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א ירו, על שוק במאדויד הוי□ הגברים
 ריגשות את למחות יוכל לא דבר ך*

 הכדורסל קבוצת אוהדי של החרפה |
לק השבוע רצו אלה תל-אביב. מכבי של
הא שקבוצתם, אחרי באדמה, עצמם בור

קבו על־ידי ספרד בבירת הובסה לופה,
 האסטרונומית בתוצאה מאדריד, ריאל צת

 לאוהדים, שהיתה היחידה הנחמה .125:78
ה היתד. נחמה, לכך לקרוא אפשר אם

הג התבוסה לפני שעות 24ש־ עובדה
 להכות תל־אביב מכבי בנות הצליחו דולה,

הספרדי. הכדורסל ■נציגות את
 בשדיים, מתחככים שדיים של סצינות

 שנפתחה חזייה !בזה זה נלחמים ישבנים
 בלתי־ חלק היוו — השתטחה ותכולתה

 שניגלה המרנין׳ הנשי החיזיון מן נפרד
 ה־ באולם נדחסו אשר הצופים 500 לעיני

 שעבד השבוע באמצע קלאב. קאונטרי
 עיי כדורסל במאבק לחזות לשם באו הם

 על תל־אביב מכבי בנות גברו שבו קש,
.70:62 בתוצאה ממדריד, קראפ בנות

 לחזות באו הצופים 500 אם רב ספק
אי בעל כדורסל-גרידא, במישחק במייוחד

 ריצפת על שהשתוללו הנשים גבוהה. כות
 ביטוי נתנו הכדורסל, באולם הפארקט

לש מסוגל החלש שהמין לעובדה נאמן
 מסויימים, במיקרים ולהפוך׳ עורו את נות.
 בנות של צעקותיהן באמת. החזק המין
 עליהו ״תעלי המישחק: במהלך מכבי

 קו- לצופים הסבו ה...יד!״ את לה תיפסי
מיי אסוציאציות מיספר והעלו רת־רוח,

מתבקשות־מאליהן. דיות,
 הטרניני את מסירות שהחלו הראשונות

 באיטיות זאת שעשו הישראליות, היו גים
 במיכנסי נשארו המכביות בלתי־מרגיזה.

 איפשרו אשר דקה, וחולצת־טריקו בגד־ים
ו אבריהן גודל את בנקל לאמוד לצופים
 קל חיש ההדוקים. לבגדים מבעד מהותם,

 שלוש לעבר מבטיהם את הצופים היפנו
 הנשי, הישראלי במחנה שבלטו הבנות

 שריקת־ שנשמעה קודם עוד אז, כבר
סיפוקם. על הצופים באו הפתיחה,

אביבה הישראלית ;
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 ב־ ביותר הכבדות היו סוארס, הספרדיה
< לסל. בקליעה ביותר והמצטיינות מישחק,

לפ הישראליות מבין בכולן, היפה
 ,21זד בת ורסנו, רחל היתד. חות׳

 היתה האמת למען רווקה. עדיין שהיא
 המיג- על ביותר הסכסית הבחורה רחל
 יפות. פנים של מקסים שילוב לה יש רש.
 רחל וחלקות. ארוכות ורגליים חטוב גוף

 וזאת מהצופים, תשואות לא־פעם סחטה
הגופניות. תכונותיה בזכות במעט לא
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פציעה. לאחר ספרדיה שחקנית :מימין בתמונה משחק.


