וביקש
לו. סלחו
עורו־ של חריפה התערבות אחרי רק
 בבית־ אחמד נעצר לא זכרוני אמנון הדין

 ימים כעבור התייצב הוא המחוזי. המשפט
השו בעפולה. השלום משפט בבית מספר

 אחמי על כבר שעבר בסבל שהתחשב פט,
 כדי הדיון, את דחה האחרונים, בחודשים

 בבקשה המשפטי ליועץ לפנות לו לאפשר
ההליכים. את לעכב

— הזה״ ״העולם על לשנה מנוי
ל״י. 60 לאירופה אויר בדואר

חז היז זזג עסה של7אפ;ז
ז ד א ו ב פ ש ה ב סי ד פ

במזומנים י ל 250- של פרס
 לנו וממציא ההגדה את המזמין אחד כל יקבל
 השאלה של הפתרון את הזמנתו עם יחד

:דלמטה כמפורט המתימטית

השאלה? את לפתור א<ך
 תשע בתוך מספרים לשים יש

 בסדר הרבוע של המשבצות
המס את שנחבר שאחרי כזה

 מאוזן, בכיוונים ביניהם פרים
 יופיע תמיד ואלכסון מאונך

 למספר להגיע יש .15 המספר
האפשר. ככל רבות פעמים הזה

ההתחרות תנאי
 כל הגרלה. כאן אין במזל. תלויה איננה הפרס קבלת .1

 יקבל הנכון הפתרון את ההזמנה עם יחד השולח אחד
ל״י. 250.— של פרס

 בהתחרות המשתתף על והפתרון ההזמנה עם יחד .2
 כולל ההגדה מחיר ל״י, 7.50 של הסכום את לשלוח

דואר. המחאת באמצעות והמשלוח, האריזה
 ועד 26.2.1965 יום עד רק יתקבלו ופתרונות הזמנות .3

 הפתרון זה בעתון יפורסם 12.4.1965 ביום בכלל.
 באותו ישלחו כן הזוכים. וכתובות שמות בציון הנכון
הזוכים. לכל הפרסים היום

 במעטפה בחיפה נוטריון בידי הופקד הנכון הפתרון .4
סגורה.

 הסדורי והמספר ירשם אצלנו שיתקבל פתרון כל .5
ההגדה. של האריזה על יופיע

 קבלת אחרי למשתתפים תשלח האמנותית ההגדה .6
 מבקשים ההזמנות. קבלת סדר לפי והתשלום, ההזמנה

 את לשלוח יש גלויות. גבי על פתרונות לשלוח לא
 מאיר ״המפיץ״ :הכתובת לפי והפתרון ההזמנה

חיפה. הר־הכרמל, ,25 הנשיא שדרות ברנשטיין,

ש י ההזמנה.■ עם יחד במעטפה ולשלחו ולמלאו המודעה של הזה החלק לגזור -

נ., א.
 פסח. של האמנותית ההגדה את לי לשלוח אבקשך

ל״י. 7.50 ע״ס דואר המחאת רצו״ב
 15 המספר בפתרוני,

פעמים...........מופיע

........................... השם

...................... הכתובת

 והכתובת השם את לרשום נא
ההגדה. משלוח לשם המלאה

.................................................. השם

.................׳............................ הכתובת

10החתימה

143219 הזה העולם


