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ה ת ר  ראש >,36(בהוטו בנאזיר ♦ ה
 !1ב־ תושבים) מיליון 65(פקיסתאן ממשלת

שנ זה הנשואה בהוסו, האחרונים. החודשים
 כשחקד גם בארצו הידוע לאיש״עסקים, תיים
 חודשים 13 בן לבן אם כבר היא מצליח, פולו

 לוודאי, קרוב הבאה, השנה בראשית ותקבע,
כהו בעת היולדת נוסף(ראש־ממשלה תקדים

 המוסלמית ראש־הממשלה היותה מלבד נתה,
בהיסטוריה). הראשונה

ס מן ל רו ד ה א א ל כ ה
ל קליפורניה, הילס, בבוורלי ♦ נדונה

 ול־ דולר 1,200 של לקנס שעות־מאסר, גן
 (בבית־ בשרות־הקהילה שעות־עבודה 120

ל שסטרה על חסרות־בית), לנשים מחסה
 זא־זא דו״ח־תנועה, לה לערוך שביקש שוטר

 שהיא טוענת היא כי אם ,68(פון־אנהאלט
 חוג־ ואשת כוכבנית־קולנוע בלבד), 58 בת

 שאינה גאבור, כזא־זא יותר הידועה הסילון,
 מנישואיה מישפחתה בשם להשתמש מרבה

 כניסתה את חגגה גאבור־אנהאלס השמיניים.
הסתפ שבה מחבריה, בסעודת־פרידה לכלא

 שימי ובהזמנת מינראליים מים בשתיית קה
 הרבה־ שלה(״עם האישי מהאופנאי לת־כלא

פסים!״). הרבה

רף ה חו רני פו לי ק ב
 יום־הו־ אירלנד, בירת בדאבלין, ♦ נחוג

 דייטון, איפקרס) (תיקלן של 60ה־ לדתו
 שהפכו, סיפרי-ריגול, 20מ־ יותר של מחברם
לס עובדו אף מהם וכמה לרבי־מכר ברובם,

 בשלוש כנוישחק ולסדרות־טלוויזיה. רטים
הישר בטלוויזיה באחרונה שהוקרן מערכות,

המ בחיל־האוויר צלם האנגלי, דייטון אלית.
הצ דרכו, בראשית ומאייר־פירסומות לכותי

באיר לגור שעבר עד בכתיבתו כך כל ליח
הכנ נוכח מיקלט־מס, לו שתשמש כדי לנד,

 מבלה הוא כי אם מתמלוגיו, הגבוהות סותיו
 את הקיץ. את רק ילדיו, ושני אשתו עם בה,

בקליפורניה. לבלות מעדיף הוא החורף

ת סגו א פ ל צן ל מ ח
הרג  יז׳י ,41 בגיל בצפון־נפאל, ♦ נ

 המעולים ממטפסי־ההרים אחד קיקושקה,
 בהתקרבו שלו, חבל־הטיפוס ניתק עת בעולם,

 מטר, 8.516ל־ המתנשא לוטסה, ההר לפיסגת
 קוקושקה, מטר. 14 של לתהום הידרדר והוא
 מן היה מיקצועו, לפי וחשמלאי פולין אזרח

פס על לטפס שהצליחו הבודדים המטפסים
 ל־ מעל הנישאים בעולם, ההרים 14 כל גות

 מבלי זאת עשה כלל ובדרך מטר, 8,000
 בגבהים נשימתו להקלת בחמצן להשתמש
אלה. רלי־חמצן

ף לו ת א ש פ כ ה
 ,66 בגיל משבץ־לב, בתל־אביב, ♦ נפטר
 האי־ קיחם את שראה עבדשלם, שמשון

 יליד עם־שלם, כמשימת־חייו. בארץ גרוף
 להתאגרף החל תל־אביבית, הדרום נווה־צדק

 הצי ביחידת אלוף 17 בגיל היה ,10 בגיל
 במילחמת־העולם התנדב שאליה הבריטית

 נבחרת ומאמן ישראל אלוף גם היה ולימים
ב לאיגרוף ביותר הגדולה תרומתו ישראל.

שנ כפפוודהזהב, מועדוני רשת הקמת ארץ:
 הארץ, ברחבי האחרונות השנים 18ב־ פרשה

 אלפי גם האיגרוף מלאכת את למדו ושבהם
ערביים. ובכפרים בעיירות־פיתוח צעירים
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 ובחזיה בתחתונים לבושה ביטנה, על כבת
 נתון ראשה דם. בשלולית מתבוססת שחורים,

 מתחת שואב־האבק וצינור קטן שרפרף תחת
 נתי־ בעת שצולמו בתמונות־התקריב, לגופה.

 שנגרמו הנוראות החבלות נראות חת־גופתה,
 מעוותות והצעירות היפות הפנים לראשה.

המוות. לאחר גם בכאב
 גבר ),43(סבאג פליכס רונית, של דודה

 וכסוף, ארוך שיער בעל תמיר, יפה־תואר,
אמה. את לרצוח ובניסיון ברציחתה נאשם

ח קושרים גיסתו ס א כ לי אג פ ב  ס
ח צ ר תו ל ח״וי ס א לוי ח ון,ו צו ר  ל

ת ח גיסתו. א צ שתו ר א א ח ל עו פו
ל אלון ה1אי

 שלה, הדוד על שרופה היתה ך*ונית
/  טיל־ שעברה בשנה באפריל פליכס. 1/

 בטלפון. בוכה אותה ושמעתי לרונית, פנתי
 בלגן. שיש לי אמרה ורונית קרה, מה שאלתי

 אמא עם להתחתן רוצה שפליכס אמרה היא
 מבינה ולא לעשות מה יודעת לא שהיא שלה,

 בבית־המישפט השבוע העידה כך כלום."
 רונית של הטובה חברתה ארנסט, אורנית
 סבאג פליכס נאשם שבו במישפט סיעתי,
 עמליה אמה, את לרצוח ובניסיון רונית ברצח

סיעתי.
בע 6 בשעה שעברה, בשנה בחג־הסוכות

 אחותו את לבקר גרוסברד יצחק בא רב,
 היתה להפתעתו בבת־ים. בדירתה עמליה,

 לדירה, נכנס הוא פתוחה. המתוחכמת הדלת
 לעמליה. וקרא זרועותיו, על הקטנה כשבתו

 ורק חושך, שרר בדירה תשובה. היתה לא
אור. היה במיסדרון

 עמליה של לחדר־השינה הלך גרוסברד
 היה לו שהתגלה המחזה האור. את והדליק
מחריד.

 המיטה כל שוכבת, אחותי את ״ראיתי
 וחתוכים. חבולים היו פניה בדם. מלאה היתה

אלי. וראשה הבטן על שכבה היא
 הרימה אחותי קרה?׳ ,מה חזק: ״צעקתי

 היו פניה סנטימטר. 10 אולי ראשה, את קצת
וברחה. נבהלה שלי הקטנה הבת נורא. נפוחות

 על שכבה היא רונית. של לחדר ״רצתי
 ברחתי בדם. מלא היה החדר וכל הריצפה,
ומישטרה." מגן־דויד הזעיקה ושכנה החוצה,

★ ★ ★
 גרוס יהושע טלגם, משה השופטים לפני

 ממיש־ אחד אלה בימים מתקיים ארבל ועדנה
 שהיו ביותר והמסעירים המרתקים פטי־הרצח

 כולם מסכימים בית־המישפט סקרני במדינה.
 מזה יותר מרתק סבאג פליכס של מישפטו כי

 ברצח שהורשע חרמון, שימעון עורך־הדין של
 מישפטנים בלאס. כרמלה האחות אהובתו,

 והעובדתיות המישפטיות הבעיות כי מודים
 חווה של במישפטן שהיו מאלה יותר מרתקות

גרנות. ואביבה יערי
 מרים התובעת שהכינה כתב־האישום,

 סבאג פליכס נכנס על־פיו ויבש. קצר רוזנטל,
 לדירתה ,02.00 בשעה ,1988 באוקטובר 25ב־

 18 ישראל בן־ציון ברחוב סיעתי, עמליה של
 במכשיר רונית של בראשה הלם הוא בבת״ים.

 עזות. מכות 15 ס״מ, 2 של בקוטר ועגול, חד
 אמה, סיעתי, עמליה התעוררה לכך בסמוך

 לשברים לה וגרם בראשה, גם הלם והוא
ובקרומי־ במוח ולפגיעות לחתכים דחוסים,

 התגברה אמה מפצעיה, מתה רונית המוח.
בחיים. ונותרה עליהם

במקום־הר־ המישטרה שצילמה התמונות
 בבתי- אי־פעם שנראו ביותר מהקשות הן צח

המישפט.
שר בהן נראית שחרחורת, יפהפיה רונית,

★ ★ ★
בכתב מצוין אינו לרצח מניע ^  התביעה אין החוק על־פי האישום. 1 ו

 תובע כל אולם לעבירה. מניע לספק חייבת
 את לבית־המישפט להסביר לו שכדאי יודע

 בנקודות לזכות כדי לרצח, והמניע הרקע
 עשתה רוזנטל עורכת־הדין פסיכולוגיות.

 שלה בנאום־הפתיחה רב בכישרון זאת
במישפט.

 תשוקות תאוות, של סיפור גילתה היא
מישפחתיים. תככים של וסבך

 שנה 20 לפני פליכס נישא לדבריה,
 שהם ובת, בן נולדו לזוג גרוסברד. לעדינה

 אחר״ שלהם. המאוחרות העשרה בשנות כיום
 ומת בינקותו שחלה תינוק, עוד להם נולד כך

קיב על בבית־החולים. חודשים ארבעה בגיל
שהיה דבר רב, זמן מצבה האב הקים לא רו


