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העירום אשך
 הכותעדטד הגאשם

הבזק במהירות
בעדו המעניינים, הפרטים אחד

 כי היה באונס, המתלוננת של תה
 סמיר הנאשם, עם מאבקה בעת

 (העולם מוזר דבר קרה עוואד,
 החל ביניהם המאבק ).2221 הזה

 בג־ לבושים שניהם כאשר בחדרה,
 כדי תוך אולם מלאים. די־חורף

ה קרה .כיצד שראתה ובלי מאבק
 סמיר היה שניה, שבריר תוך דבר,

עסו ידיו היו הזמן בל משך עירום.
 לא והיא המתלוננת, בהכנעת קות

 בבגדיו, אפילו נוגע אותו ראתה
לחלו עירום לפתע היה זאת ובכל
טין.

 שראטר, עוזי הוותיק, התובע
המת של עדותה את לחזק החליט
 הזמין הוא נוספת. בעדות לוננת

 העיד בחקירה שוטר. לדוכן־העדים
 מצוות־החוק־ אחד היה כי השוטר,

 בתיקים עוואד בחקירת שעסק רים
שא כאשר הימים, באחד אחדים.

 הרגיזה החוקרים של מסויימת לה
:מוזר דבר לפתע קרה הנחקר, את

עדואד מזוכה
בכותל ראש

מריה החכרה רכחיה האשה
באונס? עסוקות הידיים נאשר — להתפשט אפשר האם

זוזו הכת
היסטרית התקפה

 לשפשף השוטרים הספיקו בטרם
 סמיר לפניהם עמד עיניהם, את

 לא איש היוולדו. כביום עירום
 והדבר בבגדיו, נוגע אותו ראה
 כל היתד, שלא כזה בחטף קרה

 אחד רגע בעדו. לעצור אפשרות
ובמש כהלכה לבוש החשוד היה
ו עירום החוקרים לפני עמד נהו

עריה.
 של סניגורו וכחוץ. ככלא

ראיות את תקף זיו, מאיר עוואד,

 אליבי על שהצביע בכך התביעה
ה שציינה בתאריכים הנאשם. של

ה ליום בחשבון כבאים מתלוננת,
 'בבית־הסד כלוא עוואד היה אונס,

 עונש־מאסר שם ריצה הוא הר.
 קודם מיקרה על שנים שמונה של

 חיילת־חיב״ה באונס הורשע שבו
בתל־אביב.

 הללו הימים בשני כי התברר
או לבית־הכלא, עוואד חזר אמנם

ש אסיר היה כבר זמן באותו. לם

לי בערב וחזר לעבודות־חוץ, יצא
לחופ זכה וגם בבית־הסוהר, שון

 לפני שבוע החמישי, ביום שות.
המת על־ידי שצויינו התאריכים

בחופשה. הנאשם היה לוננת,
 בבית־המיש־ הנאשם יושב כרגע

 וחום אהבה אפוף כשהוא פט,
ה בספסל וחברותיו. חבריו של

 נשים שלוש יושבות באולם ראשון
ה אשתו היא מהן אחת צעירות.
 הכפר בת ערביה צעירה נוכחית,

 בהריון נמצאת היא אום־אל־פחס.
 ה־ לנאשם. שייך והעובר מתקדם,

 21 בת היא דעייף, רבחיה אשה,
ב בביתו עוואד עם ומתגוררת

יפו.
יוש לידה רכתי. שערוריה

 למראה. נאה אחרת, צעירה בת
 את מזכירה המרובעת ליסתה רק

 זוזו זוהי סמיר. של פניו מיבנה
 סמיר של 19ה־ בת בתו עוואד,
 מתגוררת זוזו גם יהודיה. מאשר,

למ ניסתה כאשר ביפו. אביה עם
 לפני אוכל בבית־המישפט לו סור

בע זאת מנעו והשוטרים שבוע,
 בבית־ שערוריה־רבתי פרצה דה,

ו ובכתה, צעקה זוזו המישפט.
 שלה, בהיסטריה שנדבק אביה,

 ראשו את וחבט הוא גם השתולל
הז בית־המישפט שכל עד בכותל,
 הצליחו לא שוטרים שלושה דעזע.

להרגיעו.
 מריה היא בחבורה השלישית

 הדת בת ערביה צעירה קופטי,
ביל היא נצרת. ילידת הקופטית,

 סוטות לנערות במעון זמן־מה תה
 עברה משם נסגר. אשר צופיה,.

)70 בעמוד (המשך

סויטמין חדש!
 הממותקיסשל״עסיס״

 גם עכשיו
 כיותר הכריאים

.0 ויטמין עם

 לפריז טלפון
מחיר ב

ה ח ת שי מי מקו

חדל נוסע אתה אם  וזקוק ל
 ניו-יורק, פריז, בלונדון, למלון
 או רומא,אמסטרדם ציריך,

תבל. ברחבי אחר מקום בכל
 בישראל מקומית שיחה צלצל

 מלון עבורך נזמין ואנו
תשלום. תוספת כל ללא

 לבתי הזמנות מרכז
העולם. בכל מלון

ירושלים 1 תל־אביב 1 חיפה
1641162 2 8 6 3 4 9 | 247870

16*01? 14011868 1181*11

ם ל עו ה ה 619,.2238 הז


