
ספורט
)47 מעמוד (המשך
 עומד פרייזר ג׳ו כי האיגרוף למומחי
 מ- חגדול חפה בעל האלוף את להדיח
 הפיליפינים הזירה שופטי שלושת כיתרו.
 עלי מוחמד את הקרב בתום זיכו אומנם

 במיספר וגם הכללי הנקודות במיספר גם
 אולם, יריבו. על גבר בהם הסיבובים

שספ אובייקטיביים איגרוף מומחי לדעת
 ביתרון פרייזר הוביל הנקודות, את רי

הרא הסיבובים 13 מתור שמונה במשך
התחרות. של שונים

 כי אפילו היה נדמה התשיעי בסיבוב
 עינו ליריבו. להיכנע עומד עלי מוחמד
נס אדירה וו במהלומת שנפגעה הימנית

 עצם הזירה חבלי על נשען כשהוא גרה•
המהלו מכל שעייף כמי עיניו את עלי
הפגזה של בקצב גופו על שניתכו מות

עלי מוחמד ״המלך׳
ביותר האכזרי הקרב

 פריי* זר היה שוב לזירה כשחזר רצחנית.
המסתער. התוקפן זר

 מוחמד הצליח כאשר ,13ה־ בסיבוב רק
 במכה פרייזר של בליסתו להלום עלי

להתמוטט. פרייזר החל ארוכה, ימנית
 אותו זיעזעה מהלומות של נוספת סידרה
את לחבוק פרייזר ניסה כאשר לגמרי.
 אדירה ימין מכת אותו שילחה יריבו,
 עלה דם יורק כשהוא החבלים. אל נוספת
 לרגע אחרון. הלפני ,14ה־ לסיבוב פרייזר
 שנראה עלי, מתאושש. הוא כי היה נדמה

 מכת אחר לשווא חיפש ומייואש, מודאג
הס להנחיתח, הצליח כשלא הנוקאאוט.

את שהפכו מכות־שמאל, בסידרת תפק
ודם. בשר של לעיסה פרייזר של פניו

ה שצילצל לפני מיספר שניות ואז,
 מנהלו הודיע ,15ה־ הסיבוב לתחילת גונג
עו אינו ג׳ו כי פוטש, אדי פרייזר, של
 בנוק- ניצח עלי מוחמד לזירה. יותר לה

 בכתר 33 בגיל שוב הוכתר טכני, אאוט
בטישקל־כבד. העולם אלוף של

 הובס ״הוא ממוות. פחות קצת
 הפרשנים אמרו לניצחון,״ המירוץ תוך
 מד מאשר יותר ג׳ו, זה ״היה פרייזר. על

 גדול. לקרב התחרות את שהפך עלי, חמד
לע מסוגלים היו חיים אנשים הרבה לא

הסי בין עלי מוחמד על שעבר במה מוד
כעו נראה זה לאחד־עשר. החמישי בוב
 וספג מעמד החזיק רק לא עלי אבל נש.
 בו נותר להנחית. היה יכול שג׳ו מה כל

 פרייזר ג׳ו לנצח. כדי כוח מספיק עוד
 שמו- ביותר הטוב היריב זה בקרב היד.
 הצליח ג׳ו אי־פעם. בו נילחם עלי חמד

 אף שעלי איגרוף איכויות ממנו להפיק
אליהן.״ הגיע לא פעם

 פוטש, אדי אמר הקרב,״ את ״הפסקתי
 החל שג׳ו ״משום פרייזר, של מנהלו
 לא הוא נקיות. מכות מדי יותר לספוג

 הוא הימנית. בעינו עוד לראות היה יכול
 עלי של השמאלית ידו את יותר ראה לא

אליו.״ התקרבה כשזו
עצ פרייזר אמר להפסיק,״ רציתי ״לא

 פוטש.״ על חולק איני לעולם ״אבל מו,
 אבל מהזירה, לפרוש כוונות הכחיש הוא

שלו. האחרון הקרב זה היה מומחים לדעת
 מד הודיע זה,״ מכל לצאת רוצה ״אני

 בשיא. ואני עייף ״אני עצמו. עלי חמד
 פחות קצת היה הלילה שראיתם מה

 ביותר הקשוח האדם הוא ג׳ו ממוות.
בעולם.״
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