
אפרופו, גן־קפה
 ל״זזבימה״, דזתרבות״ ״היכל בין ב״גן־יעקב״,

 בלילה. 2.00 עד בבקר 9.00כד יום כל פתווז
,03־280ן43 טלפון:

באפרופו נפגש

הבית. חשבון על ו50נד<־/ נהנות
 לאפרופו (...כי באפרופו. רביעי יום כל
 או בוקר, ארוחת זיברי גברתי יומהולדת.) יש

 רביעי יום פחות...כל לך תעלה ארוחת-צהרים
 אחה״זג. 3.00 עד בבקר 9.00מ־ באפרופו,
 בל לל,5וב בפרט מהנ״ל, יהנו *גברים

ראשוו. יום
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רביעי יום

 של המןויים תעריפין
ל ח 1*0 ה 5 . 8 . 8 0
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שנה דחצי בלירות לשנה
הוצאות מחיר

סת״ב ס׳ה״ב מ.ע.מ. משלוח העיתון

1370
1800

2657 = 285 +  350 +  2022 
3329 = 357 +  950 +  2022

בארץ המנוי דמי •
רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

מנוי דמי ת ה צו אר חוץ ל
אר ר בדו אוי

2400 4550 = 488 + 2040 +  2022 אירופה •
4120 7842 = 840 + 4980 + 2022 קו קנדה ארה״ב, • סי ק מ ו

ה, ארגנטינה, ברזיל, ונצואלה, • מבי קולו
6550 12880 = 1380 + 9478 + 2022 ה, טרלי ס פרו זילנד, ניו או

דרום ניגריה, השנהב, חוף גאנה, •
4500 8750 = 938 +  5790 +  2022 ה חבש, טוגו, אפריקה, קני
5500 10614 = 1137 +  7455 + 2022 טאייוון פנמה, •

סינגפור, נפל, הונג-קונג, תאילנד, •
4650 8985 = 963 +  0000 + 2022 אה רי קו

המנוי. על יחול המשלוח בדמי שינוי כל

מ ח■ ר ל 3ט ״ ח ל

בנזד-ינה
פט מיש

ח צ א הר פוענח של
 ירט8 שעד־המדינה למרות

 הרצח ביצוע צורת את
שותפיו, 7ע והצביע

איש הורשע א7
 ,19 בן צעיר רושה, סולימאן

 ממיזרח־ירושלים, סוחר של בנו
 לפני עוזי מיריות בביתו נרצח

 וגילתה, חקרה המישטרה כשנה.
 נסיון כדי תוך נגרם הרצח כי

 פרצו מזויינים שודדים שני שוד.
 וג׳ק, לום בעזרת הנרצח, לבית
 לבית ונכנסו חלון של סורג שברו

 משום ישנו. יושביו שכל בשעה
רי ובידיים סולימאן התעורר מה

 אומץ השודדים. על התנפל קות
הב אך למותו, הביא הנואש לבו
השודדים. את ריח

 כוחה בכל ניסתה המישטרה
 עקבות חיפשה הרצח, את לפענח
 באה הישועה מצאה. ולא ורמזים

 כמו בהחלט. בלתי־צפוי ממקור לה
 גם הפשע, בעולם אחר מקום בכל

 בית־דין קיים בירושלים־המזרחית
 בין סיכסוך התחתון. העולם של

 הזה. לביודהדין הובא פורצים שני
 נתפס־ רג׳בי, יעקב מהשניים, אחד

 פריצה באשמת המישטרה על־ידי
 שם בירושלים, אמבסדור למלון

 כאשר התכשיטים. חנות נפרצה
חרי שלא מייד רג׳בי חשד נתפס,

 אלא למעצרו, גרמה המישטרה צות
 נג׳יב מחבריו, אחד של הלשנה

נביל.
 של לבית״המישפט פנה בי׳רג

 את לחייב ביקש התחתון, העולם
 על לירות אלף 100 בתשלום נביל
 עקב מעצרו בגלל לו שנגרם הנזק

ההלשנה.
 כיאות, בית־דין, ישיבת נערכה

 נביל, הנתבע, ביקש באמצעה אולם
החו אתו לצאת בית־הדין אב את
מפ חף הוא כי לו אמר ושם צה׳
 על הלשין לא מעולם הוא שע•

 היתה להלשין רוצה היה ואם חברו,
 כיוון יותר, הרבה טובה עילה לו

 רצח סיפור את לספר היה שיכול
הסוחר. בן

 הנאשם עמד כך במזומן. בסף
 התחתון, העולם של לשופט וסיפר

 רג׳בי היה כאשר אחד, יום כי
 שמע הנרצח, אבי של בחנותו

מיל רבע על עיסקה עושה אותו
מהג ערבים שני עם לירות יון

 גדול מקרר להם מכר הסוחר דה.
 רג׳בי במזומן. הכסף את וקיבל

 בשירותי נעזר אינו שהסוחר ידע
הלי באותו בביתו יהיה ולכן בנק,

 במזומן. — גדול כסף סכום לה
ה את רג׳בי תיכנן נביל לדברי

 אבו־ עומר חבריו שני בעזרת שוד
 השוד ובמהלך עזאם, ויוסף עטה

סולימאן. נךצח
 לבית־המישפט שסופר הסיפור

 דרכו את מצא התחתון העולם של
למישטרת-ישראל.

 עדי־ שניהם הפכו ורג׳בי נביל
 טייבה, הכפר תושבי ושני מדינה,

 בביצוע נאשמו ועזאם, אבדעטה
בירושלים. הרצח

 בא הרצח בליל כי סיפר, נביל
 לו למכור כדי רג׳בי, של לביתו
ב מצאו לא אך גנובה, סחורה
מש שם לו וחיכה ישב לכן ביתו.

 ואז אחרי־חצות. שלוש עד 10 עה
 לו סיפר ובהתרגשות רג׳בי חזר
הלילה. קורות את

 בבית-המיש- וירוקה. אדומה
 בלשי סיפור התגלה בירושלים פט

הר כמתכנן שנחשב רג׳בי, מרתק.
הרע בראשו צץ כיצד סיפר צח,
 ה־ אחרי הסוחר, את לשדוד יון

 בא לדבריו שעשה. הגדולה עיסקה
 על־ הנחשבים הנאשמים, שני עם
ו שכירים כרוצחים המישטרה ידי

הסו של לביתו מועדים, עבריינים
 לאחר מנוסתם על להקל בדי חר.

 טאונוס מכוניות, שתי גנבו השוד,
 וינה מלון ליד החנו אותה אדומה
 נסעו שאיתר, ירוקה וסובארו בעיר,
את ניתקו הם הסוחר. של לביתו

 לווילה, הפריצה לפני הטלפון חוטי
 ולברוח השוד את לבצע והתכוונו
ה הטאונוס אל הירוקה בסובארו

ש כדי מכונית, להחליף אדומה,
בי בעת מישהו אותם ראה אפילו

 המכונית. את יזהה לא השוד, צוע
 של מהתנגדותו הופתעו הם אולם

 בלתי־ ובבריחה המנוח, סולימאן
במ כלל השתמשו לא מתוכננת

 ב־ נסעו אלא האדומה, כונית
 של ביתו עד הירוקה סובארו
 שחיכה נביל, את פגשו שם רג׳בי.

לו.
הת בידי כי לחשוב היה אפשר

העדו היטב, מוכן תיק היה ביעה
 כי ספק, היה ולא משכנעות היו יות
או ברצח. יורשעו הנאשמים שני
 המכוניות סיפור נבדק כאשר לם

כלשהו. מישנה שחל התברר
מכנס־י נמצאו שבה המכונית

מקרין פרקליט
התחתון העולם שופטי

ב שהיה מזומן כסף הסוחר, של
 ותרמיל בית-הסוחר מפתחות כיס,

 הסובארו מכונית היתד, לא עוזי,
 אלא רג׳בי, שטען כפי הירוקה,
 אשר האדומה, הטאונום מכונית
 כלל הספיקו לא רג׳בי לדברי
 בגלל בה ולהשתמש אליה להגיע
 השעות גם מתובנן. הבלתי הרצח
 לבצע הנאשמים היו אמורים שבהן

ה את תאמו לא והרצח השוד את
עדויות.

 סניגורו מקרין, דרור עורך־הדין
 ועורך-הדץ אבדעטה, עומר של

 יוסף את שייצג בנימין, אבנר
 הרבה כך כל לעורר הצליחו עזאם,

ה ביודהמישפט של בלבו ספקות
 לא שזה .עד בירושלים, מחוזי
 מעדי־התביעך,. אחד לאף האמין

שר של שקופה עדי־המדינה, שני
 הצליחו לא מאחוריהם, תלויה צים

 סיפור כי בית״המישפט את לשכנע
אמת. אמנם המוזר המכוניות
 של והרצח זכאים, יצאו השניים

 רשימת אל התווסף רושה סולימאן
 של מפוענחים הבלתי מקרי־הרצח
המישטרה.

ם דו ועמודו! ס
 בי גאשם האב

בבגיו סדום מעשה עשה
 בתחנת- השוטרים שמעו כאשר

 הילד של סיפורו את המישטרה
אוז למשמע האמינו לא 15ה־ בן

ש כאלה נוראים מעשים ניהם.
 מאז נשמעו לא אביו על הבן סיפר

 כתב־האי־ גם ועמורה. סדום ימי
 של סיפורו בעקבות שהוגש שום,

שיער. מסמר הנער,
 כי סיפר, מזוזע, שהיה הנער,

 בכוח, יין אביו השקהו ערב באותו
 הוא מעשה־סדום, בו לבצע וניסה

6 בעמוד (המשך 2{
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