נ

■ כתבי־ספורט רבים התקש
רו עם ביתו של משה סיני ,קפי
טן נבחרת־ישראל הנמצאת בקו
לומביה ,כדי לראיין את אשתו.
הם הופתעו לגלות שאשת־השח־
קן סירבה לדבר איתם ,על־פי הו
ראה שנתן לה בעלה מראש.
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■ לפני שנה וחצי נפטר העי
תונאי מרק סגל ,שכתב במשך
שנים בעיתון ג־חזלם פוסט .הוא
התגורר בדירה שרכש בדמי־מפ־
תח ,כשחלק מהדירה ממומן על־
ידי התק״ם .ארי ראט ,עורך
העיתון לשעבר ,הציע למכור את
הדירה ,ובכסף שיתקבל ממכי
רתה להקים קרן על שמו של
סגל ,שתעניק מילגות לסטודנ
טים .ראט הופתע לגלות שה־
תק״ם מסרב לוותר על חלקו ברי
רה.

!*

■ לגינקולוג קובי זר יש
חוש־הומור .לאחת מידידותיו,
עיתונאית צעירה ונאה ,הוא שלח
ליום־הולדתה ערכה לבדיקת פו
ריות השחלות .זר לא קיבל עדיין
את תשובת העיתונאית על תוצ
אות הבדיקה.
■ לורי צנטנר ,בתם של
חניתה ואבנר צנטנר ,הגי
עה באחד מימות השבוע לדירתה
של סבתה מצד אביה ,כדי לנקו
תה .במהלך עבודות הניקיון נית
זו על פניה כמה טיפות של
חומצה חזקה .לורי נסעה לבית־
החולים לטיפול ,ושם התברר

הזמרת באה ב חבר ת שני ילדיה לאירוע״
הספורט השנתי שאירגן אמ״י .היא ה שתת 
פה בתחרות־ריצה ,והיא היתה הזמרת היחידה שהתחרתה .הש 
בבדיקות שהקרנית באחת מעי
ניה נפגעה.

מירי אלוני

אר היו נשות אמנים .בניה התחרו במירוץ לילדי״אמנים .בעלה
ואמרגנה שמואל אומני)משמאל( העדיף עיסוקים אחרים ,ביניהם
ה שתתפות בתצוגת״אופנה היתולית ,שאירגנה שלווה בן־גל.

■ מלכת־היופי לשעבר שי
רלי בן־מרדבי עמדה בחברתו
של בן־זוגזדלחיים ,הזמר יהודה
אלי א ם ,ושוחחה עם ידידים.
לפתע ניגשה אליה ידידה ותיקה,
והתחילה להחליף איתה מילים.
כעבור כמה דקות הסתובבה
הידידה לעבר אליאס ,וביקשה
ממנו להביא לה כמה סיגרים
)דיברי־מאפה מרוקאיים( .הזמר
נעלב מכך שידידתה של חברתו
חשבה אותו למלצר העובד
במקום.

זומר אודליאב ■

פסוקי השסע
■הפרשן המדיני

חנן קריסטל ,ב הס ת ק־
כו על אימרתו של מדינאי
בריטי ,על יוסי ביילין:
״אם יש לך כלב טוב,
אתה פטור טלנבוח בעצ-
טךד

■ יעקב

ליפשיץ,

מנכ״ל מישרד-האוצר ו*
לפני־כן מנהל מצליח של
חברת אלקטרה :״כשא 
ת ה מנהל שנה א ח ת ולא
מצליח ,ושנה שניה ולא
מצליח ,ונכשל גם בשנה
השלישית ,הסברים אולי
יש לך בשפע ,אבל א ת ה
כבר לא מנהל!״

■סילבי ברשטי־
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ח  | 1 1 11 / 1 \ 1הוא מסוגל לשמור על שיווי״מישקל למ 
רות נכותו .הוא הציב בעדינות על ראשו בקבוק־יין ,שאותו
הצליח להחזיק במשך כמה דקו ת ,מבלי להפילו .לצידו ישבה
אוו \ ו ז ו יזיוי< -ו * יד;<<<וד

רזלוד
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אן ,יוצאת־רומניה ועוז־
רת-המאמן של נבחרת ה 
נשים הלאומית בהתעמ 
לות :״במה שונה ישראל
מרומניה! שם יש לך
מקום־עבודה אבל א ת ה
צריך לחפש אוכל .כאן יש
לך אוכל ,אבל א ת ה צריך
לחפש מקום־־עבודה!״
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 □ | / #111ח | - 1 | 1עצות ,וחזר כשהוא חובש כובע־
מיצחיה ועליו דמותו של לנין .גורביץ ,שהיה בשעתו מחסידיו של
משה סנה ,חזר מלא התפעלות מן העם הרוסי .בכיכר האדומה
במוסקווה איבד גורביץ מצלמה ,שהשאילו לו ידידים .רוסי שמ 
צא א ת המצלמה רץ אחרי התיירים בכיכר ,ניפנף במצלמה ושאל
מי איבד אותה .רק אז גילה גורביץ שהמצלמה נפלה וקיבל אותה

