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 נגדם הגישה ברוכי, חנה והתובעת, רו,
 כי בכך נאשם דויד כיתבי־אישום. שני
 כתב־ אבשלום. עם יחד אורן את תקף

 אותו מאשים אבשלום נגר האישום
 בתקיפתו וגם מוטי את לרצוח בנסיון

אורן. של

קדמי שופט
- קולה בקבוקי שני

שצקי שופטת
ופלי□ ושני -

 של מעצרם את ביקשה התובעת
 כי והסבירה ההליכים, תום עד השניים

 התר ומסוכן. אלים בחור הוא אבשלום
 לדויד סלחו ומוטי אורן כי טענה בעת
שהבי מכיוון לאורן, שחלק המכות על
 את לנקום חייב היה מאוהב כגבר כי נו

 לא הם אבל אנג׳לה של המחולל כבודה
 לתקיפת שהצטרף לאבשלום, סלחו
 עניין כל לו היה שלא למרות אורן,
 היכה התובעת, לדברי בפרשה. אישי
 תקיפת על כנקמה אבשלום את מוטי
ב במוטי ירה בתורו ואבשלום אחיו,
להורגו. מטרה

 בשריפת חשוד גם עצרה המישטרה
 שוחרר הוא אך אבשלום, של מכוניתו
 עלתה השבוע נגדו. הוכחות מחוסר
לשופ וסיפרה דוכן־העדים על אנג׳לה

 קדמי יעקב ולנשטיין, שולמית טים
ה על יודעת היא מה שצקי, ועדנה
 במיש־ מעדותה שחלקים מאחר פרשה.

 בבית- שאמרה ממה שונים היו טרה
 להכריז התובעת ביקשה המישפט,

 לשופ״׳ ואמרה עויינת, עדה כעל עליה
ה מאבשלום, מפחדת אנג׳לה כי טים
אלים. כבחור ידוע

ה דויד, יצא במישפט בהפסקה
 בקבוקי שני והביא בערובה, משוחרר

 אנ־ ועבור עבורו׳ ופלים, ושני קולה
 הגבירה רק המהומה כל כי נראה ג׳לה.

 מה זה ואולי השניים, בין האהבה את
■ אלון אילנה דויד• שרצה
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