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איגרוף
קילו 120 מכה

מ ערביה היא הישראלית מלכת־המטבח
יש את שתיצג ,1963 נערת־ישראל נצרת.

 הבינלאומיות, היופי מתחרויות באחת ראל
ב לייצג שעתיד ומי מחיפה. ערביה היא

 האיג־ בזירת ישראל את הקרובים חדשים
 צעיר אלא אינו הבינלאומי המקצועני רוף

רמזי. עסלי מחיפה, ערבי
 וגובהו קילו ממאה למעלה שוקל הוא

ומרא הכבד משקלו למרות אך מטר, 1.89
 במידה וקל־חנוער, זריז הוא המגושם, הו

 ה־ זוהי במשקלו. למתאגרפים רגילה בלתי
ל רבים איגרוף מומחי שהביאה התכונה
 בנמל־ מכס שוטר ),25( רמזי כי מסקנה
 שנולד היחיד המתאגרף אולי הוא חיפה,

 הגדולים סיכויים בעל שהוא בארץ, כה עד
מק כמתאגרף בינלאומית להצלחה ביותר

כבד. במשקל צועי
 קתולי, נוצרי עסלי, אחד. אגרוף עד

 בחיפה במשרד״הסעד מבחן קצין של בנו
ש הקתולית בכנסיה משפחתו עם המתגורר

 לצה״ל, מרצונו בשעתו התנדב בת־גלים, ליד
 את המיעוטים. ביחידת סמל בדרגת שירת

 דווקא התחיל שלו הספורטאית הקאריירה
 לפעם מפעם חיפה. בהפועל משקלות כמרים
 בזירה הופיע לא אך באיגרוף, גם התאמן

ה לכינוס עד בלבד. ספורות פעמים אלא
האחרון פועל

 הספירטאים משלחת בין הגיע זה לכינוס
 בריטניה אלוף הובס, ליין גם מבריטניה

 244 שלזכותו ותיק מתאגרף כבד, במשקל
ל בינלאומיים. קרבות כמאה מהם קרבות,
 למולו. להציב מי היה לא הכינוס מארגני

הש כבד במשקל הישראליים המתאגרפים
 ואז שונות בטענות מההתמודדות תמטו

 לא כדי לזירה לעלות רמזי עסלי התבקש
הפירמה. את לבייש
 של מסוגו מתאגרף האיגרוף חוקת לפי
 בתור קרבות 12 עדיין ניצח שלא רמזי,
 מתחילים. ג׳ בדרגה כמתאגרף נחשב חובב,

 עם בזירה להתמודד אסור כזה למתאגרף
 כמה אחת ועל ותיקים, ג׳ בדרגה מתאגרף

 שהוא יריב עם להתאגרף לו שאסור וכמה
ואלוף. א׳ בדרגה

ב בחוקה זה סעיף על העובר למאמן
 לכל הרשיון את שוללים אחרות, מדינות

 כבוד בשם רמזי אל פנו כאן חייו. ימי
 שלפני הימים בארבעת אותו לימדו המדינה,
 אחד אגרוף על האיגרוף תורת את התחרות

לזירה. אותו והעלו
 סיבובים. שלושה בן לקרב יצא רמזי

 מהלומות ספג הראשונים הסיבובים בשני
 הוא אחר. אדם למוטט כדי בהם שהיה
מת של ברמה אפילו בוקס ידע לא עצמו
 ניצח קדימה, ללכת המשיך זאת למרות חיל.

 בסיכום הפסיד יריבו, את השלישי בסבוב
בנקודות.

 אותה אחרי וחזרה. לזמרה מאגרוף
 הגיע משקלו להתאמן. רמזי הפסיק תחרות

שלו לפני התיצב זאת למרות קילו. 120ל־
 ב־ ישראל אליפות על לתחרות חדשים שה

 עם כבד, במשקל לגמר הגיע הוא איגרוף.
 פחות קילו בארבעים ששקל גארבו סיסי

ב גארבו הצליח הסיבובים בשלושת ממנו.
ל פעמיים או פעם באגרופיו להגיע קושי
ישראל. אלוף שהפך רמזי של גופו

 רמזי היה שלו המועט הטכני הידע למרות
 שמשקלו מתאגרף כי רגילה. בלתי תופעה

 כלל בדרך יכול אינו קילו, 90מ־ גדול
הזירה. על להתנועע

 ה־ אמרגן של עינו את רמזי משך אז
 של שותפו שהיד, פיין פיין. אריה איגרוף
 ב־ סולומונם ג׳ק הבריטי האיגרוף אמרגן
 — אירופה אליפות על התחרות אירגון

 עדיין — בישראל חאלימי אלפונס הופיע בה
 שהסתיימה תחרות אותה פרשת את סיים לא

 משפטי ובסכסוך ל״י אלף 80כ־ של בהפסד
הס תחרות אותה מאז סולומונס. לבין בינו
 האיגרוף אמרגן עם להתקשר פיין פיק

 לסוכנו הפך בן־נעים, ז׳ילבר היהודי־צרפתי
בספרד.
 כדי בספרד שהותו את ניצל )27( פיין
 שהיה כמי הזמרה. :הישן לתחביבו לחזור

 פיין הרכיב הראשון, הנוודים מצמד אחד
 ג׳ו בשם מג׳אמייקד, כושי זמר עם יחד

ש תל־אביב, קינגסטון בשם צמד האוקינס
 מג׳מאייקה בשירים הספרדי ברדיו הופיע

ומישראל.
 לא בעבר, המרים נסיונותיו למרות אולם

כש לאיגרוף. לחזור שלא פיין היה יכול
 ימצא אם לפיה, תכנית עמו הביא ארצה חזר

לכמה אותו יקח מוכשר, מתאגרף בארץ

 אותו יעלה ומשם לברצלונה, אימונים חדשי
אי ברחבי המקצועית ההתאגרפות לזירת
רופה.

ה צ רי לרא ־־,תקשר פיין !־כשחיה. כ
 במשקל מתאגרף ,18 חייט, יעקב עם שונה

ה המתאגרפים לאחד הנחשב חצי־בינוני,
כשנ 14 בן היד, הוא בארץ. שקמו מעולים

 בהופיעו במשקלו ישראל אליפות את טל
ה אלוף הפך הוא בזירה. הראשונה בפעם

 ייצג 15 ובן הפועל כינוס אלוף מגביה,
 הבטחתי ״לא פרם. נגד בתחרות ישראל את
 הרבה לו ״הצעתי פיין. סיפר נפלאות,״ לו

 בהתחלה כסף מאוד מעט עמל, והרבה זיעה
 להגיע כדי קשה מאבק של ארוכה ותקופה
בלשד,יא.״ לעמדה
הח רמזי, עסלי את שראה אחרי אולם

 למתאגרף להפוך לו גם להציע פיין ליט
מקצועי.

 בעוד השניים יסעו פיין של תכניתו לפי
 עם יתאמנו שם לברצלונה, מספר חדשים

 הספרדי האיגרוף אמרגן של מתאגרפיו
 מתאגרפים קבוצת עמם ירכיבו בלאנש,

ספרדית־ישראלית.
 את לבסס קוסם סיכוי זהו עסלי לגבי

 השולט תיכון כבוגר כלכלית. מבחינה עצמו
 הראשון הערבי הוא שאחיו שפות, בארבע
 משרת בעכו, הימי בית־הספר את שסיים

 מרגיש ישראלית, סוחר באנית כקצין עתה
יצליח אם במעמדו. מקופח עצמו את רמזי

רמזי מתאגרף
נערת־ישראל נמו

ל לפתוח מתעתד הוא מקצועי כמתאגרף
בחיפה. קטן עצמאי עסק עצמו

 עבודתו את מסיים שהוא אחרי יום־יום
 8כ־ צועד הוא לאימונים. יוצא הוא בנמל

 חוזר עכו, לכיוון חיפה במפרץ קילומטר
 מבצע מתכנן הוא באירופה לחיפה. בשחיה

 בשחיה למנש תעלת חציית :נוסף נועז
 נוסע הוא בשבוע פעמיים לדובר. מקאלה

 מתאגרפים באיגרוף. להתאמן כדי לתל־אביב
המת ״זהו בהתפעלות. בו מביטים אחרים
 אמר בחיי,״ שראיתי ביותר הנוקשה אגרף
מפ בצורה מכות לגבי סביל הוא מהם. אחד

 כי רושם מעורר זאת לעומת אך ליאה,
הצורך. די חזקות אינן אגרופיו מכות
 כר, עד שנאלץ רמזי, כי מוטעה. רושם זהו
 כה עד שנאלץ רמזי, כי מוטעה. רושם

 ממנו הנופלים יריבים עם בארץ להתמודד
 אסור לפיו תסביך פיתח ובגובה, במשקל

 חמורה בצורה לפגוע לא כדי חזק להכות לו
ביריביו.

 כמתאגרף לזירה שכשיעלה מבטיח הוא
 השבוע, כבר זה. מתסביך ישתחרר מקצועי,

 שנערכה בהתמודדות כאורח הופיע כאשר
 חיפה, והכוח תל־אביב בית״ר מתאגרפי בין

 את ניצח הוא התקדמותו. את עסלי הדגים
ה בסיבוב בנוקאואט מרון ז׳אק יריבו,

 על הקרב כל משך שעמד הקהל שלישי.
 לפני דקה יריבו מתמוטט כיצד חזה רגליו

מאפיסת־כוחות. ד,סבוב תום
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