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□ □ מלכי במ׳ים כדגי
 השתתפה 15 בגיל

 ומאוהר באולימפיאדה,
כמדריכת• התמנתה יותר

המלוכה בית של השחייה
 במיסגרת !שהתקיים כידור־המים במ״שחק

 בלטו! לארצו׳ת-הברית ישיחאל !בין סטמביד.
־ הולנדית גברת !של התמירה דמותה  מ

ב כפיים ׳שמחאה לחייה, החמישים גדת
מהיציע. קריאות־עידוד וקראה התלהבות

 שחיינית סון־אמפיס, קלין צוקי זו •היתה
 של הנשים נבחרת וחברת ידועה הולנדיזת

בבדורתמים. הולנד
 ׳בחברת לישיראל הגיעה ׳אמפיס פון צוקי
 ׳ההולנדית הטלוויזיה רישת צילם בעלה,
שר־ עם ראיון ׳בארץ לצלם שבא ווארה,

פון־אמפיס שחיינית
בבריכה נסיכים

 איל להתלוות שתחת אלא דיין. משה החוץ
 חוזה עצימה מצאה בארץ, ולסייר בעלה

 השתתפה 1948 ׳בשנת המכבייה. ׳במישהקי
 והיא בלונדון, שהתקיימה ׳באולימפיאדה

 החמישי למקום הזיעה היא בלבד. 15 בת
במישחה־גיב.
הט בעיר מתגוררת היא כארמון.

 את ומגדלת הילברשוב ההולנדית לוויזיה
הש מאז .18וזד 16זד בני ילדיה שני

 צוקי הפכה לונדון באולימפיאדת תתפותה
 ההולנדי. הספורט בעולם ידועה דמות
אומ הפסיקה ילדיה ונולדו ׳שנישאה אחדי

 אך ספורטיביות בתחרויות להשתתף נם
 היו תלמידותיה בין שחייך* ללמד החלה
שהמ והן ׳הולנדיות, אצולה ׳בנות כמה
 בתה כדיסטקנה, הנסיבה ׳בפני עליה ליצו
יוליאנה. המלכה ישל

 ונציג בביתה, הטלפון צילצל אחד יום
 אחמון־הקיץ אל הזמינה המלוכה בית -של
 על עלתה היא בסוסטדיוק. המלכה של

 בפני שהוצגה אחרי לארמון. ונסעה אופניה
 ילדי את מלמדת החלד. וילדיה המלכה

 את פוקדת כשהיא שחייה, המלוכה בית
בשבוע. פעמים שלוש המלכותי הארמון

ה של ניזשואיהן עם חמימה. מלכה
הופ ב״אטריס ׳והנסיכה כריסטינה נסיכה

 לפני אולם שלהן. השחייה שיעורי סקו
המלו ארמון אל ישוב צוקי ׳הוזמנה כשנה

 ילדיה שיני את שחייה ללמד בדי הפעם כה
 אז שהיה ׳אלכסנדר ביאטריס, הנסיבה ישל
.7ה־ בן ופריזו 9 בן

 ׳מגיעה ״הייתי לשחייה: הטורה ׳מספרת
 הכירו כביר השומרים :אופני. על לארמון

 המל־ למישפחה להיכנס. לי ונתינו אותי
 ובריכה !מחוממת פתוחה ■בריכה קש כותקת
והנסי הנסיינים לבין ביני היחסים סגורה.

 לפנות הצטרכתי לא ר״שמיים, היו לא כות
בשמו אלא הרשמיים בתאריהם ,אליהם
 הם המלוכה משפחת בני הפרטיים. תיהם

 כדגים ושוחים :מושבעים, ׳שחייה חובבי
___במים.

 לתה־ימינהה אותי :מזמינים חיו ״לעיתים
 עלי כשהיה ׳משפחתה. ובני המלכה עם

האר מחדרי באחד מחכה הייתי להמתין
 המלכה ׳תיקרויבת. לי הגישו ויתמיד מון,
ה והעם ובלתי־אמצעית, חמד. אשד. היא

מאד.״ יאותה אוהב הולנדי

□ ויובץ1ו ל עו ]2085ה

:מאוזן
 מסולם .10 נאה! פרח־בר .5 גלולות! .1

 ההוא! במקום .13 מזמר! .11 הצלילים!
 הדלת! ציר .16 שופט! .15 הגוף! אחרי .14
!לדעת עלי •18  קרום .21 מיניסטר! .20 !

סו מטוס .24 באפריקה! נחר .22 הכבד!
 .28 אח! .26 הגוף! משאבת .25 בייטי!

 המשמש ירק .31 באזאר! .30 המוני! הרג
צעי שיר .34 שנה! שלושים .32 כתבלין!

 קטנה מערד. .38 עצי־פרי! בוסתן .35 דה!
 תבואה! .41 ענקי! מיקווודמים .39 בסלע!

 הניזון עוף .45 הווייה: .43 הודעה! .42
 .50 מלאך! .48 מילת-קריאה! .47 מדגים!

 קול .52 (ר״ת); תרגילי־סדר .51 נעל!
 ריקבון! .61 נם! .57 ארטיסט! .54 הפרה!

 מכאוב .65 בתוכו! .64 הגוף! מפירקי .62
 70 הרגל! מחלקי .9 ישיש! .67 דגל! .66

 העיברית השנה מחודשי .72 צעיר! סוס
 במחלה לקו .77 טווה! •75 לו! שייך .74
 מכשף .82 בקע! .80 העץ! הפרישה .78
 מילת־זירוז .87 הגוף! מחלקי .85 ענן! .84
 92 יפאני! מטבע .90 הנ״ך! מסיפרי .88

 בחוטים; מחוברים חורים .94 רסיסי־בוקר!
 .99 מסייר! .97 החשמל! בורת מונח .95

 בברית הכנים .101 נמוכה! סוללת־מגן
גי .103 אם־הפנינה; .102 אבינו! אברהם
רקיקים. .104 לויים!

:מאונך
 שאלה מילת .2 לכמות! שאלה מילת .1

הולנ קידומת .4 צבאית! דרגה .3 לזיהוי!
 שלושדדעשר, .8 נגס! .7 אביון! .6 דית;

 .15 אבן־חן! מין .12 יקום! .9 בגימטריה;
 מאכל .17 בשנית! .16 קטן! ספסל מין

 .21 מתנה! .20 הממדים! מן .19 ■נוזלי!
 .24 (ר״ת)! ישראלי מטבע .23 אינפנטילי!
 חומת־מים: .27 קמצוץ! •26 בגד־שרד!

פריבי .33 משגיח! .30 בזמן! אורך .29
 חיטים! ערימת .36 בארץ! חבל .34 לגיה!

 .41 ממקומו! זז .40 נשיר! עץ־נוי .37
 בירה .47 עבורי! .46 מזמר! .44 בתופר!

 .53 תיכלה! .50 חונק! נחש .49 אירופית!
 סקוטית! קידומת .5 צמרת! .54 גלדיאטור!

 ממנו .59 מרכז! בהשאלה: .58 צונן! .56
 שמיימי! גרם .60 האטמוספרה! מורכבת

 .66 כיסא־מלכות! .63 הגברים! מקולות .62
 מזכ״ל .71 הנגב! בירת .68 תחבולות! מלא

 ביצים! על ישב .73 (ש״מ)! ההסתדרות
 ל-, שייך .79 קונוס! .77 כוחו! אפס .76
 פלדה .84 מוחלט! ניקיון .83 צאצא! •81

 לקנה! מקביל .89 נוי! בוסתן .86 מחוסמת!
 מחול מין .95 הפנים! מחלקי .93 דורון! .91

 (ר״ת)! רמת־גן .98 עצם! .96 מלכותי!
 .102 עלוב־נפש! .101 תנאי! מילת .100

!מספיק

ל ע פ א ונסה דימיונך את ה ו צ מ  ל
 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור

ה מה תסביר ת  הצעות בו. רואה א
 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות

תל־אביב. ,136 ד. ת. ״קשקשת״,
 שתי :פרסים יוגרלו הזוכים בין
לי (חמישים ל״י 50— בשווי מניות
 רשת מסניפי באחד אחת, כל רות)

בתל־אביב. רימיני הפיצריות
ת ש ק ש 2085 ק

ת ש ק ש 2083 ק

שיומרת־מישקל. של חתך-רוחכ *
 יהודה רח׳ כן־עמי, שירי

 תל־אביב נווה־אביבים, ,36 הנשיא
לר רוצה את אם ״ציפורה, >#
 !״פריסקופ תקני הפופיק, את איות

רח׳ הרשקוביץ, מירב
 י רחובות ,13 גורדו!

ברשת. שנפל לב י•
 הר־ציון רח׳ גזית, הלל

 ראשון־לציון ,11
 עשיית טוב כזה, יחזה ״עם :•

ותומכים!״ ברזל רשת שהתקנת
רח׳ מממן, יהודה

 תל־אביב ,5 לרליאן
 את לי יקשור מישהו ״אולי :•

״1 שדוכי־הנעליים
וח׳ לסינגר, ישראל

בת־ים רמת־יוסף, ,19 אילת

ק122£א16

איטלקיות מסעדות
 11)100 טל. איורים ככר אל-אני!,
,4 יטראל מלכי ככר אל־אגיג,

2)19)7 טל.
,24 אגו״גגירול רח׳ אל־אכי*,

26)177 טל.
)1 טל. 91 דיזטיף ,8אל*אגי (221 

 )40201 טל. ,20 חנביאיט רח׳ תינח,
252)54 טל. דיניו דרך ,ווינה

ח׳ ירוטלים,  42 יני י
 15 נ׳ורו׳ חטלן יריטלים,

 102 וזוצל רח׳ רמלח,
 חיויירייו מרכז אילת,

חחד*

: 11 ש ד ח
 262 בריחודה

 דיזנגוף פינת
455070 טל.

1— 4 9 2085 הזה העולם


