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ר לצרפתים מידע עליו מוסרת ישראל שמישטות
 שהתייצב השחרחר, צעיר ^

 (״רפי") רפאל ח"כ של בדרכו 1 (
 מורים ״אני לעצור. אותו ביקש סוויסה,
 המישטרה, עם בעיות לי יש אזולאי.

 את שכרתי לי. לעזור צריר אתה
 ברחובות, הדקלים בית־הקפה
 אמר. צרות," לי עושים והשוטרים

לי?" תעזור ״אתה

 מיזוודותיו, את ארז כאשר השבוע,
 זו, מיקרית בפגישה סוויסה רפי נזכר

 הוא חודשים. כמה לפני שאירעה
 בנו, עצור שם לפאריס, לצאת התכונן

 צעירים שלושה עוד עם יחד דויד,
בהברחת־סמים. החשודים ישראליים,

 עזרתו את שביקש אזולאי, מורים
שנעצרו הצעירים אחד הוא הח״כ, של

במזסרת־בתיה ואביו סוויסה דויד
ודכי אב לו שאין מי את להכות מותר

 בפרשת סוויסה רויד עם ביחד
הקילו חמישה בת מיזוודת־הסמים

 סוויסה דויד עימו שהביא גרמים,
לצרפת. מתורכיה

 עוד פנה לא המוזרה, הפגישה מאז
 יושב־ראש שהוא הח״כ, אל אזולאי

 מזכרת־בתיה, של המקומית המועצה
 יותר בתנאים לשוחח שהוזמן למרות
רחוב. בקרן ולא נוחים,

בראש, פגיעה
אדומות עיגייס

ם א ה כי סוויסה־האב חושד ^
 באמצעות בו לפגוע במזימה מדובר1 !

 זו היא מישטרת־ישראל האם בנו?
 הסמים 'קשר־ על לצרפתים שמסרה

 סוויסה־הבן שימש שבו הישראלי,
כבלדר?
 רפי השיב אמרתם," אתם ״זה
 הזה. העולם לשאלות בזהירות סוויסה

 לא אני אבל הזה, בכיוון חוקר ״אני
 הדברים, את אברר שלא עד יודע.

אפשרות. שום פוסל לא אני לצערי,
 ומשתדל פי למוצא אחראי ״אני

 שאיני זמן כל אדם, שום ללכלך שלא
 שאני שהכיוון יתברר אכן אם בטוח.
 אחד יהיה זה הנכון, הוא אותו חוקר
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בצדדל סוויסה דויד
תותחנים באימון בראש פגיעה

סוויסה: רפי ח״כ סיפר
הבית. של השעון־המעורר היה לני

 רפאל השבוע סיפר לו, קראתי גם כך
 רץ מוקדם, מתעורר היה הוא סוויסה.

 החמות, הלחמניות את מביא למכולת,
 ומכין האש על המים את שם החלב, את
לבית־הספר. התיק את

 אחרי דויד אצל התגלה השינוי
 באחד בראשו נפגע הוא שלו. הפגיעה

 —** נעלמה כל קודם בצה״ל. האימונים
 , לקום הפסיק הוא העירנות. אותה

מוקדם.
 חזקים, כאבי־ראש באו כך אחר
לו היו יום־יום. אותו שתקפו
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