
711117/ ^# 2570גוה הווו*■ 0

 בתהילים, נעים; לא במצח, )1
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_ התירן רבן1הק _ י
 * )7 מעמוד (המשך
 מורטי־עצבים, שבועות כמה במשך

 למשוך רבים אנשים ניסו שבמהלכם
 לטרפד ברורה במטרה שונים, בחוטים

שהועל האפשרויות אחת המינוי. את
 גירעון תת־אלוף של מינויו היתה תה

 לענייני״טרור. היועץ לתפקיד מחניימי
 במישרד כאיש־צבא עבד מחניימי

 חשבו ורבים רבות, שנים במשך היועץ
 את יפשוט שהוא טיבעי זה - שיהיה

 היועץ. לתפקיד בעצמו ויתמנה מדיו
 זכה וניר הועילו, לא המהלכים כל אך

לפני נפטר מחניימי בתפקיד. לבסוף
ל — כמה ע !

בקאזיגו *
בכל ניר עסק לתפקיד מונה אז *ץ

שליחויות #•/מיני
 פרס עם ישירות עובד כשהוא
 כאיש־אירגון ידוע הוא כראש־ממשלה.

 ראשונה, ממדרגה וכמבצע מעולה
 רב. בשקט החסויה בעבודתו ועסק
 מודעת היתה לא אשתו, ג׳ודי, אפילו
 בעלה היה שבהן הפעילויות לרוב

 באחד לקרוא הופתעה היא גם מעורב.
 השתתף בעלה כי בעיתון הבקרים

 עם ביחד בקאזינו, במישחק־הימורים
חשוקקי. עדנאן הסעודי המיליארדר

 מכירת־ פרשת של פיצוצה עם
האמ בכלי־התיקשורת לאיראן הנשק

ל ניר של שמו גם עלה ריקאיים,
 בעיסקות־ והמביא" כ״המוציא כותרות
שלי את בנאמנות מילא ניר הנשק.

המהלכים כל ראש־הממשלה. של חותו

_ חדד של 1בת1אה —
 )37 מעמוד (המשך
 לי לספר דאגו אמי, מות אחרי ארצה,

בי. פגע נורא זה זה. על
 היתה לא שמזל יודעת אני אבל
 כאן. הייתי שלא בתקופה בבית אצלנו

 מכירות והן שלי, חברות הן השכנות כל
 לדירה. לבוא מפחדת היתה היא אותה.
 הסיפור לכל מאמינה לא אני ולכן

בחדשות. מספרת שהיא
 ידידים, עם מישל התייעץ בינתיים
לע והחליט ובני־מישפחה, עורכי־דין

בהתחב ולהודות עיסקת־טיעון שות
 •שאינה ובהתנהגות עבריין עם רות

 שראה אחרי זאת החליט מישל הולמת.
 הקומוניסטי אל־איתיחאד בעיתון
 שם הארץ, מהעיתון שהועתקה כתבה

 שחיתות במעשי נאשם שהוא כתוב היה
 למישפחה יגיע שזה פחד הוא ושוחד.
להוריו. גדול סבל ויגרום ולכפר,

 שם־המישפחה, על לשמור כדי
 להודות החליט הוא העניין, את ולסגור

 בית־ ,ואומנם הקלים. הדברים בשני
 שקל 200 של עונש עליו גזר הדין

 שבזה חשבנו מאסר־על־תנאי. ושבוע
 מזל עם נפגש לא מישל נגמר. העניין
למ המישפט, שלפני התקופה במשך

 לפני שבוע אליו טילפנה שהיא רות
המישפט.
 על שהיה הללו השנים כל במשך

 של ולחץ מוריס מצד לחץ מישל
 המשיך הוא ועומד, התלוי המישפט
 פרשיות לפתור במישטרה, לתפקד
אבל ובכבוד. בתהילה ולזכות קשות

♦ פציעתו אחרי ניר
מדי יותר נחשף

 פרס, שימעון של בקשתו לפי בוצעו
 שר־ רבין, יצחק עם בהתייעצות

 אז שמיר, יצחק של ובידיעתו הביטחון,
 ושר־ ראש־הממשלה ממלא־מקום

החוץ.
 אחרות, בשערוריות כמו זו, בפרשה

 על ש״יקח שעיר־לעזאזל מחפשים
 הקודמת בפעם התיק״. כל את עצמו

 יהיה נראה, כך הפעם, איתן. רפי זה היה
 המבצע. רק היה ניר אך ניר• עמירם זה
 שנמסר (כפי לטהראן בנסיעותיו גם

 עם בפגישותיו וגם הזרה) בעיתונות
 את ניר מילא חשוקקי(כנ״ל), הסעודי

 פעל ולא ראש־הממשלה, של שליחותו
עצמאי. באופן

הת כבר אמריקאיות ועדות־חקירה
לה יש לעומק. הנושא בבדיקת חילו
 האמת כל את יגלו אלה שוועדות ניח
 על האמת ואת שנעשו, המהלכים על

 הפועלות הנפשות כל של חלקן
 כבר אמריקאיים חוקרים בפרשה.

 לתחקר כדי לישראל, לבוא מתכוננים
ישראליים. אישים ולתשאל

 לאישים אין שבו זה, במצב־דברים
 להשתיק האפשרות בישראל פוליטיים

 לאור, במהרה זו תצא. האמת, את
 כמה על לענות יידרשו כאן ואנשים
בפרשה. מביכות שאלות
 של עורו יינצל שכך להאמין קשה

 גם ייאלצו איתו שיחד ייתכן אך ניר,
המחיר. את לשלם אחרים

 והאלוף אבנר ארי השדרן בין *
יריב. אהרון (מיל)

 בקידום לו הפריעו האלה הרינונים
 שהעניין שאחרי חשבנו ובקריירה.
 חיים לחיות נחזור ייגמר, בבית־הדין

 של הפצצה באה ואז נורמאליים,
 כל את מזל מסרה שבה חדשות,
אותנו. והכפישה הסיפור

 הזאת האשד, מדוע לעצמי: חשבתי
 בעלי של שמו את בעיתונות מכפישה
 לכל חשופים להיות ולילריי לי וגורמת
 מסתתרת שהיא בזמן הזאת, הפרשה

 על ומגינה והציבור, העיתונות מעיני
 שיש מוצאת לא אני ילדיה? ועל עצמה

שמה!♦. להעלמת הצדקה שהיא איזו .
 לעשות. מה יודעת לא כבר אני

 שיבוא ממורים מישל ביקש מההתחלה
 שיוציא בני־אדם, שני כמו איתו לרבר
 את יסגרו וכך כעסו כל את עליו

 מאשמתו. מתחמק איננו מישל העניין.
 כאשר רע, מעשה שעשה יודע הוא

 שילם הוא אבל אשת־איש, עם התעסק
מספיק. כבר

נוס מישפטים למורים יועילו מה
 הכבוד? את לאשתו ישיב זה האם פים?
 ושכולם יישכח, העניין שכל מוטב

 הורס מורים הרי חדשים. בחיים יתחילו
 הורס הוא שלנו, המישפחה את רק לא
 לא שהם ילדיו, ושל שלו החיים את גם

 אני לנצח. טינה לנטור אסור אשמים.
 יכול לא מדוע ולמזל, למישל סלחתי

כך? לעשות מורים גם

 זו. יעה לד הצטרף הזר העולם *
הכתבה. פירסום את כששקל
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