
ספורט

זוהר ותיק
הכוחות שייגמרו עד

כדורסל
ק מזול ט״ב־טיפת ע□ ר

 שהוא לשכוח נוטה איגוד־הכדורסל
היש בכדורסל הנשי החלק על גם אחראי
ראלי.

 בשנה נכשלה בכדורסל נבחרת־הנשים
 הקדם־ במישחקים כבר וכשלה שעברה,

 הרכבה בספרד. בוויגו שנערכו אירופיים,
ש ביותר מהטובים אז היה הנבחרת של
 ענת כמו שחקניות בישראל. אי־פעם היה

 חנה או בצרפת, השנה המשחקת דרייגור,
כיש בא לכן כוחן. בשיא אז היו הוכמן,

אליה. שמקורבים מי לכל כהפתעה זה לון
 לצרפת, דרייגור ענת של נסיעתה עם

 להריון, נכנסה הוכמן שחנהל׳ה בשעה
 באליפות להשתתף שלא האגודה החליטה
השנה. אירופה

 לאיגוד כשהגיעה גנכחרת. :תסיסה
 קדם־אירופה במישחקי להשתתף הזמנה
הכדור איגוד שיושב־ראש התברר השנה,

 אי- על הודיע לא עמיאל, אליהו סל׳
 כדאי לא העסקנים, אמרו כך, אם הרשמה.
 (ההתאחדות פיב״א עם להתעסק להתחיל

 ייצא שמעז והחליטו לכדורסל), האירופית
לאליפות. ונרשמו מתוק,

 בדחיפות התכנסה הזמן, קוצר בגלל
 יאמן מי להחליט כדי המיקצועית הוועדה

הנבחרת. את
 החליט, הוועדה, יושב־ראש שלף, עמי
 הניצחי, מאמן־הנבחרת את למנות כצפוי,

 למנות זו החלטה דניאל. (״מוסד,״) משה
 רבות כה שנים המאמן הפועל, איש את
 בחוגים זעם עוררה הנשים, נבחרת את

רבים.

 לכדור- הגישה את לשנות הזמן ״הגיע
 חדש.״ מאמן ״ולקחת אמרו, סלניות,״

 תסיסה. היתה הנבחרת חברות בקרב גם
 השנים כל שבמשך כך על מתבדחות הן
 עד אימוניו. את הרבה מוסד׳ שינה לא

 הוותיקות, הכדורסלניות אחת אמרה היום,
 את לעשות במיגרש לנו אומר כשמוסה

לע מה בדיוק יודעת אני ,4 ,מס תרגיל
שנים. כמה לפני שידעתי כמו שות,

ל הכדורסלניות תסענה מאי בתחילת
המוקד המישחקים יתקיימו שם גרמניה,

 נעשות ההכנות אירופה. אליפות על מים
 כעת יעזרו אם וספק גמלונית, בצורה

חו על שהוחתמה דרייגור, ענת לנבחרת.
 תגיע, קלרמון־פאראנם, הקבוצה עם זה

ההת אחד. למישחק הקבוצה, באדיבות
 סעיף שיהיה לכך דאגה לא אפילו אחדות
שיחייב הצרפתית, הקבוצה עם בחוזה

ה למישחקי דרייגור את לשחרר אותה
 תצליח המזל, לה ישחק אם רק נבחרת.
ל ולהגיע המוקדמת המשוכה את לעבור

אירופה. אליפות

אתלטיקה
,רמזנח הצעיר

ב לעסוק כדי צעיר להיות צריך לא
ה עוררין, ללא מוכית, זה את ספורט.
ב שחזר הבדרן (לא זוהר אורי אתלט

תשובה).
לאח ברזל. כדור הודף ,44ה־ בן אורי,

 לאתלטים העולם באליפות השתתף רונה
כש השני, למקום להגיע והצליח ותיקים,

 אחרי מייד מטר. 14.72 של למרחק הדף
 חלק לקח בנידזילנד, מהאליפות שחזר

ביש ותיקים אתלטים של השנתי במיפגש
 נקיון, לשרותי חברה בעל זוהר, ראל.

ב פעמים שלוש לפחות להתאמן מקפיד

 ל- גם השתחל האחרונה באליפות שבוע.
 הגיע שם וגם מטר, 60 למרחק מירוץ
שניות. 8.8 של נאה בהישג הראשון למקום

 שחסר מה כל את לי מעניק ״הספורט
 להיות, שיכול הסיפוק כל את בעבודה,

לתפ הבנוי זוהר, אומר ממשיך,״ אני לכן
 בו, ולעסוק להמשיך אוכל עוד ״כל ארת.

הכוחות.״ לי שייגמרו עד אמשיך,

כדורגל
ב משהו טו
 לקבל השנה זכו מאושרים ילדים עשרה

המאמן שהקים קרן זוהי שפר. מקרן כסף

שפר מאמן
לכדורגלנים קרן

ו איש־עסקים גם שהוא שפר, עימנואל
ביגדי-ספורט. לייצור מיפעל בעל
 שמומנה קרן, קיימת שנים ארבע זה

 לתלמידי- מילגות מעניקה היא מכספו.
 ממישפחות מצטיינים כדורגלנים תיכון,

כאחד. וערבים יהודים מעוטי-יכולת,
 תלמידים 10 מהמענקים נהנו השנה

שיעז לירות, 6000 קיבל אחד כל כאלה.
מת ציוד לרכוש עצמו, את לקדם לו רו

אחרת. מטרה לכל או לאימונים אים
 אמר בילדותי,״ קשה לי היה ״תמיד

 ״כשהייתי עצמו, בזכות שהתקדם שפר,
 של בבעיות נתקלתי לכדורגל, בהתאחדות
דב לממן שהתקשו מצטיינים, כדורגלנים

 לכן להתאמן. להמשיך כדי הכרחיים רים
להם.״ ולעזור הקרן את לייסד החלטתי

300 המאוכזב הכתב
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 חדשות כתב פינקלשטיין, אברהם של העגומות פניו
האצ קצות על הלכו במערכת הכל. הביעו הספורט,

 עליו. מרחמים כשכולם השבוע, הראשון ביום בעות
ראשו. והניד אחד אמר מיסכן,״ ״איזה

 השבועי, במדורו פינקלשטיין, הציע החמישי ביום
 לקראת ספורטוטו של טפסים למלא שונות אפשרויות

 אחת היתד, ההצעות חמש בין בכדורגל. הליגה מישחקי
 המישחקים. 13 כל של תוצאותיהם את נכונה שניחשה

 סכום להוציא המשתתף על היה כזה טופס לשלוח כדי
בלבד. שקל 432 של

במים־ רק זאת עשה הטופס, את שהציע הכתב, אבל
 פרטי באופן ששלח הטפסים את בעיתון. מדורו גרת

אחרת. בצורה מילא
 למילוי הצעות כמה מציע ״אני ל״י. מיליון חצי

 את פרטי באופן אשלח ״ואם פינקלשטיין, אמר הטפסים,״
 לירות אלף 100 לפחות להוציא אצטרך שהצעתי, מה

 להוציא כאלה סכומים לי אין שיגעון. זה שבוע. בכל
טוטו. על

 שאשחק לירות, מיליון חצי לי לתת שהבטיח מי ״היה
להו יכול אני הסכמתי. לא שבועות. כמד, במשך בהן
 דיו־וחשבוו לתת חייב להיות בלי טוטו, על שלי כסף ציא
תעבוד.״ שלי שהשיטה ערובה כל אין אחד. לאף

 טוטו. למלא כדי שונות בשיטות משתמש פינקלשטיין
 שיטות לדעת צורך ויש כך, על נכתבו רבים ספרים

 את ולהגביר גדולים, בסכומים להמר כדי היטב אלה
בטוטו. לזכות הסיכויים

ולש המאוכזב הכתב אל להתקשר מיהרו רבים אנשים
 הרי ניחושים, 13 מלבד שכן משהו, הרווית אם אותו אול
 ניחושים 10 עבור כסף יקבל הטופס, את שמילא מי
 96ו־ מישחקים, 11 של ניחושים 42 מישחקי£, 12 של

 כזה טופס ששלח אחד כל מישחקים. 10 של ניחושים
בערך. לירות אלף 450 מקבל היה
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 ־׳ ם תנוחו■ את
 העוני משמנות
 הניחוח, ומע״ווח

ת מוחצ סות בו ת ל נח ■
ב בבחירות הקולות, ספירת ליל ^
באו הליכוד אנשי ישבו הסתדרות, *■
 בנוצודת־זאב 14ה־ שבקומה הכינוסים לם

 זה, לצד זה ישבו המנהיגים בתל־אביב.
 קהל לבין בינם הנשיאות. שולחן מאחרי

 עש- העיתונות. שולחן הפריד העסקנים
̂  הרא- התחזית שנשמעה אחרי דקות דים

 קיבל בטלוויזיה, סמית חנוך של שונה
הב מטה בראש שעמד מילוא, רוני ח״כ

מראש־הממשלה טלפון קריאת חירות,


