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המת אחד הוא )23( אסייג יוסן!
 בנבחרת־ההיאב־ ביותר הבולטים אבקים

 שמשקלו אסייג, ישראל. מכבי של קות
ב לא-מבבר זכה קילוגרמים, 90ל־ מגיע

 קרב־ את אולם במישקלו. ישראל אליפות
 לפני ניהל בחייו ביותר המסעיר ההיאבקות

 במערב־ במועדון־לילה דווקא רב לא זמן
 שהוא עד סוער, כה היה הקרב גרמניה.

המת של הקאדיירה לסיום לגרום עלול
משכונו באחת המתגורר הישראלי, אבק
 ביסים עצמו את והמכין לוד, של תיה
המכביוז. מישחקי לקראת ממש אלה

 אשפנבורג, הגרמנית בעיר אירע הדבר
 מישראל. מתאבקים קבוצת התארחה שם

 לבלות הישראלים יצאו הלילות באחד
מ ליורד השייך מקומי, במועדון־לילה

חשפניות. כמה מופיעות ובו ישראל,
השול אחד ליד התיישבו המתאבקים

החש לעבר עיניים לוטשים כשהם חנות׳
 בתנועות לגרותם שניסו הגרמניות, פניות

 ■מוצק- שאסייג נראה ארוטיות. ובתנוחות
 כדי תוך מהן. אחת בעיני חן מצא הגוף

 אל אותו הזמינה היא שלה האקט ביצוע
 את להסיר .לה לסייע ממנו ביקשה הבמה,
חשפניות. אצל למדי מקובל טריק בגדיה,
 בשעה לכת. הרחיקה הזו שהחשפנ״ת אלא
 החלה היא בהפשטתה עסוק היה שיוסי
 אם לדעת קשה בגדיו־שלו, את גם להסיר

 במה חש שלא עד־כדי-כך התרגש הוא
 זמן תוך עובדה. אבל לו. עושה שהיא
 אסייג של חבריו נדהמו להפליא קצר

הבמה. על במערומיו לראותו
 בהפשטתו הסתפקה לא שהחשפנית אלא

במק מתאבק שהוא כששמעה אסייג. של
 זו הבמה. על עימו נאבקת החלה צועו׳
 בדרך־כלל המקובל מהסוג היאבקות היתה

 .נעשה הוא שהפעם אלא בחדרי־מיטות,
והאור מישראל המשלחת לעיני בפומבי.

 ׳הקהל נוכחות אך שבמועדון. האחרים חים
 הוא הישראלי, למתאבק הפריעה לא הרב
 ששכח עד שלו בקרב־המגע שקוע היה

סביבו. המתרחש את כליל
של חבריו ניראו הפומבי האקט בתום

 הנוכחים ממנו. יותר עוד נבוכים אסייג
 המגע ביצוע את קיבלו במועדון האחרים
 מהצגת־המין וכחלק טיבעי כדבר הפומבי

 מהם אחד ערב. באותו שם שנערכה החיה
הפעם!״ ״עוד אסייג: לעבר צעק אפילו

 במחיאות־כף, זכה ואסייג הכל, כשנגמר
 יכול לא שפשוט חבריו לפני התוודה הוא

 וקסמיה פיתוייה מול יצרו את לכבוש
 שהתוצאה אלא הגרמניה. החשפנית של
 הוא זאת לעומת במדליה. אותו זיכתה לא

 לספורט, בהתאחדות לדין להעמדה צפוי
 יו״ר להתאחדות ששלח הדו״ח בעיקבות
פינטום. יצחק המתאבקים, מישלחת

 אסייג, כפוף שאליה לספורט, ההתאחדות
 אולם הפרשה. על איפול להטיל מנסה

 — פינטוס יצחק — המשלחת לראש בניגוד
 כ״בלתי־מוסרי המעשה עצם את הרואה

 מתאבקים במישלחת היו ובלתי־חינוכי״,
אחרת. שגרסו
 שנטל אסייג, של מחבריו אחד אמר

 מדוע יודע לא ״אני לחו״ל: במסע חלק
 מה אסייג. נגד הדו״ח את פינטוס כתב

 מהסטרינד אחת אליו באה ממנו? רוצים
ש זו היא אותו. אנסה וכימעט טיזאיות,

לבמה. אותו שגררה זו היא אליו, ניגשה
 אסייג, של חברו ממשיך המועדון,״ ״בעל

 הוא גמר, כשאסייג ישראלי-לשעבר. ״הוא
 אחד לי יהיה אם הכבוד! ,כל לו: אמר

 !׳מיליונים אעשה אני ערב, כל כמוך
 כסי בטיבעיות, התנהג הישראלי־לשעבר

 צריכים למה מבין לא אני צריך. שהיה
לדין.״ אותו ולהעמיד אסייג את לדפוק
מישמע־ לדין בקרוב יועמד אסייג יוסף

 ועדת־ההיאב־ שראשי הנמנע מן לא תי.
 ידרשו לספורט ההתאחדות וראשי קות
ההת מזכ״ל ללקין, שמואל סילוקו. את

 ה* על להגיב שנתבקש לספורט, אחדות
 שאני הראשונה הפעם ״זו אמר: מיקרה,

 אבל כזה. נושא על דו״ח שמגישים שומע
 הדו״ח כתיבת את מצדיק■ אישית, אני,
ש ישראלי ספורטאי לדעתי, אסייג. נגד

בהתאח מקום לו אין כזה מעשה עושה
לספורט.״ דות

אסאייג יוסי
הסוף עד מגע

ה ע צ ה ה ת פ ת מ ו ר י י ב ב
 על בבדיחות ביותר מאמין שלא מי

 ישראל הסופר דווקא הוא הסקוטים
 גם הוא ספרים מלכתוב שחוץ גרנות,

 העיר. של הידועים ממגלי־החתיכות אחד
 היפהפיה הדוגמנית את למשל, כשגילה,

 דאה סקוטלנד, ילידת שהיא וילנדן, לורי
 כלל, איתה סקוטי היד. לא שהטבע מייד

רחבה. ביד מתנות לה העניק ודווקא
ה על לשמור התכוונה לא לורי אבל
 יוכלו • שכולם כדי לעצמה. האלה מתנות

 ורקדנית. דוגמנית להפוך החליטה ליהנות,
ב החשובים למועדונים הגיעה היא כך

רב זמן עבד ולא ובקנדה, באנגליה יותר

 רצינית יד עליה לשים שהצליח מי אבל
 שנתן אמריקאי, איש־סרטים דווקא היה
ב שצולם משוגע אדם בסרט תפקיד לה

 שייקח של לסרט אותה חטפו וכבר ארץ,
שחור. מיליון חצי אופיר
 אהבתה את שכחה לא עדיין וילסון לורי
להש שתזכה מקווה והיא לסוסים, הגדולה

 בארץ. יוסרט שאולי במערבון, גם תתף
 שפת על היום כל משתזפת היא בינתיים

 ישראל את לעזוב שלא ונשבעה הים,
והג השמש הים, את אוהבת היא לעולם.

ל להינשא משתוקקת הישראליים, ברים
זה. בשביל להתגייר ומוכנה ישראלי

וילסץ לורי
ישראלי עס רק

 של ״דוגמנית־השנה״ בתואר שזכתה עד
ונקובר.

 גם להיות שקשה לורי הבינה עד־מהרה
 — נשואה וגם מפורסמת, ורקדנית דוגמנית
 התגרשה, שהיא וכמו להתגרש. והחליטה
ב העולם. מכל ההזמנות להגיע התחילו
 במועדון קאן־קאן, לרקדנית הפכה איטליה

 לרקדנית- בלונדון האכסקלוסיבי שחרזדה
 אחד-כך לרקדנית־ג׳אז. ובאוסטרליה בטן,

 סוסים אוהבת שהיא פיתאום לה התברר
בספרד. לחוות״סוסים נסעה והיא

 הארצות כל את שראתה אחרי בסוף,
 שבעצם, הבלונדית לורי החליטה בעולם,
 היא בה לחיות רוצה באמת שהיא המדינה
כשמאחו אלינו, הגיעה היא ככה ישראל.

 וקאר־ גירושין של פוריות שנים שבע ריה
 כף- את הניחה שהיא וכמו זוהרת. יירה
 התנפלו אדמת־הקודש על הקטנה רגלה
 ״טורפים :לדבריה שהם, הזאבים כל עליה
לידיעתכם. והיוונים.״ האיטלקים כמו

 חבר כבר לה יש מדברת. סתם לא והיא
ה המעריצים עשרות מפני עליה ששומר

 אני וברחוב. בשפת־הים סביבה מתגודדים
 אבל משהו מזה ייצא אם יודעת לא

 את להפוך מתכוונת באמת שלורי נראה
 מזמן לא עובדה, שלה. לבסים־האם ישראל

שבו תוך אבל בלבנון, לביקור נסעה היא
 היא אלינו. לחזור ומיהרה התייאשה עיים

 אין אבל יפה, ארץ אומנם שלבנון טוענת
הרוסה. כולה כמעט ביירות שם, לעשות מה

 אומרת, היא עבודה,״ אפילו לי ״הציעו
 של הלאומי הבנק ממנהל מיכתב ומראה
 רוצה אני שסירבתי. מובן ״אבל לבנון,

 כאן, חושבת ולהיות בישראל להישאר
כולם.״ כמו ולחיות עבודה למצוא

 לבחורה לתת שמוכן מתנדב יש אם אז
 זה את שיעשה עבודה, וחרוצה צעירה

 כבר לה יש ששמעתם, כמו כי מהר.
 שלנו השכנים אצל בטוחה אחת הצעה
הטובה. לגדר מעבר
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