
ספורט
כדורסל

היריבים יתרונות ב
 ברדיו גם הספורטיבית, הפרשנות מטפחי כל

 כישלונה סביב מתרכזים בעיתונות, וגם
 ביתרו־ ולא תל־אביב מכבי של המיקצועי

 לנצח העונה, הצליחו, אשר יריביה של נותיהם
מישחקים. בארבעה אותה

 של (יחסית) הרבים להפסדיה הסיבות אחת
 כושרה ירידת עקב רק לא היא השנה, מכבי,

 בזכות גם מעט לא אלא שחקניה, ויכולת
הלאומית. בליגה רבות קבוצות של התחזקותן

כדורגל:
לוקח מי

סטימולטור?
י.................. ״ן-

 רוסנונסקי. מרק ר ד* של ביקוריו
 לכדורגל, ההתאחדות של רופא־הספורט

 כדידכלל תו בשבת, במיגרשים,
הכדורגל. בגוף קבועים ודי שיגרתיים

רדסגדפסקי ד״ד סמים בודק
בלטז מי השתולל, מי

 של ביקורו היה לא האחרונה בשבת
 או הנאה לשם רוסיה יוצא הדוקטור

שבשיגרה. צפייה
 ההתאחדות אנשי של חדשה החלטה

 הפעם אותו שהביאה היא הסמים בנושא
בלומפילד. למיגרש

 וצפה לו ישב רוסגובסקי ריר
 ששיחקו הכדורגלנים של בהתנהגותם

 יותר, שהשתולל •מי המיגרש. על לפניו
 מכולם יותר שבלט יותר, בכושר שנמצא

 את הדוקטור בדק אצלו המיגדש׳־, על
הראשונה. המחצית תום עם השתן,

 ,המטרה הפתולוגי. למכון שתן
 לפני סמי־מרץ נטילת למנוע היא

 אם לוודא כדי היא והבדיקה המישחק
 או טבעית היתה השחקן של התנהגותו

 (מעורחד סטימולסור איזה שלקח
 הנבחרת של הוותיק הרופא הסביר

הלאומית,
 נעשתה החדשנית הסמים בדיקת

 צדהפתעה קיבל הרופא חשאי, כאופן
 כך אראל, יעקב ההתאחדות, ממזכ׳ל

 מראש לדעת היה יכול לא מזר שאף
 י♦ומת הרופא יופיע מיגרש באיזה

 מקמצת סמים בעמך מרקים
 לפי המסוכנים הסמים האמפותמיניע

 הכדורגל (התאחדות פיפ׳א חוקי
 של השתן כקמקי את העולמית).

 סג׳ד לד״ר הרופא שולח הכדורגלנים
 המבצע שבאבדכביר, הפתולוגי מהמכון

הדרושה. הבדיקה את
 שנים, המש זה הראשונה הפעם זאת

לספו בדיקות־סמים בארץ שמבצעים
 שנים חמש לפני זה היה רטאים.

 כפר־ והפועל מכבי״נתניח ששחקני
 חמודים, מימצאים עם נתפסו סבא

בארץ, סערה שעוררו

-.........

לודזיה) האוזי(בחולצת הפועל איש הכדור טם מוסקובייז הפועל איש
היחיד החיסרון

קפלן הפועל ואיש סילבר(בלבן) מכבי איש בריקובסקי(מכדרר) מכבי איש
וחוסר־אימון חוסר־מסורת

 נגד האחרונים, המישחקים בשני גם קרה כך
רמת־גן. הפועל ונגד עפולה,

 מול הפועל של העוגה מישחקי שלושת מתוך
 ובשלישי מישחקים, בשני הפועל ניצחה מכבי

 חסרונו בגלל אולי וזה מיזערי, בהפרש הפסידה
 מוסקוביץ אביגדור הקבוצה, מנהיג של הבולט

 גורן, אור חולה, שחקן של ושיתופו (שחלה)
בלבד. אחת במחצית

 שמבחינת השנה, הוכיחה, רמת־גן הפועל
 תל־אביב, מכבי על עולה היא שחקניה הרכב

 בהישגים מסורת חוסר הוא היחיד כשחסרונה
עצמה. של ביכולת אימון וחוסר

שליפה נגד שליפה
 בשבועיים התנהל עצבים ומורט חשאי טוטו

 מכבי של הכדורסל אנשי בין האחרונים
 ההישרדות על יריבתה, ובין קיריית־מוצקין

 מוצקין אנשי תל־אביב. ביתיר הלאומית, בליגה
ושהם הפתעה להם מכינים בית״ר שאנשי חששו

 ג׳ורג׳ השחור, האמריקאי שחקנם את מסתירים
כחודשיים. לפני שעזבם בארי,

 בית׳׳ר לא זה בארי עם שבית״ר ידעו במוצקין
 את לשנות יכול המצטיין הכדורסלן בארי. בלי
הגורלי. המישחק של התוצאה מערך כל

 סמית, דן אומנם מפחד. רעדו במוצקין
 ידו את ששבר קיריית־מוצקין, של האמריקאי

 ובפירסומים ארצה, השבוע שב לארצו וחזר
ברמלה. במישחק ישתתף שסמית מוצקץ הודיעה

 שמוצקין בתיקווה ארצה סמית חזר למעשה
 לא הם כסף לו. המגיע הכספי החוב את לו תחזיר
 אותו שיתפו לא גם ולמעשה לו לתת מיהרו

 לכן לו• לשלם שייצטרכו מחשש באימונים
גךשמואל. קבוצת עם סמית השבוע התאמן
 ג׳ורג׳ את בית״ר תשלוף האחרון ברגע אם
 כנגדו לשלוף המוצקינים יוכלו מהמחבוא בארי

 הכספי חובו החזרת אפילו ואז זאת בכל סמית את
 ירדו שלא ובלבד להם, כדאית תהיה סמית של

השנייה. לליגה

ארבסנדריה־קאהיר בכביש
 של מטעמה נערך הימים ארבעת בן הסיור

נייל־דלתא. המיצרית התעופה חברת
מאלכסנ באוטובוס נסיעה גם כלל האירוח

 זו נסיעה קילומטר. 270 של סיפור לקאהיר, דריה
 של השעה ,14.00 לשעה בדיוק לשבת, נקבעה
ושערים. שירים הספורט תוכנית שידור

 הנוח, ומזג־האוויר הקסום הנוף למרות
 שכחו לא הישראלים, התיירנים צללו שלתוכו

הטוטו. טופס את לשלוף שביניהם הספורט אוהדי
 קול של לעת־מצוא הספורט שדרן נוגד, צחי

 הרריו לעבר הזדעק המסיירים, בין שהיה ישראל,
 החיפושים נשאו דקות עשר בתום מזלו. את וניסה
 ממיגרשי נוגה של חבריו של המוכר קולם פרי.

 המסיירים. לתדהמת נישמע בארץ הספורט
 מוחלטת בדומייה ישבו הנוסעים ארבעים

 מקווים כשכולם האיקסים, טפסי כשבידיהם
התוכנית. תום לפני יגיע לא קאהיר, שהיעד,

242451 הזה העולם


