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ב המצב. להצלת מעשה לבצע באילת
 • משהו מיוחד׳ אירוע שרק ידעו אילת

הקיים. במצב משהו לשנות יכול מגוצץ,
 נרתם עיסא, חסן באילת, המצרי הקונסול

א אף תו המצרים למיבצע. הו או  לארח ני
 הגלשנים תחרות משתתפי את בנואייבה

ת. מנו שאליה הבינלאומי ח מ אלופים ה
ה,  ו־ משווייץ מהולנד, מבריטניה, גרמני
מצרפות

ה הזרים לאורחים  בנואייבה הביקור הי
ד  הישראלים, לא־נודעת. בארץ טיול עו

דעו לא לעומתם, ת מרוב נפשם י  התרגשו
שביקרו • ספת פעם כ  הקסום, המצרי בחוף נו

מכובדת. בארוחת־צהריים זכו שבו
 הנדזרחי מעברו לגולשים נשקפוסעודיה הוי

מה נהנו המתחרים סוף. ים של
שהפרידו הקילומטרים 20 את השקטים במים וגלשו הצפונית רוח

....

 ארוחת־צהריים ציפתה בכפר־הנופש ונואייבה. ראס־בורקה בין
 השתתפותם את ביטלו רבים אירופים גולשים המלך. כיד מצרית

ה מקבילה תחרות בגלל בתחרות, יותר. פופולרית שהיתר! בסיצילי

ם כיום, הלקח. את למדה אילת  כשהתיירי
רייה התעוררה ממנה, רחוקים והח העי

ת ליטה שנו שרד־ הדברים. פני את ל  סי
ע על מרמם תפס באילת התיירות רו  האי

 עליו להוסיף והחליט המיוחד, הספורטיבי
ת את עוגת־התיירות. פתיחת חגיגו

 רוחב־ילב גילתה בתי־המלון התאחדות
ה הזמינ ת סוללה ו ם של רציני אי תונ  ד עי

ם רחבי־העולם. מכל טלוויזיה אנשי סוכ ג
ת ני מנו רבים נסיעו ת הוז עי במו לראו

ת את ניהם בז אתר־התיירו יש שיל המבוז
ראל.

 האלופים
באו לא

ת, בוטלו צור אסון עיקכות ,ך  החגיגו
ת לא אך ■■ תו הספורטיבית. התחרו עי

 קומץ ורק השתתפותם׳ ביטלו רבים נאים
תונאי־ספורט של  ויתר לא ישראלים עי

ת דרומה, לרדת והתפתה  אילת שהעיר למרו
 הספורטיבית. המפה על אצלם קיימת לא

ם תונאי רו העי מי שהספורט הסבי  אינו הי
קוראיהם. את מעניין

ש הטלוויזיה של אנשי־ד,ספורט גם הי
 טענו, הם השתתפותם. את ביטלו ראלית

ת שתחרות באי גלשני־רוח של בינלאומי
ם בהשתתפות לת,  ללא אך זרים אלופי

המ את שווה אינה המקומיים. האלופים
הכספי. אמץ

ת מארגני גילו 90ה־ בדקה  שה־ התחרו
 ואיתן ברוקמן שימשון הישראליים, אלופים

 בארצם התחרות על ויתרו פרידנבר,
ת תחרות לטובת  שם בסיציליה. בינלאומי

ת סיכוייהם היו  גדולים כספי בפרס לזכו
יותר.

הבינ שהתאחדות באילת, מקווים ■ כעת
שנות־רוח לאומית  קיום את תאשר לגל

ם בעוד אליפות־עולם תיי ר שנ הדרו בעי
!■ ונץ דינה מית.
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=5 בנוא״בה פנים קבלת ״ ״
תמים. גלי בין שעשו המפרך המסע אחרי העייפים, הגולשים של

 הגמל פירור. תותירו ולא העמוסים המגשים על הסתערו הס
 בלתי־ חלק בעבר שהיו במיפרשיות, בוודאי נזכרו הבדווי וארונו

בתחרות. השתתפו לא מצריים ספורטאים נואייבה. מחוף נפרד

הפוטנ את ניצלה טרם איילת היום עד
 שקשור ימה בכל בה, הטמון האדיר ציאל

מי הספורט לענפי שקט הים :הי  והרגוע ה
ת הרוח ביממה, שעות .24  היציבה, הצפוני

 שבו והארוך הצר החוף של הצפיה תנאי
 של הנוח המים חיום גם אילת. התברכה

 כמו :בחורף צלזיוס, מעלות 22 — 19
ת כאופטימלי ידוע בקיץ, ט לתחרויו ו שי
המים. על גלישה

נהריה
אילת במקום

שני-הרוח שהתאחדות ך*  הודיעה גל
 אליפות־עולם קיום על שנתיים לפני *

ת סירבה בגלשני-רוח, ריי  לקחת אילת עי
 באילת טענו אז אירגונה. עול את עצמה על

 עד עסוקים אז היו האיליתים תקציב. שאין
 להם היה לא בתיירים. מראשם למעלה

ענייני זמן ספורט. ל
שקיעה נהריה עיריית ם ה מנ  חמישה או

 לה. כדאי היד, הדבר אך לירות, מיליון
אי הסיקור תונ  שבו הנרחב, העולמי העי

ת העיירה זכתה  שווה היה ,1980ב־ הצפוני
אגורה. כל

ק טיים השבועון  שני לנהריה אז העני
ם עמודים  על לדבר שלא שלמים, צבעוניי
ת לעיר שהוסיפו הצבע, תיי 1000כ־ הצפוני

ת. 27מ- משתתפים 450 מתוכם רים, מדינו

צנח גמל,משורש  והליקופטר מי
 של הרקע את היוו

 במרחב והשלווה השקט את נואייבה. חוף
ההליקופטר. טירטור פעם מדי הפר החוף
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