
מחתרת־: איש הוא ה1 מנתח
ה במרכז הנראה מרמאללה, ידוע מנתח מר, ביצוע בשעת התמונ

 מאנשי באחד המשטרה על־ידי השבוע נעצר מועמר הד״ר ניתוח.
רנון של הרשת  את ביצע אשר פלסטין, לשיחרוד העממית החזית אי

הבריטית. ובשגרירות בשופרסל בירושלים: האחרונים מעשי־רחבלה

 ל־ העממית החזית של קשר וכאיש כשליח
 תוך - המערבית. בגדה פלסטין, שיחרור

 את המשטרה לחוקרי מכר הוא קצר זמן
 וביוש בשבת הרשת. חברי כל שמות
 על כימעט ידה את המשטרה שמד. ראשון

בגדה. החזית של הרשת אנשי כל
ה לפלג שייכים היו כולם כי הסתבר

ת, של ימני  הרופא עומד שבראשו זה החזי
 הד״ר בעבר, רמאללה ותושב לוד, יליד

 את שביצע פלג אותו — חבש ג׳ורג׳
 ביצע גם אל־על, במטוסי ההתנקשויות שלוש
 גם כי וטען בירושלים, חבלה מעשי שורת

ידו. על בוצע מחנה־יהודה בשוק הפיצוץ
 מכל שונה שהיה מחתרת אירגון זה היה

 חבריו רוב כה. עד שהתגלו המחתרות
 חבש ג׳ורג׳ כמו נוצריים, ערבים היו

 הם ובאל־בירה. ברמאללה שהתרכזו עצמו,
 אל־ היאל־קאומיון לתנועת בעבר השתייכו

הערביים. הלאומיים — ערב
אוני בוגרי משכילים, אנשים היו רובם

 המחתרתית פעילותם את שכיסו ברסיטאות,
 ומחוכמת. מעולה קונספירטיבית בצורה

נשים, שש גם היו העצורים 60כ־ בין

 משותקת צעידה
אמריקאי דרכון עם

 היו שנתפסו השמנים הדגים שני ולס ^
 של הפרוטסטנטי הכומר :בעלי־שם ^

 ואב נשוי ),47( אל־חורי איליה רמאללה
 אנדר־ סט בכנסית פעילותו את שניהל לבן,
 אחד מועמד, נביע והד״ר ברמאללה; אוס

 בוגר המערבית, בגדה הידועים המנתחים
שבסקוטלנד. אדינבורג אוניברסיטת

 בבית־ רפואה למד הנוצרי מועמר הד״ר
ב השתלם בקהיר, אל־עייני קצר החולים

 עבד לירושלים, חזר בסקוטלנד, כירורגיה
 שבירושלים, סבים בבית־ר,חולים כמנתח

 חבורת עם פרטי בית־חולים לעצמו הקים
אחרים. רופאים
 לעבור נאלץ ששת־ד,ימים מלחמת־ לאחר
המוס־ ביתיר,חולים וכמנהל כמנתח לעבוד

 של מחתרת זו היתד! לא פעם ן*
 ומעוררי מראה עלובי תלמידי־גמנסיד, ) |

 ליל־הרימו־ אחרי שנתפסה זו כמו רחמים,
 בתחנה,־ר,מרב־ ויום־הפצצות בירושלים נים
 של רשת גם זו היתד. לא בתל־אביב. זית

 ומחוסרי־מיקצוע, חסרי־השכלה חבלנים
 כוחות על־ידי לבקרים חדשים שנתפסו כאלה

הישראליים. הביטחון
 ללכוד הביטחון כוחות הצליחו הפעם
 השלימו כאשר השבוע, שמנים■ דגים ברשתם

 במשטרת המחלקה־לתפקידים־מיוחדים חוקרי
 המחתרת אנשי 60כ־ חקירת את ירושלים

 נעצרו אשר פלסטין, לשיחרור החזית של
ב המזרחית, בירושלים האחרון בשבוע

 הם כי להם הסתבר ובאל־בירה, רמאללה
וה המשכילה היעילה, המחתרת את לכדו

בשטחים. כה עד שנתגלתה ביותר מסוכנת

 מיסתורית פיסת-נייר
הבלשים בסיפורי כמו

 הקטלנית ההתפוצצות לאחר **ייד
 כוחות נכנסו בירושלים, בסופרמרקט )2

ש רב־מימדים למבצע הישראלים הביטחון
החב מבצעי את ללכוד אחת: היתד, תכליתו

 גוייסו המבצע לצורך בסופרמרקט. לה
 הביטחון שירותי של נוספים בוחות
 אנשי על נפל המעמסה עיקר אך וצר,״ל.
 ועל משטרת־ישראל של הדרומי המחוז
נפת־ירושלים. חוקרי
 המחלקה־לתפקידים־מיוחדים, אנשי אל

ראש בושמי, נחום סגן־ניצב פקדו עליהם
 המטה במשטרת לתפקידים־מיוחדים ך,ענף

 לישכת־ ראש מרכוס, דויד ורב־פקד הדרומי
 עשרות צורפו ירושלים, בנפת החקירות

ה המחוז תחנות כשאר ובלשים חוקרים
אילת. ועד מנתניה דרומי,

 ל־ אחיזה נקודת כל ר,יתר, לא לחוקרים
הירו בסופרמרקט הפצצה מטמיני גילוי

 שיגר־ מודיעין בפעולת החלו הם שלמי.
 במעקב עסקו חלקם ומפרכת. אפורה תית,
 חוגים של ומוכרים ידועים תאים אחרי

 שש־ למשחקי יצאו אחרים עדינים, ערביים
 של בקאסבות בבתי־הקפה אינסופיים בש
ובשווקיה. הגדר, ערי

 לוקטו שנאספו והידיעות המימצאים כל
 השבוע לאמצע עד אולם ענקי. לתשבץ
 להתקדמות סימנים היו ולא כימעט שעבר

המעצרים. למרות בחקירה, כלשהי
 החקירות בכל כמו מיקרי, באורח ואז,

 שאיפשרו החוטים קצוות נתגלו השיטתיות,
התעלומה. פיענות את

ה־ ביום שנערך הפיצוץ לאחר זד, היד.

האמדנזאים
 הבריטית בקונסוליה שעבר בשבוע שלישי
הב הפיצוץ, לאחד קצר זמן ג׳ראח. בשייך

ב הכותל־המערבי, ליד איש־ביטחון חין
מהי בצעדים דרכד שעשתה שחומה אשה
 של פנים העמידה הנשים, רחבת אל רים

בדבקות. מתפללת
 איש־הביט־ של חשדו את עוררה צורתה

 שאין וגילה להזדהות ממנה ביקש הוא חון.
 עברית, דוברת ושאינה תעודת־זהות לה

 קצרה חקירה אחרי לחקירה. נלקחה היא
 הפצצה את שהניחה היא זו שהיתר, הסתבר

 משם מיהרה בירושלים, הבריטית בקונסוליה
 האחרון המקום ששם בסברה הכותל, אל
חשודים. אחר יחפשו בו

במהי ׳מחבריה. כמה מייד הסגירה היא
 לבתיהם. המשטרה חוקרי יצאו הבזק רות

 מ־ רב־סמל מצא החשודים אחד של רביתו
 משטרת־ של המחלקה־לתפקידים־מיוחדים

 בפירסום, עדיין אסור ששמו ירושלים,
וחומרי־חבלה. נשק של מחסן

 בכר. הסתפק י*א החרוץ רב־הסמל אולם
 כמו החשוד, בבית גילה לחפש, המשיך הוא
 פיסת־נייר הקלאסיים, הבלשים סיפורי בכל

 ביום להיפגש ״עליך בערבית: נרשם עליה
ה של בבית־השימוש 12.00 בשעה חמישי
 אדם עם הערבית בירושלים המרכזית תחנה

שחורים.״ ומס.סיים כחולה חולצה הלובש

 הכחולה בחולצה האיש
השחורים ובמכנסיים

 ה־ על מלא איפול הוטל זה רגע **
להז עלולה היתד, דליפה כל חקירה.

להימלט. להם ולהניח הרשת חברי את היר
 הגיעו בפתק שצויינה הפגישה ביום

 לתחנה־המרב־ הירושלמית הבולשת אנשי
 אזרחיים. בבגדים המזרחית בירושלים זית
 הכחולה בחולצה האיש את שם גילו הם

 מייד התחיל, הוא השחורים. ובמכנסיים
 המשטרתי המונח — ״לשיר״ מעצרו, עם

אינפורמציה. למסירת
משמש שכם, תושב האיש, כי הסתבר

^ מחתות איש הוא זה כומר
ת העדה ג מנה חורי, אל מח פעילות בניהול נחשד אשר ברמאללה, הגדולה הפרוטסטנטי

תון תרתית ה לידו בראשה. עומד שהוא הכנסייה מ ובנו. אשתו גם עומדים זו בתמונ
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