
קאב אוני של הנושיותספורט סיקור
ידני טוטו

 של אלה בימים קשות עמלים הטוטו אנשי
 קופתם את למלא כדי בכדורגל, פגרה

 שאותה האוסטראלי, הכדורגל ליגת המתרוקנת.
מעניינית אינה כאלטרנטיבה. עתה מציעים הם

יצהר שדר־ספורט
משולהבים

 זוהי בשפל. נמצא הכספים ומחזור הישראלים, את
 הרדיו תוכנית של להולדתה מספקת סיבה

 הוא עניינה שכל רדיו־טוטו, החדשה, השבועית
 טופסי ולמלא להמשיך חובבי־הספורט את לעודד

נוספים. טוטו
 מישחק אל הפונים הראשונים המטלפנים שני
 כשלב שונים, בנושאים שאלות נשאלים הרדיו,
לצלצל הקהל מוזמן אחר־כך ראשוני. הכרה

י נ ר  לתואר שזכה האמריקאי, )25( קאב ^
 בכדורסל הלאומית הליגה של הסלים' ״מלך <£

 42ג75 הזה (העולם הקודמת בעונה הישראלי
 שגיור יודעים כולם גיורו. על אלה כימים הודיע

 בקבוצה מקום למצוא והבטוחה הקלה הדרך היא
 אדני הפך הגיור בעיקבות נאותה. ישראלית

 בשוק ביותר המבוקש למיצרך אוטומטית
 התאקלמותו בגלל בעיקר הישראלי, הכדורסל

העברתו הנכבד. התואר השגת כדי עד הזריזה

 האחרון השבוע שהוא השבוע, קריטית הפכה
הבאה. לעוגה להעברות

 מתעלמים בארץ הכדורסל אנשי כל אולם
 השחקן אחריו שסוחב להאשמות ומתכתשים
והטיית השוחד פרשת .1979 מאז כבר האמריקאי

 במישפט גדול ברעש שהתפוצצה מישחקים
 שחום־חעור האמריקאי על פסחה לא סנסציוני,

בוסטון. תושב
 מעול עדיין להשתחרר הצליח לא קאב

ח, העומדות ההאשמות  הורשע קאן. ריק חבת, נג
 קאב של מישפטו שנים. 10 של למאסר ונידון
 של המישפט בבית בספטמבר 26ב־ יחודש

 היא קאב פרשת בכל המשעשע ניריורק.
תל־אביב, אליצור דתית, קבוצה שדווקא

 לשחק להפסיק שנאלץ שחקן עם מסתבכת
 ליגת הונאה. פרשת בגלל האמריקאית בליגה

 לאמריקאים מיפלט רק אינה הישראלי הכדורסל
 לשחקנים נוח כר גם אלא חסרי־תעסוקה,

 אחרות סיבות מיני מכל שרופים הנחשבים
האמריקאיות. בליגות

 רגילים, טוטו טופסי על ,2 או *1 ולרשום ולנסות
 הטפסים המתמודדים. שישאלו השאלות לפי

 הספורטוטו מישרדי של המחשב ליחידת נכנסים
נכונה. המנחשים את למצוא כדי בתל־אביב,

 מישחק של שבועות שמונה אחרי היום, עד
 המוצע, הכספי בפרס לזכות איש הצליח טרם

שקל. אלף במאה מסתכם הוא שעתה
 יצהר, רמי השדר החליט השידורים באחד

 חגיגה לעשות והשתעמם המחשב ביחידת שישב
 את הזמין הוא ובספונטניות חי בשידור קטנה.

 — טלפוני קו להשיג הצליחו שלא המאזינים
 את ולהעביר ההימורים חברת למישרדי לבוא

 רחוב התמלא מאוד קצר זמן תוך ביד. ניחושיהם
 בכמה תל־אביב שבמרכן והשומם הריק הארבעה

 לזכות לנסות שבאו משולהבים, מאזינים מאות
המוצע. בפרס

כדורגל
מהתואר פרידה

 לכדורגלן כיום זוכרים בארץ רבים לא
 מעט רק חייו. סיפור את )28(נוימן דני הירושלמי

 עשו הגדולים הישראלים הכדורגלנים מבין
דומה. מעשה

 הנחשב ירושלים, בית״ר של שחקנה נוימן,
 אינו שהוא שנים כמה לפני החליט בעירו, כוכב
 גלזר, (שייע) יהושע חודובוב מיעקב טוב פחות
 אז הוציא נוימן, שפיגלר. ומוטלה סטלמך נחום

 אני בפרוטרוט. חייו סיפור את גולל שבה חוברת
 של שמה היה ירושלים, ביתיר קפטין נוימן, דני

 את בזמנו שהסעירה האוטוביוגרפית היצירה
הבירה. תושבי
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 גלדב־־ ״בו־סכזון האמריקאי בעיתון הבתבה כותרת
שוחד בקבלת מואשם

הרוסית המאפיה
סאמבו רוקדת

וחברים טל מתאבק
ברוסית רק

 הרוסים שני ואילו יורדים, ״הפרענקינר
 העובדה מרגיזה אותי ייסעו. לצלחת המקורבים

 אני בהם. רק בוחרים הם נסיעה שיש פעם שנבל
 כענף העושה רוסית, מאפיה שם שיש אומר

 הסוף. ועד מהתחלה שלה, כבתוך האתלטיקה
 יישק פיו על ודק החזק, לאיש שם נחשב סטולר

 חושב אני למד- יודע לא ואני נגדי הוא דבר.
חררה.' מקבל הוא אותי תאה שכשהוא

 סטולר: סלומון מגיב טל של האשמותיו על
 מאפיה של הזה הביטוי את שמעתי אני ״גם

 אני לא. או מחמאה זאת אם יודע לא אני חסית.
כך.' על ומצטער כשטות זה את מקבל

 — היריב רגלי את לשבור זאת לעומת מותר אבל
אסור. שבג׳ודו מה

 אותו הביא .197 ז כ־ לישראל הגיע הסאמבו
 הסאמכו ניבחרת את גם פעם שאימן רויסמן, יוסף
 ומפיץ מלמד הוא מאז ברית־המועצות. של

 בקרב הרוסי ומפורט את ובהצלחה, בהתמדה
 לישראל גם יש שנים שש ומזה הישראלים,

בסאמבו. קטנה ניבחרת
 חבורה טבעי באופן קמה הרוסי הספורט סביב

 המרגישים ברית־המועצות, יוצאי ספורטאים של
 האימונים את מנהלים עד שוש ביחד, טוב כל־כך

במסית.
 ישראל אלוף שהיה טל. יעקב חררה. מקבל

 בסאמבו ישראל ואלוף 1978 בשנת בג׳ודו
 להנץ קצת מתקשה קילוגרם, 100־90 במישקל

 את לו לתרגם ששה שאינה הרוסית, הוזכורה את
 מדברים הם אס יודע לא פעם אף ״אני הנאמר.
 הם תידגום מבקש וכשאני אחר, משהו או מסית

שאמרנו. מה חשוב לא זה לי: אומתם
 בהבנת ומסתימים מתחילים אינם הקשיים אך
 נכחת בסאמנו עולם לאליפות הרוסית. השפה
 ישראל אלוף 422( קושילביץ שעיה לנסוע

 לנגסכרג וליאור קילוגרם 74 כמישקל בסאמבו
 מאמן קילוגרם. 68 במישקל ישראל אלוף 425(

 ארבעה של רשימה הגיש תיטמן, יוסף הנינחרת,
 ארביט וג׳ק טל יעקב הישראלים שני אך אלופים,

מהרשימר- נופו
 סטולר, סלומון האתלטיקה, ועדת יושב־ראש

 החזק לאיש ונחשב כרית־המועצות יוצא שהוא
 את לעורר הצליח כארץ, האתלטיקה ענף של

 רק לדבריהם, שנופו. האלופים של תמתם
 לנסוע, זוכים הרוסית לצלחת המקורבים האנשים

האנשים אותם הם אלה ותמיד
ששני החליט ״סטולר מל: יעקב אומר

 הסאמבה ריקוד על ותארציה אינו אמבו ^
 של נוספת שיטה אלא הדרום־אמתקאי,

 הסאמבו את ואילו ביפאן, נולד הג׳דדו ההיאבקות.
 לבצע אסור הגדולה. תסיה מאמא קיבלנו

בג׳ודו. לעשות שמותר דבר חניקות. בסאמבו

 ורוטמן תלמן מתאבקים
מחרשימה נופו
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 קאב כדורסלן
מישפס

נוימן כדורגלן
חתונה סוף סוף

 כתיבת של המוזרה במסורת התחיל
 שייע חודרוב. יעקב האגדתי השוער סיפור־חיים

 הלכו סטלמך ונחום )9מיספר־ (חולצה גלזר
 שפיגלר, מוטלה זה היה ולבסוף בעיקבותיו,

 חש נוימן דני גם המהוללת. הרשימה את שסגר
אז. היה זה אבל סיפור.״ ״שווה שהוא כנראה

 נפרד הוא חדש. סיפור לדני יש השבוע
הספיקו משבוע פחות תוך מרווקותו. סוף־סוף

 המפורסמים הכדורגלנים שלושת מבין שניים
 השוער לחופה. מתחת לצעוד ירושלים של ביותר

 רק נשאר עכשיו נוימן. דני ואחר־כך מיזרחי, יוסי
 הרווק התואר על מתחרים ללא מלמילאן אורי

בירושלים. ביותר המפורסם
ארוך חשבון

 ״* הפועל של הכדורסל קבוצת זכתה איך
 הפועל המושבעת, יריבתה נגד במירוץ תל־אביב
 שבו סימם, וילי האמריקאי את והחתימה רמת־גן,

 קבוצת יושב־ראש הרמת־^ית? הקבוצה גם חפצה
 מיבצע אחרי הודיע מגידו, איתן רמת־גן הפועל
 את ״יגמור עוד שהוא התל־אביבים, של הבזק

תל־אביב. הפועל עם החשבון״
 הפועל יושב־ראש להב, (״פיני״) פינחס
 יהושע המאמן את ״אצטט כך: על ענה תל־אביב,

 ־־■ שהאימפריה המכריזות קבוצות יש שאמר: רוזין,
 היא תל־אביב הפועל אך טובה. אחת עונה אחרי

 למגידו אחת. חלשה עונה אחרי גם אימפריה
 זה תל־אביב. הפועל עם ארוך חשבון יש באמת
 תל־אביב כשהפועל הקודמת, בעוגה התחיל
 הגביע, ממישחקי רמת־גן הפועל את סילקה
 מקווה אני קוראץ. בגביע לשחק אותם ושלחה
 יגדל." איתנו מגידו של החשבון העונה שבתום

להב. פיני אמר כה


