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 על־ידי נחקר ריבלין (״רובי״) ראובן
 לחוקרים הקשור בעניין המשטרה
 וכי סחיטה, בחשד שנעצרו הפרטיים

 עומד קליינר מיכאל לשעבר הח״כ
זה. בעניין הוא אף להיחקר

השניים אם לומר ידע לא המקור

 הממונה יליהם. במו שקנו אוכל לו
 אל להיכנס אסור לאורנה כי הדגיש
אחיה.

 ריבלין עורר־הדין הוזמן השבוע
 בתיק־הסחיטה, צוות־החקירה על־ידי

 החוקרים זה. מיקרה על להעיד כדי
 על הממונה איסור למרות כי שמעו

אל להגיע אורנה הצליחה התחנה,

לח׳־כ־לשעבר ומה (מימין)
ל״נו ת (משמאל) ק ש בנו
הפרטיים? החוקוים של הסחיטה

ריבלין עורך־הדין נחקר מה על

 נקראו או פלילית בעבירה חשודים
בלבד. כעדים לחקירה
חוק שלושה נעצרו שבועיים לפני

 רבין רפאל תבין, בני פרטיים, רים
 כספים שסחטו באשמה שרעבי, ואילן

 עם יחד וכי שביצעו, חקירה במהלך
 ניסו אילן, של אחותו שרעבי, אורנה
עדת־תביעה. להדיח

 ברור היה השלושה של מעצרם בעת
 ולא בבקשות־המעצר יילחמו הם כי

 מעצרם כדי תוך למישטרה. ייכנעו
 כתב־אישום טל, אברהם התובע, גיסה
 שוחררה אורנה ואילו השלושה, נגד

בלבד. ימי־מעצר שישה אחרי
 מרץ בעלת צעירה היא אורנה
 היתה בליכוד, פעילה גם היא ותושיה.

 השר של ומזכירתו חרות בוועידת צירה
 ממעצרה, שוחררה כאשר לוי. דויד

 בעלי־ההשפעה לידידיה אורנה פנתה
 לאחיה לעזור מהם וביקשה במיפלגה,

 ריבלין עורך־הדין ידיריה, הכלוא.
 לעזור הסכימו קליינר, לשעבר והח״כ

 בבית־ ולבקרו אחיה את לעודד לה
 מה רק יעשו כי הדגישו הם המעצר.

החוק. בגדר לעשות שניתן
 לתחנת־ אורנה עם נסעו השניים
 כלוא אחיה היה שבה המישטרה

 לשוחח להם לתת מהשוטרים וביקשו
 שיחה אחרי אוכל. לו ולהכניס איתו
 הממונה הסכים כדורגל ענייני על קלה
 ולח״ב לעורך־הדין לתת התחנה על

 להביא ואף העציר את לבקר לשעבר
— 38 ..........

 ביקרו האחמ״ים כאשר הכלוא. אחיה
בתאו.

 אומנם כי העיד ריבלין עורך־הדין
 ניסתה אומנם ואורנה כזו, פגישה היתה

 אך אחיה, היה עצור שבו לתא להגיע
 ועורר־ התא, דלת עד רק הגיעה היא
 להסתלק ממנה ביקש ריבלין הדין

 קליינר מיכאל הבטחתו. את לה והזכיר
 עדיין נחקר לא ולכן בארץ, נמצא אינו

המישטרה. על־ידי

 ,מידע ^
קלוקל״ ^

 שלושת הודו השבוע ראשון יום ן*
 באשמתם הפרטיים החוקרים ^

סני בבית־המישפט. מפתיע, באופן
 זאב דגן, אהוד וגמן, אורי גוריהם,
 עיסקת־ עשו ישראל, ומשה גורדון
 הודו השלושה התביעה. עם טיעון

 והורשעו קלים בתיקונים בהאשמות
 שוחררו ההודאה אחרי הודאתם. על־פי

התביעה. בהסכמת בערבות, השלושה
 כדי ריבלין לרובי פנה העולם־הזה

 עויין היה הוא אבל גירסתו, את לברר
 אם קלוקל, שלכם ״המידע ובוטה.

 יהיה לא — אמת שאינו רבר תפרסמו
 דבר לומר רצה ולא בטלפון אמר טוב!״
 אזהרה תחת נחקר שלא זאת מלבד

 בלבד. עדות מסר אלא כחשוד,
■ אלון אילגה >———

חמחרים
 שד המוסיקה

שקל מידיו? 100
 יום״ אוסטריה, בזלצבורג, ♦ נחוג
 פון־ הרכרט של 80ה־ הולדתו

 בעולם. המנצחים מבכירי קאראייאן,
 רופא־מנתח של בנו פון־קאראייאן,

 היה יווניים, מהגרים של וצאצאם
 לפני באוסטריה(עוד הנאצים מראשוני

 ממנו מנע שלא מה לגרמניה), סיפוחה
 האחרונות השנים בעשרות לשמש
 של הפילהרמונית התיזמורת כמנצח
 ופסטיבל וינה של האופרה ברלין,

 פון־ זלצבורג. של השנתי המוסיקה
 התקליטים מתמלוגי הרוויח קאראייאן

 ממיליארד יותר ניצח הקלטתם שעל
 מיליון (כמאה אוסטריים שילינגים

 1.6( התקליטים בין כשהנפוץ שקל),
 של החמישית הוא עותקים) מיליון

 פון־ השקיע זה מהון חלק בטהובז.
 חווילה בתיו•: בארבעת קאראייאן
 הצרפתית, בריוויירה חווילה בשווייץ,

 וחוות־איכרים וינה ליד ארמון־זוטא
 מבלה הוא שבה זלצבורג, ליד ענקית

להופעה. הופעה בין ימיו, רוב את עתה

 עד ההדיפה
הדק החבד

 ,85 בגיל בהלסינקי, ♦ נפטר
 לפני עד שהיה מי קקונן, אורהו

 רצופות, שנים 26 במשך שנים, ארבע
 פרש, ממנו פינלנד(תפקיד של נשיאה

 שרופאיו מה של למצב הגיע עת
 שיכלית״). כ״אי־התמצאות הגדירו
 תקופות חמש במשך שהצליח, קקונן,
 לחצה בין הדק החבל על להלך כהונתו

 ברית־המועצות, האדירה, השכנה של
 היה ארצו, של התקיפה לניטראליות

 ובנקאי, מישפטן דרכו בראשית
 ראש פעמים חמש גם להיות שהספיק
לנשיאה. שהיה לפני ארצו, ממשלת

 שד ההשפעה
זנזכסיקז מצרים

 יום־ אחר חודש בלונדון, ♦ נפטר
 מור, ספנסר הגרי ,88ה־ הולדתו

 בשיש, המאה(בגבס, של הפסלים גדול
 מיצירותיו שרבות ובעץ), בארד

 המסיבות־שונד בדמויותיהן מאופיינות
 המנו־ ,הקטנים הראשים בעלות בות,

 של בנו מור, גדולים. בחללים קבים
 במילחמת־העו־ קרבי וחייל כורה־פחם

 מפסלי מאוד הושפע הראשונה, לם
 ובארץ הקדומות, ומכסיקו מצרים
 במוסיאוו מפסליו כמה מצויים

ה ועל תל־אביב במוסיאון ישראל,
העב האוניברסיטה בנייני בחזית דשא
 ירושלים. שבמערב רם, בגבעת רית
ה באנטומיה, ידיעותיו שאת טען מור

 עת בצעירותו, רכש לפסל, חיוניות
 יום בתום הכואב, אמו גב את עיסה

כפועלת־נקיון. עבודתה

 שד ההצדחה
דמעת הנדה

 ,104 בגיל באיסטנבול, ♦ נפטר
 שהיה מי באייאר, מחמוד ג׳לאל
 ־ 1950( תורכיה של השלישי נשיאה
 הצבאית הכת על־ידי נדון, ואשר )1960

 אך בתליה, למוות מכסו, אותו שהדיחה
 בנו באייאר, המתקדם. גילו בגלל נחון
 כספו את שעשה כפרי, מורה של

 עוד שהצליח, האיש גם הוא כבנקאי,
 מילחמת־ ערב ראש־ממשלה בהיותו
 צרפת, את לשכנע השניה, העולם

 על לוותר בסוריה, ימים אותם ששלטה
 אלכסנ־ הצפוני הסורי איזור־הספר

 אחרי באייאר, הפך שאותו דרטה,
 הגדול הצי למרכז לתורכיה, סיפוחו

איסכנדרון.

 פון־ של אחרת השקעה *
 של קרן אלה: מכספים קאראייאן

 וכל אשתו שם על שקל מיליון 10
בנותיו. משתי אחת

 הנה העו&ם גילה שענו נשנוע
ו את ט י ס א ה פל מו  אהבתו על ה

ש עמית, אוו׳ שר הסווית א  עיריית ו
ם רעת־גן. מווי ע ס אלה ב ס בו ת  מ

טו האשה בעיני נראה שהוא בני הסי

המשותפת ומתנת־החתונה שלומית והבת צחי הבן
וכלה חתן של בובות

 לפני רק לכותרות עלתה ביבה
וניש הכל את כשהפתיעה שבוע, 1 (

 רמת־גן. ראש־עיריית עמית, לאורי אה
הטרי הזוג נעלם החתונה אחרי מייד

 במלון יומיים של מקוצר לירח־דבש
בירושלים.
 בערב, השישי ביום אותם פגשתי

שליר רמת־חן בשכונת ששכרו בווילה

שלומית ובתה חביבה כלה
השימלה את בחר אורי




