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ספורט
כדורגל

ה ט עי ב ה ה נ רו ח א ה
 שנערך הכדורגל, משחק של 20ה־ בדקה

 פתח־תקוה, להפועל יפו מכבי בין השבת
כדורג שני מספר. לשניות המשחק הופסק

מהמג ירדו לבנות, בחולצות מזיעים, לנים
 כדורגלנים שני כפיים. להם מחא והקהל רש

למגרש. במקומם עלו ורעננים צעירים
 הפועל שער הובקע דקה כעבור בדיוק

 את שכח הקהל נוספת. בפעם פתח־תקוה
 להם• מחא דקה שלפני הכדורגלנים, שני
 שהבקיע הצעיר לכדורגלן כף ומחא קם כף,
 אבל להתגלגל, המשיך הכדור השער. את

כדורג שני אלמוזלינו, ומשה מירנדה משה
 בו יבעטו לא באמצע, שירדו יפו מכבי לני

בחייהם. האחרון המשחק היה זה עוד.
השניים, הקימו שנים תשע לפני כאשר

 מכבי קבוצת את כדורגלנים, מספר עוד עם
קבו זו היתה בולגריה, עולי טהרת על יפו
 שיחקה שנים חמש וחסרת־ברק. אלמונית צה

 עולי מקרב אוהדיה אלפי ומלבד ב׳, בליגה
 ברצינות איש אליה התיחס לא בולגריה

 קבוצתם, את השניים כשעזבו השנה, יתרה.
 הליגה בקבוצות הטובות אחת היתד, היא

 לגבור שבועיים תוך שהצליחה הלאומית,
פתח־תקוה. כהפועל קבוצה על פעמיים

 ואלמוזלינו מירנדד, -!בריק. אפור
 כוכבים או מבריקים, כדורגלנים היו לא

 שהזיעו אפורים, שחקנים היו הם במקצועם.
לקבו־ וזמנם כוחם כל את הקדישו ועמלו,

 שלוש לפני קרית־חיים הפועל נגד קבוצתו
 עד הלאומית. לליגה לעליה במבחן שנים,

 התוצאה היתד, המשחק סוף לפני דקות 14
 בעטו זה, אחר בזה ואז, היריב. לטובת 0:1

 מהם שניים מענה. ללא שערים 4 היפואים
מירנדה. של היו

 השניים זכו השבת, המשחק כשהסתיים
מ לאיש ל״י 300 גביעים, מתנות: בשפע

 מתנת ולבנים, חולצות המשחק, הכנסות
 ניתנה ביותר הטובה המתנה אולם אוהדיהם.

 במשחק: אותם שהחליפו הצעירים ידי על
.3:4 פתח־תקוה הפועל את ניצחו הם

שחמט
ה פ ר ח ה ה ט ק ש ה

 רבים תמהו היהודי?״ למוח קרה ״מה
 משבוע למעלה לפני כשהסתיימה בישראל,

 ונבחרת במינכן, 13ה־ השחמט אולימפיאדת
 את רק ותפסה איכזבה הישראלית השחמט
 התנחמו רבים ישראלים כי .17ד,־ המקום

 ישראל אין הגוף ספורט בשטחי שאם בכך׳
אח מדינות עם אחת בשורה לעמוד יכולה
 ישראל נחשבת המוח, בספורט הרי רות,

למדי. חזקה למעצמת־שהמט
 הישראלית המשלחת חברי השבוע כשחזרו

 על יותר מדוייקים פרטים וסיפרו לארץ,
ה שהמוח התברר במינכן, שהתרחש מה

 שבאולימפ־ אלא כשהיה. נשאר שלהם יהודי
 ארצית לנבחרת דרוש מודרנית שחמט יאדת
שכל. גם דרוש לנצח. כדי ממוח יותר קצת

אלמוזלינו מירנדה
השער את להתקיף העיקר — כליות התקפת הרעלת־דם,

העכשווית. לרמתה העלוה זה ובזכות צה,
שח 11 היו לא ולקבוצה ימים היו כאשר

 שמשה מפני המגרש, על לעלות כדי קנים
הס הוא בהרעלת־דם, לקה )36( אלמוזלינו

 ולעלות פניצילין זריקות שתי לקבל כים
 המגרש על עלה אחרת בפעם המגרש. על

 כליות, בהתקפת שנתקף אחרי מספר דקות
 את מסכן שהוא הזהירו שהרופא למרות

יותר. לו יקרה היתה קבוצתו חייו.
ב אותם שכינו כפי ה״מושיקו״, שני

שני שבבולגריה. סופיה ילידי הם קבוצתם,
 דווקא ולאו בהצלחה, בספורט התעסקו הם

 בן כיום שהוא מירנדה, בלבד. בכדורגל
 ככדורגלן שלו הקאריירה את ושהתחיל ,39

 טוב כרץ ידוע היה שנה, שלושים לפני
בול שיא השיג אלמוזלינו קצרים. למרחקים

מכשולים. מטר 400 בריצת גרי
 במכבי שנפגשו עד השניים, של דרכם

 כ־ ארצה עלה מירנדה שונה. היתד, יפו,
 מלחמת־ פרוץ לפני מספר ימים מעפיל,
 בבולגריה, נשאר אלמוזלינו השניה. העולם

 במחנה כפועל המלחמה שנות את בילה
בש ניצל ממנו דומה, לגורל עבודת־כפיה.

 הוא לאחריה. מירנדה זכה המלחמה, נות
הוג בטירור, כחשוד הבריטים ידי על נעצר

 שנים וחצי שלוש בילה אפריקה, ליבשת לה
וקניה. סודאן אריתריאה, במחנות

 עובד כיום ביותר. היקרה המתנה
 בבנק־הפועלים, בנות, לשתי אב מירנדה,
קבו לידיו ולקבל באימון להשתלם מתכונן

 ,6 בן לבן אב אלמוזלינו, כדורגל. צת
 כדורגל, במשחקי נעליו את קורע שכבר
 זכור מהם אחד לכל עירוני. כגנן עובד

שלו. הקאריירה כשיא הנחשב אחד, משחק
 נגד המשחק היה אלמוזלינו של משחקו

 התוצאה שנתיים. לפני פתח־תקוה, הפועל
 ממרחק בעט כשאלמוזלינו ,1:1 תיקו היתה

 וקבע והבקיעו, היריב לשער מטר 35 של
משחק ביותר זכור למירנדה נצחון. תוצאת

 משום לא הפסידה הישראלית והמשלחת
 או משחק, יכולת חסרי היו ששחקניה

גור בשל הפסידה היא מיריביהם. חלשים
המשובץ. ללוח כל־כך נוגעים שאינם מים

 כמו פופולרי ספורט השחמט היה אילו
 הופכת זו פרשה היתד. למשל, כדורגל,

 טוקיו. מחרפת חריפה פחות לא לשערוריה,
 ועל יחסית, קטן השחמטאים ציבור אולם

שקטה. הפרשה נשארה כן
שח באולימפיאדת מחודדים. מוחות

 רק מנצח לא כיום, מנוהלת שהיא כפי מט,
 מולו. היושב במוח המתחרה היחיד, המוח

 נבחרת ככל נבחרת, היא שחמט קבוצת
מאו מרכיב, על־ידי המנוהלת אחרת, ספורט

 על־ מודרכת מומחים, מאמנים ידי על מנת
 ולומדים הבודקים מומחים, של צוות ידי
היריב. של המשחק שיטות את

 נתוני- שחסרו רק לא הישראלית לנבחרת
ב התנהגו ששחקניה אלא אלה, מעין יסוד
 משחקים משחקים הם כאילו כלל דרך

 תדריכים להם שיתן מי היה לא פרטיים.
 יוסף השחמסאי המשלחת, ראש והוראות.

 ושאר תפקידו, את נכונה הבין לא פורת,
לו. להישמע מקרים בכמה סירבו השחמטאים

בהתמו השונים הלוחות חולקו תמיד לא
 של כושרם לפי זרות נבחרות נגד דדויות

 תמיד לא זמן. באותו הנבחרת שחמטאי
 התיקו בהצעת להסתפק אם השיקולים, היו
ב הגיוניים לשחק, להמשיך או היריב של

מ שכתוצאה מקרה, גם קרה מספקת. מידה
 הנבחרת הפסידה זה מעין לא־נכון שיקול

 נגד במשחק אירע זה נקודות. הישראלית
 לישראל. תיקו שהציעה קולומביה, נבחרת

.3:1 והפסידו סרבו הישראלים
 השח- באולימפיאדת שהכשלון הוא, הטוב

 הוא עצמם. השחמטאים על־ידי הוכר מג
 לדיונים חומר ישמש מאלף, לקח להם יהוזה

 עם נבוא הבאה ״באולימפיאדה ולניתוחים.
שחמטאי. הבטיח יותר,״ מחודדים מוחות

1101 הזה העולם

שבץ 1101 דוה העו&ס ת
תן: א פנ מ .!

 ממונה רוזן חס
ה שר .4 עליו;

 .מזון10 תחבורה;
 מלת .11 פלא;

 מלת .13 שלילה;
ה .14 קריאה:

 .15 אולימפי; שג
תגו היא תשובה

 מספר .17 בתה:
ל בדרך החללים

 .19 עציון; גוש
 .20 הגעייה; קול

 .22 ;עממי מלחין
ש המלווה קבוצה

ח אדם או ליט
 אומה; .25 שוב;

הקי אלפית .26
ב נלחם .27 לו:

 ספר .30 ; ישראל
 אתר .32 ;תג״ך

 .33 ארכיאולוגי;
בשח כלי .34 לשעבר; בורמה שליט
 .39 סופה; .37 נהר; על .36 מט:

 .42 לשושנה; חיבה שם .41 מלח;
הד הנותן אדם .44 צבאית; משטרה

;קרם .48 ;בי.ג׳י. אשת .46 ; רכה
 חברת .53 ;טרי .51 ;קול בת .50

 חמש .58 ;נקי .57 ;ממהר .55 :דלק
דלק. .60 הימים; תו/דות .59 עשרה;

תי .3 בפה; .2 הון; .1 מאונך:
 .7 משתולל; .6 קטן; כבש .5 קון;
.9 ;וחמצן ממימן מורכב .8 ;עני

 אלוף־ .15 כל־יכול; .12 שוביניזם;
:תנאי ביטול .16 ;לדין המועמד משנה

 .23 ידיד; .21 הגאסטאפו; ראש .18
 בכינוס משתתף .24 מחלקה; מפקד

 לשעבר: ישראלי דיפלומט פלורנץ,
אסי מטבע .28 ;בגינת־הנוי עובד .26

 התע־ .32 ;כנם .31 ;שר .29 ; אתי
 .37 אוכל; אינו .35 הצבאית; שיה

 לכל חווה .40 ;מאד רבים .38 ;מתוק
 של לוויה בן .43 מתנה: .41 חי;

 בן .46 בעברית; מכ״ם .45 האור;
 ;מפואר .47 ;לאימרה זמרי ׳*!ל זוגו
 .54 אילן: .52 אנגליה; של חלק .49

 יורד הוא בלילה .58 :אוני .56 ;מעט
בארץ־ישראל.

 לפקידות ספר בית
מוסמכים מורים מרכז
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