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ספורט
מכביר.

הבינה שן
 צחורות יונים ומאות תותח יריות 21

 ימים חודש בעוד יציינו באוזיר שתופרחנה
ה היהודי הספורטיבי המאורע פתיחת את

 רבבות החמישית. המכביד. — ביותר מקיף
 יוכלו התיירים, ואלפי הישראליים האזרחים

 ב־ * רצופים ימים עשרה במשך לחזות
 600 ועוד מדינות, 24מ־ ספורטאים 600

 18ב־ יתחרו אשר ישראליים ספורטאים
 וד,אבקות משקלות בהרמת החל מקצועות

 לראשונה שהוכנסו וקריקט, בחתירה וכלה
המכביד,. בתחרויות

את בתחרויות לחזות באפשרותם יהיה
עו שם בעלי אתליטים בהשתתפות לטיקה

 ריצ׳ארדס, המעופף״) (״הכומר כבוב למי
ב נדחתה הרביעית במכביה הופעתו אשר
 בהרמת העולם באלוף או האחרון, רגע

ברגר. היהודי — משקלות
 עד שנערכו במכניות הגדולה זו תהיה

 הנבחרת ואימוני הכנות נדחו כרגיל, כה.
ה בשבוע רק האחרון. לרגע עד הישראלית

 למחנות השונות הנבחרות הוזמנו אחרון
 ישראל את לייצג שתוכלנה כדי האימונים

היהודי. הספורט במפגן
 היה לא אם אולם שלוש. בפול מזל

 הכדורגל נבחרות של מאוחר בכינוס אסון
 הכנת אי את להבין היה קשה והכדורסל,
ה־ האתלטיקה כי הישראלים, האתליטים

ג׳ונפון אתליט
לבנה יד שחור, אף

 הישראלי, הספורט של החולה השן — קלה
וריקבון. ניתן של במצב היא

 שכונסו לאתליטים הפתעה זו היחד, לכן,
 כשהובטח בנתניה, וינגייט במכון השבוע

 שיניים רופא במאוחר, כי אם להביא, להם
 וענק )21( צעיר כושי זה היה ממש. של

 בשדה״ ממטוס השבוע שירד מטר), 1.87,5(
 ימים שלושה של לביקור בלוד התעופה

ג׳ונסון• רייפר — בארץ
 כפות־הידיים ובעל האף פחוס הכושי
 לרפואת־ סטודנט רק אמנם היה הלבנות,

ב אולם קליפורניה, באוניברסיטת שיניים
 לאתליט נחשב הוא האתליטיים מקצועות
 השיא בעל בעולם, ביותר הטוב הרב־גתני

 מקצועות עשרה — עשור בקרב העולמי
יומיים. משך שנערך —הקלה האתליטיקד,

 ממקצועות אחד בכל רונסון של הישגיו
 מהשיא מקרים בשמונה טובים העשור קרב

 גם שהוא ג׳ונסון, אלה. במקצועות הישראלי
 ואוסף בייסבול שחקן כדורגלן, כדורסלן,
 שהותו שעות 36 משך ניסה נלהב, מטבעות

 ישראל, אתליטי של סגנונם את לשפר בארץ
 חדישות. ועבודה אימון שיטות להם להורות

ו החולה השן בתיקון ג׳ונסון יצליח אם
 נוסף שיא זה יהיה בינה, לשן הפיכתה
שלו. הארוכה הספורטאית בקריירה וחשוב

ת בתולדות לראשונה *  תתקיינו לא המבביו
 הנזכביה מועד בתקופת־המועדים. המכביד!

 בגלל אולם האזרחי, התאריך לפי נקבע
ה לפני הפעם חל הוא המעוברת השנה

מועדים.

 הגיעו עם מיד הספורטיבי הפנומן יעץ
 בספורט, טובים הישגים להשיג ״כדי לארץ:

 באימון מלידה, ביכולת גופני, בכושר די לא
ספור מוצלח.״ ויום מזל גם צריך וברצון.

 הנתונים ארבעת חסרו להם ישראל, טאי
 משולשת מנה לעצמם איחלו הראשונים,

מזל. של

כדורגל
ת ש הקיץ חופ

 ״הפועל״ נבחרת עם יציאתו על
 מיש־ לשורת לאירופה, תל־אביב

גלזר: שייע כותב הקים,
לשח ביחוד מצויץ. דבר זה חופשת־קיץ

 בכל עובדים אנחנו השנה כל כדורגל. קני
 לא השבוע, ימות

 ביום מהבית יוצאים
ומח ושבת, ששי
 בשבת למישחק. כים

חמו כמו מתעייפים
 גם ולפעמים רים,

 או רגל שוברים
בקיץ רק שתיים.
 לחיות יכולים אנחנו

בני־האדם: כל כמו
 מאוחר עד קלפים משחקים לים, הולכים
 הם החיים בקיצור, שישי. ביום בלילה
חופשיים. יותר

דב המון לעשות יכולים כדורגלנים
עד בכסית לשבת אפשר בחופש: רים

 שהאנשים אחרי ביחוד בלילה, מאוחר
ש אחרי יפה יותר להתלבש התחילו כאן

 הכדורגל בעונת בית־הקפה. צורת את שינו
 היו אז כי בכסית, לבקר צריך הייתי לא

 עכשיו, בעתונים. הזמן כל אותי רואים
 שאני להראות צריך אני משחקים, שלא

בכסית. ולבקר חי
 לעשות מצויץ זמן זה הקיץ מזה, חוץ
 איך ראיתם כדורגלנים. בשביל ביחוד ילדים,

 ומלבדו אחת, בבת שניים עשה שחודורוב
 בשטח ליורשים מחכים כדורגלנים כמה עוד

 מרגיש כבר אני עלי. לדבר שלא הכדורגל,
שלו. הבעיטות את

לרגע עד בעיטות. במקום כתבות
 יקחו הפועל אם ידעתי לא ממש האחרון

ל שתקן שאני ידוע זה לאירופה. אותי
ו טוב, עבר לי יש ובחוץ־לארץ ייצוא׳
 עם לאירופה לנסוע שאי־אפשר ראו הפועל

 אברהמ׳לה ואת אותי הזמינו לכן גן־ילדים,
 שהם שמעתי איתם. לנסוע מנוכבי בנדורי

 ארסנל של שבחוזה מפני זה את עשו
לבוא. מה להם אין שייע שבלי כתוב היה

 לי היו אסע. אם ידעתי לא בהתחלה
ש הזמן זה עכשיו בעבודה. קשיים קצת
וב וצפת, למטולה לחופש נוסעים כולם
 עונת־התיירות את להפסיק רצו לא אגד

הס הכל בסוף אבל יציאתי. את ועיכבו
 לסדר משוגע כמו לרוץ צריך והייתי תדר,
הסידורים. כל את אחד ביום

 לא בחופש אפילו כדורגלן; של גורלו זהו
 חופש איזה. לעצמכם תארו לנוח. לו נותנים

מהמשקל. קילו ששה בו שהורדתי זה היה
 לא אני הפעם יצליח. שהמסע מקוד, אני
 דבר, ושום מתנה שום ארצה להביא רוצה
 צריך אני מה בשביל הצלחת־המסע. מלבד

לי? יחרימו ששוסרי־המכם דברים, להביא
 תוכלו שם כתבות, אשלח אני זה במקום

לחו״ל. המסע על האמת כל את לקרוא

במסלול
חרשי□ של אולימפיאדה

ה הדיסקוס זורקת פונומרבה, נינה
 בעת בלונדון, שנה לפני שנתפסה סובייטית

 האת־ לסגל נבחרה בחנות׳ כובעים שגנבה
לברי שוב לצאת שעמדו הסובייטים ליטים
 ש״בי־ בטענה מרצונה פרשה אולם טניה,
 רושם בי השאיר בלונדון האחרון קורי

. מדכא״ . ב הבדורגר התאחדות .
 ליבוביץ׳ סמואל השופט את הזמינה ישראל

. באב בתשעה חגיגית לארוחה .  רבו■ .
 סיור עורכת גאנה של הכדורגל צת

ישרא חוגים מצד סידורים נעשו בלבנון.
בישר גם לבקר הקבוצה את לשדל ליים

. אל .  מישחקי של הראשון הסיבוב .
ב 12ב־ יתחיל בכדורגל והליגה הגביע

 בכדורגל ישראל נבחרת . . . אוקטובר
 בעת למישחקים לארצות־הברית הוזמנה
. העשור חגיגות  הכדורגל קבוצת . .

להתאח מכתב שיגרה אומניה הקאפריסאית
 להמציא ביקשה בו בישראל, לכדורגל דות
 אילמים־ תשעה . . . ישראלי מאמן לה

 לאיטליה, חיפה באניה השבוע יצאו חרשים
 החרשים־איל־ באולימפיאדת להשתתף כדי

ומלידה. כדורסל קבוצת כוללת הקבוצה מים.


