
רצו שאירע למה המישטרתית הגירסה
מ ומתעוררים ואי־דיוקים, סתירות פה

אמי עצם לגבי כבדים סימני־שאלה תוכה
 תל־ מחוז דובר של מלישכתו נותה.
 נמסד קידר, שמעיה במישטרה, אביב

ב היתה מוסטקיס של אשתו כי תחילה
 זלכן לשם, הגיעו השוטרים כאשר בית,

מאו אולם, לבדם. הילדים הושארו לא גם
הרא מגירסתו הדובר בו חזר יותר, חר

 קצין־החקי־ על-ידי הוטעה כי וטען שונה,
ה כי מסתבר, הרצליה. במישטרת רות

 כי שטען מוסטקיס, עם אכן, היא, אמת
 נשארו הילדים וכי בבית, היתד, לא אשתו
לבדם.

ניגוד
וסתירה

 בעטו והם הריצפה על שכב רק הוא רים,
בריצפה.״ הראש את לו ודפקו בו

 מום־ הובל בוקר לפנות שש בשעה רק
 ב־ מייד. אושפז שם לבית־החולים, טקים
 בדחיפות ״נתקבל כי ניכתב הרפואי דו״ח

 בראשו חבלות מיספר בגלל לחדר־מיון
 ה־ השאירה בתחילה מכות״. עקב ובפנים

 אחרי אולם מיטתו, לייד שוטר מישטרה
 הושאר ומוסטקים השוטר עזב אחדות שעות

 השוטר הודיע שעזב, לפני השגחה. ללא
עצור.״ לא ״מוסטקיס כי:

 היום עד בבית־החולים שכב מוסטקיס
 מאז לביתו. שוחרר ואז בצהריים, השלישי

 לחקירה, המישטרה על־ידי הוזמן לא
 לא לפרשה. בקשר אליו פנה לא ואיש

 ל- תלונה 'נגדו שהוגשה גם לו הודיעו
שוטר. תקיפת על מישטרה

 המיש- של המחודשת הגירסה פי ןדי
 דמירל אברהם ראשון סמל הגיעו טרה 9

 מום- של לביתו נאוה אפריים ראשון וסמל
 להם השיב אשתו היכן ולשאלתם טקיס,

 השוטרים לטענת אותה. רצח כי מוסטקיס
שבו למקום אליו להתלוות אותם הזמין

 בימים הוגעזה לא אכן כזאת תלונה
 זה בנושא גם המיקרה. אחרי הראשונים

בת וטענה עצמה את המישטרה סתרה
 הוגשה מוסטקיס נגד התלונה כי חילה׳
 דובר־ בו חזר כן אחרי ורק המיקרה, ביום

 ימים הוגשה התלונה כי וטען המישטרה
כי היה לכך הנימוק אחרי־כן. ספורים

ואביה מרי
להרדס...״ יכולתי ״לא

 כי מכחישים השוטרים גופתה. נמצאת
ל במורד־המדרגות. סוסטקים את גררו

 כשהגיעו במנוסה מוסטקיס פתח טענתם,
 עימם נאבק אותו וכשתפסו הבית, לחצר
אולם כוח. נגדו להפעיל הוצרכו ולכן

 במידרכה. ראשו את דפקו כי מכחישים הם
 ראשו את בעצמו מוסטקיס דפק לטענתם,

במידרכה.
 מוס־ סילביה סיפרה המישטרה לטענת

 איים בעלה כי לשוטרים, מיוזמתה, טקיס,
 אולם, בסכין. אותה לדקור וניסה עליה

 תלונה תמסור כי השוטרים משביקשו
סרבה. כנידרש,

 שאמרה תוקף בכל מכחישה סילביה
הייתי ״אם במישטרה. זה מסוג דברים

היא אותי,״ תקף בעלי כי להם מספרת
 להגיש גם מסרבת הייתי ,׳לא אומרת,
ואחר־ דבר להם שאספר מדוע תלונה.

ן״ בעצמי לו אתכחש כך
 פוחדת סילביה כי טוענת המישטרה

 אולם נגדו. להתלונן סרבה ולכן מבעלה
 האחרת לטענה בסתירה עומדת זו טענה

 סילביה סיפרה שלפיה המישטרה, של
 מדוע פוחדת היא אם אותה. תקף שבעלה

תת לא מדוע סיפרה היא ואם סיפרה?
 ה- בגירסת וסתירה ניגוד כאן יש ן לונן

מישטרה.

 סתם הרביצו
סיבה ללא

 תוקף בכל מכחיש עצמו וסטקים ף*
 השוטרים, עם נאבק כי הטענה את ■י

 לי הרביצו ״הם כוח: נגדו הופעל ולכן
 בשום- ״אני אומר. הוא סיבה,״ ללא סתם
 זה מהם, אהד אף על יד הרמתי לא אופן
וכזב.״ שקר
 את מאשרת מרי, מוסטקים, של בתו גם

לשוט- הרביץ לא ״אבא ואומרת: גירסתו

 בליסתי, נחבל נאוה אפרים סמל־ראשון
 ושוחרר מוסטקיס, של מתקיפתו כתוצאה

 עוכבה התלונה הגשת ימים. לכמה לביתו
עדות. וימסור שיחזור עד

 לא נא
לפרסם

 כנגד המישטרה תלונת כי היא אמת ן■*
 שצוות אחרי רק הוגשה מוסטקיס י *

 התלונה בפרשה. חוקר החל הזה העולם
ה של עבירותיהם על לחפות כדי הוגשה

 לא בלעדיה מוסטקיס. את שתקפו שוטרים,
 מוסטקים, נחבל כיצד להסביר יכולים היו

 כב־ ,שלפיה תלונה להגיש מיהרו ולכן
השוטרים. את מוסטקיס תקף ייכול,

 מדוע להסביר ידעה לא המישטרה אולם
 שיחרורו מאז מוסטקיס ונחקר נעצר לא

השוט את תקף אכן אם מבית־החולים,
 הדובר של המגומגמת תשובתו רים.

 מדוע אך יחקר,״ עוד ״הוא כי ־־זויתה
ידוע. לא היום עד נחקר לא

 מום־ אחד: הסבר רק לכך להיות יכול
 שלא כיוון נחקר, ולא נעצר לא טקיס
 פוברקה האשמה להאשימו. במה היה

ומ העיתונאית, החקירה שהתחילה אחרי
 ה־ שבגירסת הרבות הסתירות גם כאן

מישטרה.
 שלא ביקשו דובר־המישטרה מלישכת

ה הטענות שבין הסתירות את לפרסם
 בכך נומק הדבר המישטרה. של שונות
 אולם המישטרה״. באמינות יפגע ש״זה

 שהמישטרה אחרי נפגעה אכן האמינות
 יש כי במיקרה, טיפולה בדרך הוכיחה

 אי־ זאת. מסתירה והיא להסתיר מה לה
 יש העיתון דפי מעל העובדות פירסום

הוח לכן מהציבור. האמת הסתרת משום בו
לפרסם. לט
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