
במדינה
פשעים

נה1בחת דם
האורח נרצח האם

בשוגג ־גאו
? שימחה מיריות

 בקד. ׳בכפר בעיצומה, שהייתה החתונה
ה לפתע. נקטעה ■שבמשדלש, אל־גרבייה

 חדלו האוויר את שפילחו המסורתיות יריות
 ,21 בן איל־רחמן עבד מוחמד הן. אף

 חברו בדמו. מתבוסס נפל הכפר, תושיב
 הוא, אף כרע אליו סמוך שעמד ריאד,
ושותת־דם. פצוע

 אלא נותר לא למקום שהוזעקו לשוטרים
 ריאד, חברו, מוחמד. של מותו את לקבוע
 המישטרה בחקירת לבית־החולים. הובהל
ב נגרם לא מוחמד של מותו כי הוברר
שנפ מכד־ר כתוצאה אלא ׳תחילה, כוונה

בו. ופגע לט
 עדי־ שהיו הכפר מתושבי לכמה אך

 אחדים לטענת שונה. גירסה לאסון, ראייה
 מטווח בירייה בביטנ׳ו טוחמד נפגע מהם
 מגבו יצא והרגו בו שפגע הכדור קצר.
לטע מכאן, מאחוריו. שעמד בחברו ופגע

 שהרגה שהירייה הכפר, מאנשי חלק נת
 - קשה ופצעה אל-רחמן עבד מ־חמד את
בזדון. אלא בשגגה נורתה לא חברו, את

 עצרה המישטרה חיוניות. הפגנת
 מיש־ קרובי מהם שלושה חשודים, שיבעה

 תחילה שנעצרו, השיבעה ההרוג. פחת
 לבקשת במעצר נשארו ימים, נ׳־, שמו ל

 מעצרם את להאריך שביקשה המישטרה,
 המישטט בית לפסיקת עד זאת, יום. 15ב־

 הריגה של תוצאה יהיה ר,מיקרה אס שיקבע
תחילה. בכוונה■ רצח להבדיל, איו, בשוגג

 עבד שמוחמד המשוכנעים יש בכפר
״אלמנ של לקבוצה קורבן היה אל־רחמן

ב היריות ••שמסורת בילתי־אחראים״ טים
הנער לחתונות באחרונה המתלווה אוויר

 — שבשיגרה דבר לגביהם הפכה בכפר כות
 נחיצותם את להפגין בעיקרו, שנועד, דבר
אלה. במעמדים השיבותם ואת

 בנאיים, מוסטפה הנפטר, של דודו
 .הצטברות על סיפר במיקצועו, ע׳ורך־דין

 שהובילו, וחיצוניים מקומיים גורמים של
ש האחרון, זה דוגמת לאסונות לדעתו,
שבו ״לפני ■בלתי־צפוי. היה לא לדבריו
 מיקרה דומה. מיקרה ״קרה סיפר, עיים,״
צפוי.״ שהיה

ב רואה ״האוכלוסיה :מוסטפה אומר
 הלך־הרוח׳ות. זהו מהשמתה. חלק יריות
 ומעמד. כבוד לרכוש אנשים מעודד הדבר
 מיעוט, קבוצות שמהווים אנשים שיש אלא

 חיוניותם את להפגין זכות לעצמם שרואים
אלו.״ בחתונות
 תופ־ במה לדעתו, הצמיחה, זו תופעה

 אחר הצעירים רדיפת האחת: עות־לוואי.
 המקנות שמירה בעבודות אם — נשק
 בהתרפסות אם בנשק. להחזיק זכות להם
 בשי- מישטרה ואנשי ממשל גורמי לפני

 להם המקנים מידע, ובמסירת ׳תוף־פעולה
 לחמה־ בנשק להחזיק זכיות בתמיוה
כביכול. עצמית,

 מדאיגה בכפר הנשק מלאי הצטברות
 אסו־טועמה. גלאל המועצה, ראש את גם

 מרחב מישטרת למפקד הגיש לדבריו
 עצומה הכפר, נמצא שבפיקוחה נתניה,

 הכפר, מתושבי איש 500 בידי החתומה
 והיתר מישטרתי פיקוח מבקש הוא שבה

ל המבקש לכל המישטרה מטעם מוסמך
הכפר. בתחומי נישק החזיק

ם. ד ת־ מ ק  לא שהוא כפי ״׳המצב ני
 :ומוסיף גלאל, אומר להימשך,״ יכול

 החרמת על החליטו בכפר נרחבים ״חוגים
 הרריות.״ מסורת שתיפסק עד החתונות

 בלתי־נסבלת זו מסורת ■האישית, לדעתו
רצויה. אינה ואף

הש על נתניה מרחב ׳מישטרת •תגובת
 אל־ .ב׳בקה ה׳אחרוינים המאורעות תלשלות

למדי. פושרת היתד. גרבייה
 :המחוז מפקד עירן, ניצב־מישנה אמר

 נמצאים שכלי־נשק לעובדה מודע ״אני
 בידם נמצאים הם מהתושבים. חלק בידי

 של וסהמלצתה באישורה חוקי, באופן
 — מורשים לא לכלי-נשק אשר המישטרה.

אחרת.״ שאלה כבר זו
 אל- ׳בבקה החיים ■נמשכים ובינתיים

 מה לשכוח המנסים יש כסידרם. גרבייה
 במידה ניקמת־דם, מבטיחים אחרים שקרה.
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ל ע פ א ונסה דימיונן את ה ו צ מ ל  
 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור

ה מה תסביר ת  הצעות בו. רואה א
 :הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות

תל־אביב. ,136 ד. ת. ״קשקשת״,
 שתי :פרסים יוגרלו הזוכים בין
לי (חמישים ל״י 50— בשווי מנות
 רשת מסניפי באחד אחת, כל רות)

בתל־אביב. רימיני הפיצריות
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במעבר־חצייה. עוברת זברה •
ח׳ נוימן, שמחה ם ר לי פי ע מ  ה

ע ,9 ב ש ־ ר א ב
חדוחר. הפיחות סמל •

ח׳ זכאי, אלישבע צי ר י נ רי  ק
ן ,16 ג ת־ מ ר

 הוא במעבר־חחצייה ״...ודווקא •
!״המכבש את לעקוף ניסה

תליאביב ,6 גזר רח׳ תבלין, דדי
 המתח בשיא דווקא !״לעזאזל •

הטל התקלקלה מירוץ־הסוסים של
!״ וויזיה

ל טל, אברהם מ ר כ ־ ן עי

לבנה ליו שנפלה בשח־סת סוס •
הראש. על

לוי(כר־אור), שירידי
ל רח׳ רו בי ג ־ בן ב ,175 א בי א ־ ל ת
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15623839
ת מסעדות קיו טל אי

 288800 טל. אתרים ככר תל״אביב,
,4 ישראל מלכי ככר תל־אביב,

263987 טל.
,24 אבן־גבירול רח׳ תל״אביב,

266177 טל.
 221681 טל. 93 דיזנגוף תל״אביב,

 640201 טל. ,20 הנכיאים רבי חיפה,
252654 טל. רופיו דרך חיפה,

כשר 43 יפו רח׳ ירושלים,
כשר 15 ג׳ורג׳ המלך ירושלים,

 102 הרצל רה׳ רמלה,
 התיירות מרכז אילת,

החדש

! ! ! ש ד ח

 262 בן־יהודה
 דיזנגוף פינת
455070 טל.
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