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במדינה
 ויל- של לטענתה היורשים!התערבו.

 מעולם היא עניין, באותו מטוסיאן הלמינח
מע היא שבו חוזה על במודע חתמה לא

 קאסם, כמאל שיל לבעלותו הבית את בירה
החו את שירבב כנראה הלה כי והוסיפה

 לה להגיש שנהג שונים מיסמכים בין זה
 הצליח עיוורת־ילמחצה :ובהיותה לחתימה.

 הבית את ולרכוש שולל, להוליכה כמאל
במירמה.

 ׳נגד צו־מניעה הוציא קאסם נדים ד״ד
 בסכום הבית גג את בינתיים שמכר כמאל,

 מבית־ מבקש והוא ל״י, מיליון רבע שיל
וה הגג העברת ביצוע את לעכב המישפט

 הכנסה כל קבלת לחילופין, או, כולו בניין
ה מן קאסם כמאל שהפיק וטובת־הנאה

 * שהשיג. רכוש
בשי הישישה נפטרה משניה, יותר לפני

יור יותר. עוד הסתבך והמצב טובה, בה
הראשו מנישואיו בעילה של (ילדייו שיה
 המישפחה, נציגת הרכוש. את תובעים נים)
 ׳וילהלמי- עם כלשהם קשרים קיימה שלא
דור מטוסיאן, ששמה שוודית נתייניה נח,
 את — מנהל־העיזבון באמצעות — שת

 את להפסיק ומבקשת המנוחה, ישל רכושה
הבית. מכירת הליכי

 בבית־ עתה מתבררת היורשים תביעת
 דחיית על עירעור בצורת העליון, המישפט
 מטוסיאן וילהלמיינה של הישנה תביעתה

 על נדחתה שחיוקיזתו חוזה, לאותו בקשר
 היורשים חיצי מופנים כרגע אומנם, הסף.
 באותו יוזמתו בשל קאסם, כמאל כלפי
בתביע קאסם בדים יזכה אם גם אך חוזה,

 הבית את לתבוע היורשים מתכוונים תו,
ה בין ההסדרים שכל יטענו הם לעצמם.
 אינם קאסם נדים ובין מטיוסיאן מנוחה

לזק הרופא שיקר שלטענתם היות תופסים,
שטען. כפי כלל בה טיפל לא הערירית, נה

זה, בהקשר ימציא, עצמו קאסם נדים
 וילהלמי־ לבין ביינו חליפת־המיכתבים את
 בינו ההסכם כי אלה יוכיחו ולטענתו נד״

 ׳והתבסס למהדרין, כשר היה הזקנה לבין
. בה. המסור טיפולו על

 תלונה הוגשה הדרוזי עורד־הדין נגד
בפר התנהגותו על עורכי־הדין בלישכת

 יגיע בתביעתו נדים ד״ר יזכה ואם זו, שה
 הוא שאותה הלישכה, לפני קאסם כמאל
לחלוטין. בלתי־נעימה בדרך — היטב מכיר

 מוסד עם היכרותו מוזרות פרשות
 מטעם לשליחותו שיצא לפני החילה זה

).1087 הזה (העולם מישרד־החוץ
 מיש- כמאל למד החמישים שניות בתחילת

 על התחבב העברית, באוניברסיטה פטים
 לימודיו סיום עם אנשי־צמרת. ועל מרציו

 את והמשיך בבית־הדין־העליון, התמחה
 החיפאי עורך-הדין אצל בעבודה התמחותו

פר במיספר הסתבך שם סלומון, יעקוב
בלתי־נעימות. שיות

 נגד חיפאי אזרח הגיש 1955 שנת בסוף
ש על •המישפטית, למועצה תלונה כמאל
שהו חסוי חומר המישפטית ליריבתו מסר
האח ברגע סלומון. עורך־הדין מתיקי צא
מ בפרשה המרכזית העדה בה חזרה רון

ביותר. מביך ממצב ניצל וכמאל עדותה,
 בגביית עסק כאשר לאחר־מכן, קצר זמן

 להם לתת נהג המישרד, מלקוחות כספים
 מוזר באופן נשא שחלקן זמניות, קפלות

הוג ׳ושוב ישראל״, ״מדינת הכותרת את
המישפטית. למועצה תלונה מדו שה

 ׳נוספת פרשה התפוצצה תקופה באותה
 ׳ניהל הוא קאסם. כמאל מעורב היה בה

 ערב הפרוגרסיבית, המיפלגה עם מגעים
 לארגן והבטיח השלישית, לכנסת הבחירות

ה נבדקו כאשר רשימת־מיעוטים. עבודה
 התברר הרשימה, להגשת הדרושות חתימות

 הגיש סלומון עורך־הדין מזוייף. חלקן כי
 לדיון שוב הובא ׳והעניין למישטרה, תלונה

 את לבטל החליטה זו המישפטית. במועצה
 שנה. למשך כמאל של התמחותו תקופת
 אישר בית-הדידהעליון אך עירער, כמאל

 את זמנית חסם ובכך המועצה, החלטת את
הצמרת. אל השאפתן הצעיר של דרכו

 להסתבכויות לכנסת, - כבד־־זאת
 כמאל הואשם שבה פרשיה, נוספה אלה

 יהודיה לצעירה הבטחת־נישואין בהפרת
ו עולמות הפכיה הצעירה .1958ב־ שהכיר

 מישפחתה התנגדות על להתגבר הצליחה
 הוציא תלונתה עיל-ידי הנישואין. לתוכניות

 •ב- ל״י 2500 וממישפחתה ממנה אז כמאל
 לממש מבלי נעלם ׳ולבסוף טעניות־שווא,

תלו הוגשה זה במיקרה גם הבטחותיו. את
הימשפטית. במועצה כמאל נגד נה

 קאסם כמאל יצא פרשה אותה בסיום
 שממנה מישרד־החוץ, מטעם לשליחותו

התמנה בשובו שנים. כחמש לפני רק חזר
)42 בעמוד (המשך
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 1 מספר המסו. בית

אל ר ש בי
 יפהפיות מסג׳יסטיות

 אקסקלוסיבית, באווירה
 אישי. יחס מעולה, שרות
 למופת. נקיון מלא, אוויר מיזוג

סאונה.
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