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 ל״י. 10.690—ב כ״ס 10 סמ״ק, 767 מנוע עם היחידה
 מרווחים. מקומות 5 בעלת ונוחה חזקה

 דרך. תנאי ובכל משובשות בדרכים בהרים,
 העממיות. המכוניות בין ביותר הבטוחה ההשקעה

 אלפי במשך בעיות פחות — לליטר קילומטרים יותר
קילומטרים

נבחר! פיאם ־ בחר הצבור
1968 — בישראל שנערך עם במשאל

■ ■ ■ שבגד המפקד ן ■ ■
)21 מעמוד (המשך

 על מאומה ידע לא הוא לנהוג. אותו למד
תוכ הכין לא פקודות, נתן לא הפעולה,

דו״ח. קיבל לא ניות,
 אל־ כי לטענתו, תוקף יתר לתת וכדי

 בהת־ ויליאם, הכריז מפקדו, היה לא נמרי
 בעל הקצין ״אני העדים: דוכן ליד מתחו

 אל־פתח חיילי מבין ביותר הגבוהה הדרגה
ל דרש שהוא מכיודן בישראל.״ שנתפסו

 את גם דרש שבוי־מלחמה, של מעמד עצמו
 ״לשים שבוי: בכיר לקצין המגיעה הזכות

 עד פיקודי, תחת אל־פתח שבויי כל את
משלי!״ גבוהה דרגה בעל קצין שייתפס

★ ★ ★

המוגמר התוצר
 המישפטים באולם שישבו ישראלים

מגוח הדברים נשמעו לוד, במשטרת /
 בנו נצאר, ג׳ורג׳ ויליאם אבל במיקצת. כים
היהו והאם הנוצרי הירושלמי הסוחר של
 ביירות), ילידת סרור, עבדו בת (אודט דיה

שנותיו. 22 של הרצינות בכל לכך התכוון
באי הצבאי, התובע אותו שאל כאשר

 היה לא שעבר קורס־הקצינים אם רוניה׳
 וילי־ פנה מפקדי־כיתות, קורס רק במיקרה

 מרשה לא ״אני לבית־המשפט: הנעלב אם
בדרגתי!״ ספק יטיל שמישהו

 ה־ בצבא כוכבים״) (״שני סגן הדרגה:
או קיבל והוא הפלסטיני, הלאומי שיחדור

 חודשים ארבעה של קורס שסיים לאחר תה
העמ בסין נאנקין, של הצבאית באקדמיה

מית.
 של המוגמר התוצר עמד השופטים לפני

 הפעולה שלבי כל את שעבר צעיר אל־פתח:
הפולי רעיונותיו בהפצת החל המחתרתית,

 בסוריה סטודנטים בקרב האירגון של טיים
 ב־ בסוריה, צבאית הכשרה דרך ובלבנון,
 פיקוד בתפקידי וכלה — ובסין אלג׳יריה
והדרכה.

 הלומדים פלסטינאים סטודנטים גייס הוא
 בנשק. בשימוש שם אותם הדריך בגרמניה,

מ טס מלחמת־ששת־הימים פרצה כאשר
ל הגיע הקרבות ואחרי לאלג׳יריה, ספרד
ירדן.

 של רבבות בהכשרתו הושקעו בסך־הכל
דינארים.

 יותר: וחשוב — המיקצועית רמתו מה
האנושית?
 פעולותיו את ביצע מיקצועית, מבחינה

 בסין: שלמד הזעירה הלוחמה כללי כל לפי
 על אנשיו, עם הירדן את לחצות הצליח הוא

 מיסתור מצא הוא שייתפס. מבלי ציודם,
 לפעולה יעד בחר הוא בהרים. לחולייתו

 היתר, לא כי אם — הפעולה את וביצע
לכך. רבד, גבורה דרושה

 את הוכיח — האנושי במישור ואילו
 אל שוביו את שהוביל רק לא חלש. עצמו

 שהוא אלא אנשיו, הסתתרו שבה המערה
ה אל־נמרי. כמאל מפקדו, את הסגיר גם

 חקירתו־ בעת היטב, זאת הדגיש תובע
 עובדות: של שרשרת שזר הוא הנגדית.
 אחד מפתחות, שני רק היו נמרי של לביתו
 המשטרה ויליאם. אצל ואחד עצמו אצלו

 הדלת את לפרוץ מבלי אל־נמרי לבית נכנסה
המפתח? את קיבלה מניין —

 את ״כשראיתי הסביר: עצמו ויליאם
 בי משוכנע הייתי במשטרה, שלנו הנשק
 אמרתי בו. להתנקם החלטתי הלשין. כמאל

 בג׳יפ יצא גם הוא המפקד.״ שהוא לחוקרים
 של ביתו על הצביע ג׳וז, לואדי משטרתי
אל־נמרי•

★ ★ ★
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המודיעין מקורות

 אל ויליאם את המוזכרת חוליה ך*
 ומהם — במערת־רמון אנשיו *שלושת (

 נתפס איך אבל ברורה. — לכמאל הלאה
ה אחרי שעות 48מ־ פחות עצמו, ויליאם
אבו־גוש? חניון על התקפה

 מילה. לומר מוכן איש היה לא כך על
 ״כמה כלשהי: השערה היתד, עצמו לויליאם

 מורה־ את אל־שזזיש היכר, הפעולה לפני ימים
 אותנו והביא הירדן, את אותנו שהעביר הדרך

״אולי.. אותנו. ועזב נפגע האיש לרמון. . 
 נעצר שכאשר לספר, ידע גם הוא אבל
 בבית־קפר. בשבתו אנשי־הבטחון, על־ידי

 ״אתה אלהד לו אמרו המיזרחית, בירושלים
 עם מהלך היית בכראמה אבו־מוחמד.

מייסר.״ ש
 שלכם שלמודיעין ״כנראה זאת? ידעו מניין

״אינפורמציה מקורות יש . . .

ט ^ פ ש  גא ואז ימים. ארבעה נמשך מ
 על לעמוד השניים נצטוו שבו הרגע * (

 מאסר־ פסק־הדין: את לשמוע כדי רגליהם,
עולם.
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