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 מרי־ ליוסד׳ה נותר לא רב פנוי זמן
ץ בי ר  שבוע. לפני בלונדון כשביקר מ

קבו עם המייגעים הספורטיביים הסידורים
 בואה לקראת האנגלית. טוטנהאס צת

שעו רוב את גזלו הבא. בחודש ארצה
תיו.

שי וחבריו המזל. אירע אך  טזטנהאס, אנ
ר של למכיבדים הנחשבים ת, העי  האנגלי

מנו  רק נערך שכמותו מפואר. לנשף הוז
 מיוחדת מסיבה — שנה בכל אחת פעם

 קיט עולם.״ ״מיס של הכתרתה לקראת
 הקבוצה של הצעיר מנהלה פרקנשאו,

שבוע קפץ אשר האנגלית ל לישראל ה
 המאמן את עימו נטל חטוף, עיסקי ביקור

 רגיל יוסל׳ה ישראל. מדינת של הלאומי
ה למאמן אירע ערב באותו גם לניסים.
יפה. נס נם. כדורגל

שולחנות כמו התכבד. המפואר שולחנו  ה
 מרי־ זו היתה אחת. יפה במלכה האחרים,
מה .22ה־ בת לפרץ אלכרז אסלה

ת. רפובליקה  היפות אחת הדומיניקאי
הזוהרות. המועמדות 67 מבין

 מנשים מחמאות חוסך שאינו יוסל׳ה,
ת הודיע יפות,  אחרת ולא שהיא לחינני
הרפוב של היפה הנכסף. בתואר תזכה
ת קיבלה הדומיניקאית ליקה  בחיוך. התחזי

 דומה פיזמון לשמוע התרגלה מריסאלה
 הבינלאומית. לתחרות שקדמו בשבועות

 :לה אסר יוסל׳ה במיוחד. התרגשה ולא
 אבל כאן. הכי־יפה שאת חושב לא ״אני
תי כאן. הכי־נחמדה שאת בטוח אני  והיי

 מהצעירה נפרד לא המאמן עליך.״ מהמר
חגיגי. ארוך ערב אותו כל במשך כש ו
 הנוכחים, באוזני וזימרה הבימה על עלתה

מכולם. יותר חזק כפיים מירמוביץ מחא
כש למחרת■ יום לקריביים. הזמי״ה

 עיתו- את מירמוביץ פתח לישראל. חזר
 המחייכות פניה את וגילה נאי־הצהריים

 גבי מעל אליו מחייכות מריאסלה של
 הופתע. לא הוא הראשונים. העמודים
 לערב שלו היפה לברון. אלברז מריאסלה

 עולם״ .,מיס בתואר זכתה בלונדון, שלם
.1982 לשנת

ל להזמנה ומחכה יוסל׳ה יושב עכשיו
הקריביים. איים

 מג־ לישראל הביא במלואו הסיפור את
 ברקנשאו. קיט טוטנהאם, קבוצת של הלה
השבוע. גם לישראל שבא

מירמוביץ מאמן
יפהפיה עם ערב
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 הלאומית הליגה אלופת כפר־סבא. הפועל
להת מצליחה אינה שעברה, השנה של
ה אותה. שתקפה מתרדמת־הקיץ נער

 טבלת־הלי־ בתחתית עמוק יושבת אלופה
 למה לה. קורה מה יודע אינו ואיש גה

ע: מדו  הנהלה, אותה השחקנים, א־תם ו
 הביצועים, אותם לא אך — המאמן אותו

המזל. אותו לא
 המיגרשים על אותה המנצחות הקבוצות

 ״לא מאושר. שיכורות יוצאות בשבתות
הא את ניצחנו — היום ניצחנו סתם
האוהדים. לזעוק נוהגים !״ לופה

 שזכה קיטטן, דרור המאמן אומר מה
ז השנה מאמן בתואר אשתקד

רנו  את הכניסו ההפסדים השנה. ״התפנצ׳
 הביטחון מזה וכתוצאה ללחץ. הקבוצה

 קשתן ממשיך ברור,״ נפגע. השחקנים של
 גבוהה ציפיות מערכת ״שיש גירסתו את

 התהיות ולכן מתמשמשת, שלא מאיתנו,
השאלות.״ וכל

 הכנסת ישל תהליך על מדבר קשתן
קבו של הראשון להרכב צעירים שחקנים

ב נקודות חשבון על לפעמים ״זה צתו.
מוסיף. הוא טבלה,״

 המפורסם יטוס, יצחק הקפטן איפה
קבו של שתוארה האלופה. של יהבינלאומי

 ? בזכותו רבים. אומרים כך הושג. צתו
ה במערכת שחיבלה פציעה היתד■ לשום

 גם שלו המיקצועית היכולת שלו. אימונים
 לשחק חזר לאחרונה ורק נפגמה, היא
המיגרש. על

חוד שני כל במשך צורמים. קולות
 בכפר־סבא פסקו לא הליגה מישחקי שי

 את שישיבו וסידורים הסדרים על להכריז
לפ עדיין אומנם הקודם. למעמדה הקבוצה

 המוטיבציה. אך הליגה. עונת רוב ניהם
 המצטברים, ההפסדים עם הפוחתת הירודה

 נשמעו בכפר־סבא המצב. את תשפר לא
 המאמן בין צורמים קולות הרבה לאחרונה
שמות וחניכיו,  לכלי־התיק- נם שהגיעו הא

 לכן קודם אופייני היה שלא מה שורת.
ת בין תמיד שנחשבה לקבוצה  של הצנועו

הלאומית. הליגה
 ״אני :לו שמציגים מה בכל כופר קשתן

 אני מריבות. בה שאין מישפחה מכיר לא
 בקרוב שתעלה ובטוח בקבוצה, מאמין

המלך.״ דדך על
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 אלה בימים מתנהלת מילחמת־עצבים
 ובין הכדורגל של האולימפי הוועד בין

ת פיפ״א, ראשי ל העולמית ההתאחדו
הכדו יהיו מי סלע־המחלוקת: כדורגל.
אולימ שלפני בתחרויות שישחקו רגלנים
 הקרויים — בלוס־אנג׳לס 1984 פיאדת

המיקצוענים. המכונים או חובבים
 חשובה לישראל חצי־מיקצועכי.

ש הגרמנים, זו. בשאלה ההכרעה מאוד
שני במקום זכו  בספרד. העולם בגביע ה

 האולימפית הנבחרת נגד לשחק עתידים
 המיקצועני הגרמני והכדורגל ישראל, של

 החצי- לכדורגל רדי קשה אתגר מהווה
בישראל. הירוד מיקצועני

 מי של ידו ייוודע ימים כמה בעוד רק
האולימפי, הוועד של — העליונה על תהיה

שום כדורגלן
רנו השנה״ ״תחפנצ׳

 או יופיעו. החובבנים שהשחקנים הלוחץ
פיפ״א. של

 עם תמיד הופיעו מיזרח־אירופה ארצות
 בטענה שלהן. ביותר החזקים הכוכבים

 היום מיקצועני. כדורגל בכלל אצלן שאין
 המיזרח־אירופית שהטענה יודעים הכל

חובב של במסווה מהאמת. מאוד רחוקה
ת מטפחות נות, ספור הקומוניסטית המדינו

דבר. לכל מיקצועיים טאים
 מדינה זכתה לא שמעולם הסיבה זאת

האו בתחרויות כלשהו בתואר מערבית
ת בין רק אינו המאבק לימפיות.  המדינו

 העולמי. האולימפי הוועד וראשי השונות
אירו מדינה כל בתוך גם מתנהל המאבק

הת ובין האולימפיים הוועדים בין פית.
לכדורגל. אחדויות

לנב מניחים שאין הראשונה הפעם זו
ב להופיע ישראל של הלאומית חרת

ש דבר אולימפיאדה, ה חוסר את המדגי
אירו מיזרח מדינה הקיימת. בשיטה צדק
 שחקנים המיגרש על להציב יכולה פית

ם מעולים, מיקצועיים  ״חובבים״. המכוני
ת מדינה  לנהוג תוכל לא חלשה מערבי
כמוה.

תרוויח
•$* י 9 מאמני□

ו הנוער נבחרת מאמן פרלמן, שמואל
 היוצאת. האלופה של מאמנה קשטן, דרור

מיש־ את השבוע חוזים כפר־סבא, הפועל

פרדמן
שיעי המחזור חקי הלאו הליגה של הת
קשטןבכדורגל. והארצית מית

קשטן מן פרל והאו־ןגית הלאומית הליגה מישחקי

1 1 יהוד הפועל — באר-שבע הפועל .1

1 1 פתח־תיקווה מכבי — תל־אביב מכבי .2

x 1 חיפה מכבי — תל־אביב שימשון .3

x 1 לוד הפועל — רמת־גן הפועל .4

1 x ירושלים הפועל — ירושלים בית־ר .5

2 x תניה מכבי — יבנה מכבי .6 נ

1 x תל־אביב הפועל — כפר־סבא הפועל .7

x 1 תל־אביב בני־יהודה — יפו מכבי .8

1 1 רמלה בית״ר — ראשון־לציון הפועל .9

1 x עכו הפועל — בית־שאן הפועל .10

x 2 אשקלון הפועל — בית־שמש הפועל .11

1 2 נצרת־עילית הפועל — חיפה הפועל .12

1 x דמת־עמידר מכבי — פתדדתיקווה הפועל .13

 ניחש ככד ניטים מישהקים. ארבעה שעבר, כשבוע ניחיט, שרף שלמה
מישחקים. שמונה של תוצאות נכון
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ם י ק נ ט ר א ב
* ב הגלים גולשי נאחזר שבו קרש ך

 כשהגלים חסר־תועלת הפך הוואי י '
 את־ הספורטאים ערכו חסרי־אונים שקטו.
נוספים. גלים שיבואו ציפו נחתה,

 על עמד האמריקאי )28( שתייצר אוייל
 במוחו הבזיק הרעיון בהם. וצפה החוף

א ממש. שניה באותה ירכיב שאם ידע, הו

 שטילי איחה הגתזניוז.הארוכה
 כבר נפסלה ,20ה־ בת

ה ;הגרמניה לתחרות. הראשון ביוס  התלוננ
הפרטים. את הבהירו לא שהמארגנים

מיפרשים

עיו כל קטן. מיפרש הזה הפשוט לקרש  ביצו
 את לרשום שכח לא שתייצר ייישתפרו.
.במישרד־ד,פטנטים ההברקה
היס רגע אותו אחרי שנה 13 היום,

ליוני מאות האיש גורף טורי.  דולר. מי
 < גולשי־רוח. של החדיש הספורט נולד כך

שב הוא שהיום  התורן הפופולארי לענף נח
 של רגליו את לדחוק הצליח הוא בעולם.

הטניס. הלבן, הספורט
 12 כבר הזה הימי הספורט קיים במערב

שני- תחרויות מתקיימות בארץ שנה.  גל
הי היו וכבר שנים. ארבע מזה הרוח
מי נבחרו שעברה בשנה גדולים. שגים  שי

 כאלופי-אירו- פרידנבר ואיתן ברוקמן שון
 סגני-אלופי- של בתואר זכו הם השנה פה.

בלבד. אירופה
 חוזים בארץ הימים הספורט ומומחי

חיד הסיכוי ״הם גדולות. לשנים  הרציני הי
״1984 של לאולימפיאדה לנו שיש  אמר ,

ת יושב־ראש השבוע  גולשי־הרוח התאחדו
).45( בוצר אברהם בישראל,

ספורטס
התיירות להצלת

 באופן השתלב הגדשנים פורט ^
י ת רציני ״ שה היום. בעולם. בתיירו כ

סה ברחבי־תבל התיירות על תחרות  נכנ
שרדי משלבים גבוה, להילוך ת מי עו סי  הנ

ספורט. עם נופ׳ש
 חבי-■׳■■^ של המאסיביים הביטולים בעיקבות
ת לות־הנופש י החליטו הצ׳ארטדים. וטיסו


