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ו בבתים פגעו ג׳וליס אנשיהמנותץ הצלב
לבית־ גם הניחו ולא בחנויות, .

בצרורות וניתצו הכנסייה, אולם תוך אל ירו הם הנוצרי. התפילה

 מתגוררים יסיף בכפר גגה. על המתנוסס הצלב את אוטומטית אש
 הסתיים הפוגרום ודרוזים. מוסלמים נוצרים, ערבים אלה בצד אלה

ומכוניות. בתים באש הועלו בכפר פצועים. ועשרה הרוגים בשני
ה ד מ ן ע ד מ צ ה

ן  ,22 בן צעיר דרוזי הינו חסן לאח ך
 למוות נדקר הוא ילדים. לשני אב יי

כשבו לפני בשבת, כדורגל מישחק אחרי
 ומכפר מג׳ולים שהתמודדו, הקבוצות עיים.
 הראשונים המקומות בשני ניצבו יסיף,

 היו אמורות המישחק תוצאות .,ד בליגה
 לליגה תעלה הקבוצות משתי איזו לקבוע

השלישית.
ימים• שלושה חלפו
ה ברחוב למוות נורה השלישי ביום
תל תחסין, איבריק יסיף כפר של ראשי

אבו־סנאן. הסמוך, מהכפר 18 בן מיד
 ליד השוכן בית בתוך משם, הרחק לא

 בחזהו נורה הכפר, של הראשי הרחוב
 ואב נשוי ,33 בן סוהר דאוד, חדד סאיג

מתושבי נוספים, אנשים עשרה לילדים•
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ם די דו ה נ ד עו ס ה ב אחרונ ה
דאוד, חדד ס׳איג

 ליאונרדו של המפורסמת התמונה של רפרודוקציה. תלויה וזיתה
 רוסס הבית ישוע. של האחרונה הסעודה את המתארת דה־וינצ׳י,
בתמונה. פגעו אחרים שניים — בדאוד פגע מהם אחד בכדורים. יסיף, מכפר הנרצח בית של השניה בקומה

 מ־ יותר היום. באותו נפצעו יסיף, כפר
 ונבזזו. נשדדו נשרפו, נפרצו, בתים 60

נפגעו. בתי־עסק הוצתו. מכוניות עשרים
ה בשלושה מצוי למאורעות המפתח

 לבין הכדורגל מישחק בין שחלפו ימים
ב חמושים דרוזים 400 שערכו הפוגרום

ש להניח קשה השלישי. ביום יסיף כפר
 שלושה באותם שהתרחש מה על האמת
להסתירה. שמעוניין מי יש תיוודע. ימים

 ומישמר־ הצבא המישטרה, הם אלה
השילטונות. — באחת הגבול.

 הממונה השר הוראת על־פי המישטרה,
כנר ועדת־חקירה, להקים מיהרה עליה,

ציבו ועדת-חקירה הקמת למנוע כדי אה
 מצאה המישטרה של ועדת־החקירה רית•

 המיש־ ,כמובן מילבד, — אשמים שכולם
 מימ־ פי על כראוי. פעלה זו עצמה• טרה
הוועדה. צאי

 במקום, התושבים עדויות על־פי האמת,
לחלוטין. שונה

 הכדורגל במיגרש התקרית אחרי מיד
יטיף כפר מועצת ראש מיהר יסיף, בכפר

 ג׳ולים, מועצת ראש עם בטלפון להתקשר
 לפעול ביניהם הוסכם נסואני. ג׳אמיל

 כבר התקרית פצועי הרוחות. להרגעת
 המישטרה בנהריה. בבית־החולים נמצאו
 יסיף. כפר מאנשי חשודים, שישה עצרה

 כל לעשות הסכימו המועצות ראשי שני
הידי יחסי על לשמור כדי שביכולתם,

 קשרים המקיימים הכפרים, שני בין דות
שנים. עשרות מזה וטובים הדוקים
 על־פי כונסה, הפיוס, את לאפשר כדי

מכל מאנשים שהורכבה ועדה המסורת,


