
ספורט

 ואיתן טורק ריפעאת סיני(כורע), משה
נכונה אחת פעולה

 להתאמן כדי חודשים, כמה לפני ם5
 לקראת הישגיהן לשיפור וינטנסיביות
בקיץ. זולימפיאדה

 פנה קליינמן, אורי האלופות, שתי של מאמגן
 היורדים עיתון דפי מעל אחדים, חודשים !ני

 וביקש בארצות־הברית לישראלים :*בקר
 היתה הבקשה להישגים. להגיע לשתיים וייע

 קטנה. היתה ההיענות תרומה.' .שילחו טוטה:
קליינמן, המאמן חזר שבועות כמה כעבור

מתחילים ואנו ויוש. מיח זו7_ד!רי רו״״•

 על לוותר קליינמן ולהדר רובינשטיין להדר ניתן
חלומו?

 אורי אומר מה יודע לא .אני האב. דעת
 נסעה הדר באמריקה״. לעיתונאים (קליינמן)

 להשיג משימה, לה ויש ישראל מדינת את לייצג
 אותנו לייצג כדי האולימפי, המינימום את

 זה כספית, במצוקה שהיא זה באולימפיאדה.
 בגלל הביתה תחזור לא הדר מזמן... יודעים אנחנו

 כשהיא הביתה תחזור היא בעיתונים. שכתוב מה
המשימה.' את תגמור

כדורגל
הקרדיט את רתת
 כבר תל־אביב בהפועל משחק סיני משה

 את שהכריעו השערים כל — ומאז שנים, ארבע
 משתי אחת על־ידי או הובקעו הדרבי, מישחקי

 מסירה בעיקבות שהובקעו או סיני של רגליו
 לכוכב אלה בשנים שהפר סיני, של טובה

בינלאומי. בקנה־מידה
 בשטח העובדות למרות לבעיטה. כוח
 לתת מוכנים אינם מכבי אוהדי כמה עד מפליא
 שפיגל כשגיורא לו. המגיע הקרדיט את לסיני

 תל־אביב מכבי של הכדורגלן־הכוכב היה
 בזכות אותו לשבח האוהדים הירבו 70ה־ בשנות

כמעט מבצע היה לא שלעיתים שלמרות העובדה

(״מכבי״) טבק ובני אקהויז יעקב
במיגרש התבלטות

 נכונה, אחת בפעולה היה, המיגרש, על פעילות
המישחק. תוצאות את קובע

 אל כך להתייחס מוכנים אינם אלה אוהדים
 רבים דרבי מישחקי שחרץ סיני, הפועל איש

אחת. נכונה קובעת חיובית פעולה בזכות

בפעולה (״הפועל״) נחמיאס ומאיר בהירה) חולצה (״מכבי״, איוניר מוטי
בשטח עובדות

* צ *

אלי הכשלת

 את הסוקרים פירגנו לא שהשבוע קרה כך
 לסיני בבלומפילד, בשבת שנעיד הדרבי, מישחק

 והכריע מטר 11 מבעיטת הבקיע בה הצלחתו, על
 לטובת 0:1 בתוצאה שנסתיים המישחק את

 חוסר על הדגש את זה, במקרה שמו, הם קבוצתו.
 90 במשר במיגרש התבלטותו וחוסר פעילותו

המישחק. של הארוכות הדקות
 אבי את הפכו סיני של הקבועות הצלחותיו

 שחזר מאז הדרבי במישחקי הבולט ללוזר כהן
 מאוד עד הצטיין מסיני, להבדיל כהן, מליברפול.

 והאקטיביות המישחק, כל במשך המיגרש על
 שהיה סיני דווקא אד כל• לעיני בלטה שהפגין

 לבעיטה כוחותיו את שמר ובולט, פעיל פחות
המישחק. גורל את שחרצה

______.____^________:------,---------
כהה) חולצה אקהויז(״הפועל״, על־ידי הרוקם

אקטיביות הפגנת

 לפני עוד הביתה, חזרה של אפשרות לשקול
 יהיה לא אומנם האולימפיים. המישחקים פתיחת

 מתאמנת שנים שבמשך לנערה להסביר .קל
 ימנעו כלכליות שבעיות זה, גדול רגע לקראת

ברירה.' אין כנראה אבל חלומה, את
 הוסיף: קליינמן, דברי את שפירסם המבקר

האם — היא מאיתנו אחד לכל המופנית השאלה

שחיה
נפש עד מים

כנראה, מרחמים, בארצות־הברית הישראלים
 הדר הצעירות, הישראליות השחייניות שתי על

שהגיעו ,14ה־ בנות קליינמן והדר רובינשטיין
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