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 מיקי לכבוד החגיגי מישחק ך*

ל עמד ארואסטי ומוטי ברקוביץ1 1
 עופר סיומו. לפני דקות שתי התפוצץ
ה של גבודהקומה שחקנה פליישר,

 התרומם תל־אביב, והפועל נבחרת
 היווני, הסל לעבר בניסיון־הטבעה

 עטה יוונים שחקנים פקעת כאשר
עליו.

 כיצד הכל ראו ההתקפה בסיום
 שולייה יווני, בשחקן בועט פליישר עופר
 ינקיס היווני הקפטן הפרקט. על שרוע
 הורחק זה אך פליישר, לעבר מיהר

 ויינקרנץ, המאמן על־ידי מהמקום
נרגעו. והרוחות
 ביותר הסוער הרגע זה היה

 נבחרת־ישראל של במישחק־הפרירה
 קדם ארואסטי. וממוטי ברקוביץ ממיקי

 מתן של ומשעמם ארוך טקס לו
 ומדליונים. גביעים ותוארים, כיבודים
 ספורטאי־ את והכתיר בחר מעריב
כש השונים, במיקצועות שלו השנה

 ספורטאי מנסדורף, עמוס בראשם
 ואיגוד־ הזה, השלם של השנה

 ו־ ברקוביץ ממיקי ניפרד הכדורסל
ארואסטי. ממוטי

 עצמם שהטריחו צופים, אלפיים
 את שוב לראות יכלו להיכל־הספורט,
 מוטי, ומוטי: מיקי בין שיתוף־הפעולה

בפרי ומיקי, המדוייקות, במסירותיו
 המפורסם והסימון לסל, סוחפות צות

■ צפריר ציון באצבעי■
פורץ מיקי

דריסטוז־וליו אותו

 אופיינית בפריצה ברקוניץ מיקי
 לחסום מנסה היווני, הסל לעבר
לסל, לפרוץ הירבה מיקי היווני.

מכי אדירות בשאגות מלווה היתה שלו פריצה וכל
התוצ היתה ישראל לנבחרת 110:102 הקהל. וון
יוצא״דופן. דבר לא מעניין. מישחק של בסיומו אה
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זו. בשנה האחרונים לא לבטח בארון, לאוסף עוד'גביעים ארואסטי.

ת נעליים ב של ל מו ה
או ש קו מאריה בניו־יורק, ♦ ני

 ניו־ מושל של ובתו יחצנית ,25 מו,
אי ממוצא קאתולי קומו, מאריו יורק,
 הד־ של המועדף המועמד שהוא טלקי

 ארצות- לנשיאות בבחירות מוקראטים
 להיות מסכים היה לוא 1988 הברית

 מעצב־נעליים ,33 קול, וקנת מועמד.
 רב במשותף ערכו אותו בטכס יהודי,
קאתולי. וכומר יהודי

המיז מיליונרית
ה־ יום־הולדתה בניו־יורק, ♦ נחוג

סכסו- חייט, דייאנה שייר של 45
 שלה ה״ט חוזות בזכות שנודעה לוגית

 זה הנשואה הייט, האשה. מיניות על
 ,24 בן גרמני לפסנתרן שנים שלוש

בצ שביקשה פקח־תעופה של בתו היא
 נטשה אך היסטוריונית, להיות עירותה

בבח לדוקטוראט, בדה־ האקדמיה את
 (כולל הדוגמנות במקצוע זמנית, רה,

פליי בירחון כדוגמנית־עירום הופעה
 שהכניס המין, לחקר שפנתה לפני בוי)
 יותר ספריה, על בתמלוגים כה, עד לה

דולר. מיליון וחצי משניים

שחקן מזח ה
 לב, מהתקף בפאריס, ♦ נפטר

שנחשב ובטורח, ליבו ,68 בגיל

ובטורח שחקן
וחחעדקנוטים קשוח

 צופי על ביותר האהוב כשחקן־הקולנוע
 (שנולד ונטורה הצרפתיים. הקולנוע
 היה בוריני) לינו השם תחת באיטליה
 פנה וכאשר מתאגרף דרכו בראשית
 של תפקידים בגילום הירבה לקולנוע

הופע את שהלם מה ופושעים, בלשים
 שת' ואת חרושת־הקמטים הקשוחה, תו

 חברתיים, מיפגשים בעת הרבה קנותו
 הכינוי את לו שהיקנתה התנהגות
השתקן.

• • •
טבח הודי המי הי

 מולי ,77 בגיל בסביון, ♦ נפטרה
 וסופרת. עיתונאית בר־דויד, לייבם

 לארבע ואם קנדה ילידת בר־דויד,
 ספרי־ של בשורה במיוחד נודעה בנות,

 לתו־ די1יה (בישול חיברה אותן בישול
 ואף הישראלי) הבישול ספר אתכם,
 בתיב־ אל־על לחברת כיועצת שימשה

 ספרי ולסידרת לנוסעים תפריטיה נון
 ספריית של השלם) (מזונות המזון

היוקרתית. האמריקאית ט״ם־ל״ף

אכטה אהבה בי
 פרשת־אהבים באתונה, ♦ נחשפה

,68 פאפאנדריאו, אבדריאם בין
 פרופסור יוון(ולשעבר ממשלת ראש

 אמריקאית) באוניברסיטה לכלכלה
 של גרושתו ,33 ליאבי, לדימיטרה

 למנחת שהיתה לשעבר דיילת אדריכל,
 פאפאנ־ של הפרשה בטלוויזיה. סדרות
האמרי מאשתו לארבעה (אב דריאו
 שנים) 36 מזה נשוי הוא לה קאית,
 הוא כי התגלה כאשר לכותרות עלתה
 יאכטה על סוף־שבוע לבלות העדיף
ממ באזכרה מהופעה אהובתו בחברת
 בדרום רעש־אדמה חללי לזכר לכתית

יוון.
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