
ומספרת בבריטניה. ביותר המפורסם בבית־המישפט ביקרה אלון אילנה

 מא־ את הרג 67ה־ בן :הדין ורך ^
 זעקו כך ביריד..״ אשתו של הבה

 יתכן לונדון. של עיתוני־הגוקר כותרות
 כל־כך, רב מקום ניתן היה לא שלחדשה

 שנהרג, ומאד,בה ,71 בת האשד, היתד, לולא
.36 בן

 וטיפוסיים מעניינים היו המעשה פרטי
 בגימלאות, שהוא הבעל, לאנגליה. מאד
 המעשה את עשה כי המישטרה בפני טען
 ומאיומים מהטרדות אשתו את להציל כדי
 הצעיר כי הסתבר לשעבר. מאהבה של

 וכאשר שנה, 11 יחדיו חיו הזקנה והגברת
בעלה. אל האשה חזרה נפרדו

ו צעירה, אשד, לשאת הספיק הצעיר
 המשיך נפרדו, מאז שנה שחלפה למרות

 יום הקודמת. אהובתו את ולהטריד לבוא
 איים שיכור, בהיותו בא כאשר אחד,
ה בחלק ויירה בו יפגע כי הבעל עליו

 אחרי שנית. יופיע אם רגלו, של בשרי
 הוא איומו. את הבעל קיים אחדים ימים

 בבירכו וירה שלו רובה־הצייד את הוציא
וה וגדול, עמוק היה הפצע המאהב. של

 הדם איבוד כי התברר רב. דם שתת מאהב
 היה שאי־אפשר גדולים, כה היו וההלם
 בבית- מת והוא המאהב, חיי את להציל

החולים.

 של כבדו
צ׳רצ׳יל

 בהרחבה דווח שעליו אחר, ישפט ף*
ז  אשה של מישפטה היד, בוקר, באותו •
הכ כי התביעה על־ידי שנאשמה ,56 בת

 בקבקי- לתוך מפוררים הרגעה כדורי ניסה
שכנתה. של החלב

חשי אשר השבוע, של הגדול המישפט
 ובשע- הזוהרים, במשתתפיו היתד, בותו

 שהשתמעה המינית־פרלמנטארית רוריה
הגיבו היו שבו מישפט־סחיטה היה ממנו,

 ווינסטון ,36,־ד בת חשוקקי סוראיה רים
.39ה־ בן הנכד צ׳רצ׳יל
עמו את ממלאה הזוהרת חשוקקי גברת

 זמן מזה העולמית בעיתונות החדשות די
 חשוקקי, לעדנאן 15 בגיל נישאה היא מה.

 נישואיהם שנות במשך מסעודיה. איל־נשק
 1973 בשנת ואולם ילדים, חמישה לו ילדה
מרובים טכסים ללא בעלה אותה גרש

י■

 אומנם היא בביירות. מוסלמי בבית־דין
 היתה לא ־ אך נאה, כסף סכום קיבלה
תבי הגישה כשנה לפני מההסדר. מרוצה

 תובעת היא בה לשעבר, בעלה נגד עה
המשו בנכסיהם כחלקה דולר, מיליון 100

 מוסלמית אשה היתד, לא לדבריה, תפים.
 לבעלה, כנגדו״ ״עזר היתה היא רגילה.
 בלום- מתנהל המישפט בעסקיו. לו ועזרה

 בית- את לשכנע מנסה והיא אנג׳לם,
בעניין. לדון סמכות לו שיש שם, המישפט

 בכפר ארמון היפהפייה קנתה בינתיים
 ב- ודירת־גג בלונדון דירת־פאר אנגלי,

 צרור איבדה כשנתיים לפני לום־אנג׳לס.
 ללונדון. מפאריס בדרך יקרים תכשיטים

 בכך תלויה היתד, דמי־הביטוח תביעת
 היעלמם בעת מצויים היו שהתכשיטים

במיזוו־ ולא הגברת של מיטען־היד בתוך

הנכבד צ׳רצ׳יל וינסטון
חייה״ ״אהבת

חאשוקקי סוראיה
בפאריס שבוע

 שונים, מיסמכים נחתמו כך לשם דותיה,
 בניסיון נאשמו בחקירה שהועסקו ובלשים
ממנה. סחיטה
 פרשיות התגלו מישפטם ברור כדי תוך
 והתברר־ החברה, אשת של מחייה שונות

 מאהבה. היה מסויים פרלמנט חבר כי
 והכל בדירתה קרובות לעתים ביקר הוא

 הוגש הגבר של שמו יחסיהם. על ידעו
 סוראיה נייר. פיסת על לבית־המישפט

 יותר היו ״יחסיהם כי בעדותה, אישרה
 נקבה לא הדיסקרטיות לשם אך מידידות״.

למחרת כבר אולם המאהב. בשם היא גם

 לורד של הצהרתו בעיתונים התפרסמה
 הגדול, צ׳רצ׳יל של נכדו צ׳רצ׳יל, וינסטון

 לנקות כדי זאת הצהיר הוא האיש. הוא כי
בפרלמנט. חבריו שאר את מחשד

 ,10 דאונינג לרחוב עד הגיע העניין
 לה שאין אמרה תאצ׳ר מרגרט הגברת אך
 מדיניות השלכות אין שכן בכך, עניין כל

השניים. של ליחסיהם
 ולספר לחזור להזדמנות שמחו העיתונים

 היפהפייה. של המדהימים חייה פרטי את
 האנגלית הנערה נסעה כיצד סיפרו הם

אמה, עם שבוע, למשך לפאריס הצעירה


