פסוקי השבוע
• ״חד שות׳ /על ניצ 
חון צגי ג ר )למישפחת
גרזני ,יוצאת כורדיס־
תאן( ,על אורי עמית ,יו 
צא עיראק ,בבחירות
לראשות עיריית רמת־גן:
״זו הפעם הראשונה שה-
בורדים מנצחים את העי 
ראקים!״

דליה
• המשוררת
רביקוביץ ,על המיפגש
הטלוויזיוני גין שר״הפ־
נים ,איש ש״ס אריה דר-
עי לוותיק תנועת-העגו-
דה ,יצחק גן-אהרון :״זה
היה מיפגש נין הפונדמנ 
טליזם העולה לנין הסוצ 
יאליזם הנסוג!״
• מג״ד ג״גולני״ :״כש-
מילואימניק לונ ש א ת
המדים ,הוא מ קנל ,או 
טומטית ,שלוש תכונות:
הוא נעשה רעג ,עייף
וחרמן!״
מתנגדי גנרי או מתחריו שלו
עצמו לפגוע בהם.
■ גיזבר הסוכנות היהודית,
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חנרת-הא שראי ״אמריקן אקספרס" ,כממונה על ארצות-המרחג.
יומיים לפני בואו ארצה פגש כנשיא חנר ת-ה תעופ ה המצרית ,שסיפר לו
שלמה מינץ ,שהגיש קטע־סו־
לו .היא התחילה לצלמו .הכנר
הפסיק את נגינתו ,ורדה הנבוכה
חזרה למקומה ,כשעיני מאות ה
מוזמנים מופנות אליה .הכנר
המשיר בנגינתו .עם סיום הקונ
צרט נערכה במקום מסיבת־קוק־
טייל .ראש־העיר ,יואל אלרו־
אי ,חש צורך להתנצל לפני הכ
נר ,ואמר לו שכך נוהגים עיתונ

שהחברה המצרית רכשה מלון חדש נאיזור־סיני .הוא הזמין את
סטולוביצקי לסוף־שבוע .כששאל לשם המלון ,התברר לו שמדובר
במלון ״סונסטה״ בטאבה .במסיבה פגש באלי פפושדו)שני משמאל(,
מבעלי ״סונסטה״ ,ובחסיה ויאלו שניט) ,ראשון משמאל( ,שחיו באילת.
אים מהפרובינציה ,בהצביעו לע
בר העיתונאית .למשמע הדברים
היא הסתלקה מהמקום ,וסירבה
לדבר עם ראש־העיר .לפני ימים
אחדים התפייסו השניים ,והידי
דות חזרה לשרור ביניהם.
■ מלבד קניית מזכרות מ־
ארץ־הקודש ובגדים שונים ,עס
קו חברי נבחרת־הכדורסל של

צסק־א־מוסקהה גם בקניית מח
שבים .סרגיי טרקנוב ,קבר
ניט הקבוצה ,נפגש עם נציגי חב
רת נ! 1ח סחשבים ורכש מהם מח
שב פי־ס׳ ,עם תוכנה העוסקת
בהדמיית מישחקי־כדורסל .ה
תוכנה מאפשרת לשחקנים להת
אמן בכדורסל גם על המירקע
בבית.

כעמי דדן חדד,ד אודליאב ₪

טען שהוא המציא שיטה חד שה ללימוד
| | 1ך ד ך \ 1
 ^ 111\ . 1 | 7 11שפות .לרגל הוצאת סיפרו על השיטה שלח לו
ידידו ,הקריקטוריסט רענן לוריא ,איור המציג אותו כנביא.
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מאיר שיטרית ,הצליח לגייס
בערב בז׳נווה סכום־כסף גדול.
באירועי־הפתיחה של המגבית ה
יהודית במלונו של גיסים גאון
נכחו כל המי־ומי של העולם הי
הודי ,אך שיטרית הופיע לבדו.
אשתו לא הצטרפה אליו ,מכיוון
שהמיזוודות שלה לא הגיעו ב
טיסה ,וכל החנויות היו סגורות.
היא העדיפה להישאר בחדרה ,ב־
בגדי־הטיסה שלה ,מאשר לרדת
לנשף המהודר .למחרת היום
הגיעו המיזוודות.

אחת מבנות־השבט .בלית־ברירה
הסכים שיסל לתנאי ,וחשב ש
אחרי סיום ההסרטה הוא יצליח
להתחמק מההתחייבות .אך הוא
.לא שיער בנפשו עד כמה הסת
בך .בהמשך צילומי־הסצינה נו
דע לשיסל שראש־השבט בירר
מתי שיסל מתכונן לעזוב את
דרום־אפריקה ,בדרכו חזרה לא
רץ .ביום־הטיסה הוא חיכה לו
בנמל־התעופה עם כמה מאנשי־
השבט ,וניסה למנוע את יציאתו.
רק בהתערבות המישטרה הצליח
שיסל להשתחרר מהעניין.

מתיחות של צבי שיסל ובועז
דוידזון התמקם ביוהנסבורג,

■ בהיכל התרבות בנתניה
התקיים אירוע מוסיקלי ,בהשת
תפות מוסיקאים מחו״ל ומהארץ.
העיתונאית ורדה שוורץ ,ה
עוסקת בזמנה הפנוי בתמליל־
נות ,ושחיברה בעבר את הימנון
העיר נתניה ,אחזה במצלמתה
במהלך הקונצרט והתקרבה לכנר

■ צוות־ההסרטה של סרט ה
ובאחד הבקרים נפגש שיסל עם
ראש־שבט מקומי כדי לבחור ני
צבים לאחת הסצינות .ראש־ה־
שבט ,שהיה לבוש בבגדים מער
ביים ,הבטיח להשיג את הניצ
בים ,בתנאי ששיסל יתחתן עם
העולם הזה 2689

תמונת השבוע

שלוש זרועות מתרוממות .הכדור הוא מעל לסל של קבוצת-הכדורסל
צסק״א-מוסקווה .האם ייכנסו ציון צפריר ,צלם ״העולם הזה״ ,הנציח א ת
הרגע הדרמאתי .למי שייכות הזרועות! מ ת ח ת לסל עמדו ולדי גובורוב )בעל הזרוע הימנית( ,קווין מגי
הושיט א ת ידיו לעבר השחקן הרוסי ,ששתי זרועותיו נראות משמאל .זרועותיו של מגי אינן נראות.
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