
 נוסף מכשיר קיים ■משלו. זמן־בעירה
 זה במכשיר כרומטנרפיה. הקרוי שלישי,

 שיכבת־צבע. מריחת על־ידי השתן נבדק
נב הכדורגלנים מן ישנלקחו מנות־השתן

המכשי משלושת אחד כל על-ידי דקו
 נוכחות על הצביעו גם־יחד וכולם רים,

אמפיטמינים.

 הכדורגלניס
מכחישים

ה *** ש גו זזג׳ג׳, הכדורגלנים לו
■  ל- מכל־וכל מתכחשים ופוס, לסד, /

 פוס אליעזר אומר הסנסציוניים. מימצאים
 בד,פועל המשחק לכלכלה, סטודנט ),26(

מהעיתו רק לי נודע ״הדבר כפר־סבא:
 לקחתי שלא עצמי עם שלם אני נים.

 מכלל מוציא אינני זאת, למרות סמי-מרץ.
במ כדורי־המרץ את לי ששפכו אפשרות

 בידי- שלא המישחק, -שלפני השבוע הלך
עתי.״

 טוען, גולסה, אבנר פוס, של חברו
 ״עשו כדודי־מרץ זה מה יודע אינו שכלל

 אותי ״רואים גולסה, אומר בושות,״ לי
,מסו !׳,חשישניק אלי וצועקים ברחוב

 !״בכלל •ממני רוצים מה יודע לא אני !׳ מם
 חג׳ג/ לישראל גם י־ש מעניינת תגובה

ש •״בשבוע נתניה: ■מכבי של כדורגלנד,
 בלעתי כפר־יסבא, הפועל נגד לימישחק קדם

 ספלמלין. הנקראים כאבי־בטן נגד כדורים
 לי אין במכונת-אמת. להיבדק מוכן אני

 כדורי־מרץ!״ נראים איך מושג
 במכון המעבדה מנהל תאגר/ ג׳ורג׳ ד״ר

ה לבדיקות אחראי •שהיד, ומי הפתולוגי
 טענותיהם על מגיב שנערכו, מעבדתיות

 הפתולוגי, במכון ״פה, הכדורגלנים: של
 וכל חשיש שנוטלים כאלה ■גם בוחן אני

 להגיד: אחד כל של זכותו סמים. מיני
 מוציא לא גם אני !׳מרץ סמי נטלתי ,לא

 ידעו לא בכלל שהשחקנים אפשרות מכלל
 דאג מישהו אולי אמפיטמינים, לקחו שהם
זה גם — ידיעתם בלי אותם יבלעו שהם

״17^ב̂ר השנייה הבדיקה
 — ספורטיבית לרפואה המכון רופאי שני פשטו סנסציונייס, צאים

איצטדיון על — רוסנובסקי מרק ודוקטור ארז ויקטור דוקטור

קבו מארבע כדורגלנים משמונה מנות־שת]־ ונטלו בלומפילד,
 מטיל שוקיאן, דויד תל־אביב, שימשון כדורגלן :בתמונה צות
 למעלה רוסנובסקי. ד״ר עומד כשמשמאלו מעבדתי, לבקבוק שתן

מרץ. סמי נטילת על משמועות הרופאים שני ניזונים משנה

 שבדק רופא בתור מדבר אני לקרות. עלול
 השתן מנות את ביותר מדוקדקת בצורה

המכשי בכל החומר את בדקתי שהגיעו.
 אמ־ נטלו שהשחקנים ספק לי אין רים.

•האח במלוא זה את אומר ואני פיטמינים,
 הספק לי שאין :ואומר חוזר אני ריות.
הפתו המעבדה מימצאי בכל ביותר הקטן

!״בראשה עומד שאני לוגית,
 שטען חג׳ג/ ישראל -של טענתו לגבי

 כתוצאה נתגלו שלו בשתן שהאמפיטמינים
 רופא אומד כאב־בטן, נגד תרופה מנטילת

 זוהי !להיות יכול ״לא :הפתולוגי המכון
 יומיים הסמים את נטל השחקן אם שטות!

 היתד, לא כבר המעבדה המישחק, לפני
 במנת האמפיטמינים את למצוא יכולה
 כאבי־ נגד בכדורים שנית, שלו. השתן

אמפיטמין!" כלל נמצא לא בטן
 אלה חד־משמעיים מימצאים לאור
 מישמעתי לדין שעבר בשבוע הועמדו
הסעי הקבוצות. משתי השחקנים שלושת

 הוכנסו סמים לנטילת המתייחסים פים
 שעברה, בעונה רק ההתאחדות לתקנון

 פירסמה בישראל לכדורגל וההתאחדות
האסורים סמים ממאה יותר של רשימה

■המד ■המימצאים גילוי עם עתה, לשימוש.
 התקנון, את לשנות עומדת היא הימים,

העונשים. את יותר עוד ולהחמיר
הק מנהלי מצד המוחלטת ההכחשה עם

 עצמם, והשחקנים הקבוצות רופאי בוצות,
 הבדיקות אולם, הסמים. פרשת הסתעפה

 שאין מישפטי מוצג מהוות המעבדתיות
ה ייחקרו הקרובים בימים עירעור. עליו

מודי חברת-החקידות על-ידי כדורגלנים
סופית. הפרשה את לברר כדי אזרחי, עין

 לרפואה מומחה פרנק, אהרון הד״ר
 מישלחת רופא ששימש ומי ספורטיבית

 אומר, מונטריאול לאולימפיאדת ישראל
 במינד ספק מטיל •״אינני :הקשר באותו
 הפתולוגי. המכון -של המעבדתיים צאים

להט מסוגלים שהמכשירים מאמין איני גם
 שה־ היא הבעייה המעבדה, ■רופאי את עות

 נטלו לא כלל שהם טוענים כדורגלנים
תצט הפרשה, את לפענח כדי הסמים. את
 באו מניין לחקור לכדורגל ההתאחדות רך

 מכלל להוציא אי-אפשר האמפיטמינים.
 לכדורגלנים אותם נתן שמישהו אפשרות

האמיתי.״ טיבם את שציין מבלי
הראל צפי

נוט־ לגילוי המעבדה ראש תאג׳ר, ג׳ורג׳ דוקטורמהגנון המגרה
 היה תאג׳ר באבו־כביר. הפתולוגי במכון לי־סמים,

ספור לרפואה המכון רופאי שני על־ידי מהכדורגלנים שנלקחו מנות־השתן את שבדק זה
ביותר״. כ״מסוכנים שנמצאו ה״אמפיטמיך סמי את הגדיר הוא למעבדתו. והובאו טיבית

נרא׳ באבו־כביר הפתולוגי מהמכון ביוכימאיתהבזיקה מנשיו
 באמצעות מנת־שתן, לבדוק עומדת כשהיא בתמונה

 הסם של שריפתו משן לפי חומד, סמ״ק באלפית המכשיר את מזין המזרק מזרק.
הסס. של מסימני־ההיכר אחד זהו אותו. מזהים כימי) חומר (שהוא
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