
ספורט
ורחוק מהר,גבוה

א הסיכויים: ורודים ל
 דגש בלי
יכולת וגלי

 בו תל־אביב, מכבי של האדום השבוע ערב
מוס צסקא ברית־המועצות, נציגת את תפגוש

 תבוסה מכבי נחלה לאלופות, אירופה בגביע קבה,
 80:96 — הפועל נגד התל־אביבי, בדרבי צורבת

 שנקע מגי קורן את המשחק במהלו ואיבדה —
קרסולו. את

יו אלופת נגד שעבר, בשבוע ההפסד, לאחר
 מכבי תוכל ).77:88( זאגרב, ציבונה גוסלביה,
 נוכח אד צסקא. נגד לפחות אחד בנצחון להתנחם

 הירודה והיכולת שחקניה של בריאותם מצב
כך. כל ורודים הסיכויים נראים לא שלהם

 גם נחלה בדרבי, המנצחת תל־אביב, הפועל
 וגם — אינצסיט נגר בקזרטה, — תבוסה היא

 הכוכב נגד בבלגרד דבש ליקקה לא חיפה הפועל
נקודות. 37 של בהפרש תבוסה וספגה האדום

 הכדורגל שבוע במרכז הגלולה. המתקת
 שוער נפטר שם לכיש, בחבל הטרגדיה עמדה

 הפועל ג', ליגה משחק במהלן־ וחצי 17 בן כדורגל
תמרורים). גם אופקים(ראה והפועל לכיש בני

 הנבחרת הפסידה הבינלאומיים במיפגשיס
 באיצ־ 2:0 יוון נבחרי נגד ישראל של הבוגרת

 גיל (עד העתודה נבחרת בעוד בלומפילד טדיון
 נבחרת על בנצחון הגלולה, את המתיקה )21

.1:2 מיוון מקבילה
 ובית״ר חיפה מכבי המשיכו הלאומית ובליגה

השיגה השבת תוצאת את כאשר לנצח, ירושלים

 חיפה הפועל את ניצחה עת פתח־תקווה מכבי
בנ שלה דומה נצחון שיחזרה ובכו 2:5 בביתה
תניה.

כדורסל
החודונית האופציה

 לא-גוח י6או
 גגוה וגיל

מינוס לא הס
 בשורות שכיכב ויליאמם, שארל שחשב מי
 שיחק האחרונות ובשנתיים תל־אביב מכבי

 את עשה שם בלונדון, שמריו על קופא באיטליה,
טועה. פרי, אולסי חברו, עם חג־המולד

 בגלל ברינדיזי, מקבוצת שנזרק ויליאמס,
אי דין עורך בא־כוחו, את שלח הסוער, אופיו
 מקרוב שישמע על־מנת לארץ, מברינדיזי, טלקי
 להחתים שרצתה חולון, מהפועל מפורטת הצעה

 הפגישה בעקבות שעברה. בשנה ויליאמס את
 לכאן העניין. ייסגר חורש־חודשיים שתוך סוכם

לכאן. או
 העשויה חולון, הפועל כושים. שלושה

 בכרטיס״ההשתתפות הקרובה, בעונה לזכות,
 שיחזק כדי בוויליאמס, מעוניינת קוראץ', בגביע

 הכושיים השחקנים לשני בנוסף הקבוצה, את
 ודיזי קייזר קלרנס אצלה, משחקים שכבר

בורמור(מתאזרח).
 גיל הקבוצה, של שהמאמץ מאמינים, בחולון

 למבצע־ויליאמס, יירתם חסם, חברת בעל מזרחי,
חזקה. יותר עוד לקבוצה חולון את להפוך כדי

של הלא־נוח מאופיו חוששים לא גם בחולון

 המאמן גם הכל ואחרי )33(מגילו לא וגם ויליאמס
 אחד הוא דנקן, אייבן חולון, של האמריקאי

 לאנשי עליו המליץ אשר הוא ארל. של מחסידיו
 ארל של מאמנו והיה מאחר תל־אביב מכבי

השבדית. שטוקהולם באלוויק ויליאמס

ה ק מרי א ת זה ב ר ח א
 התקף־לג גס

חדר־אדכל תורנות גס
 גילתה גן־שמואל הפועל הכדורסל קבוצת
 לעזור העשויה בלתי־מבוטלת, יכולת לאחרונה

 זאת הלאומית. בליגה ההישרדות במאבק לה
 הפועל, של הציר שחקן כי מפתיעה, התפתחות

 בהתקף־לב קולאס,לקה לן האמריקאי־המתאזרח
סדירה. מפעילות עתה לעת ופרש

 כריס האמריקאי שחקן־החיזוק החל מאידך
 את ולהצדיק יכולת יותר עוד לגלות ויננס

 נופל בגן־שמואל, נוסף גבוה שחקן באין החתמתו.
הבלונדי. ויננס על הנטל כל

 עליו המוטל העומס לגבי טענות לויננס אין
 כלפי טענות לו היו לאחרונה אך הכדורסל, בשדה

 בחדר־ תורנויות עליו שהטילה הקיבוץ, מזכירות
 נשאר לא ויננס לו. אמרו חינוכי!" ״זה האוכל.

 בארצות־ איפה כדורסל. לשחק ״באתי חייב:
 בקבוצת כשמשחקים בחדר־אוכל עובדים הברית

כדורסל?"
 על לשחקן־החיזוק שיוותרו להיות יכול

להי רוצה הוא אם אבל בחדר־האוכל, התורנות
 לבטח: אחד לדבר לדאוג יצטרך בגן־שמואל שאר

הלאומית. בליגה תישאר שהקבוצה

ה.- טו ז *ו \ \ \8 מו ים1 &דו ר ,ה

בבלומסילד ארמלי עם שימעונוב(משמאל) כדורגלן
דגכגלחיקוי לו יש

 מעולה אישי שומר הוא היריב. שחקני את גנטיות
 בחבריו נוסך שהוא העגום והבטחון וקור־רוחו

כמותו. שחקן לה שיש קבוצה לכל יתרון מהווים
 שלי הגדול השבוע היה ,זה שימעוגוב: מודה

 העובדה בקאריירה. נוספת תפנית יהווה ואולי
 יוון נגד במשחק העתודה נבחרת כקפטן שמוניתי
 השחקנים. לשאד דוגמה לועות אותי רירבנה

 גבוהה.* יכולת להציג חייב שאני הרגשתי
 גם שימעונוב כבש המצויינת ליכולתו נומי

 הבינלאומי שערו שהיה )1:2(הניצחת שער את
בקאריירת הראשון

 לו: מחמיאה עליו שתף כהן שאבי והעובדה
 עוזר אחד שכל משום טובים, ידידים ,אנחנו
 אבי ליד שלשחק וברור המשחק במהלך לשני

 רק הרוצה לירך, טוב מורה עם לשחק כמו זה כהן
ומש משחק מכל נשכר ותצא ותשכיל שתלמד

־ חק.' * ־־ ~
שהקמס־תאומים
וסיצול־האישיות

 והוא טלה במזל נולד ,211 בן שהוא נשה, **
בהרכב המשחק אפרים, אחר, לשחקן */תאום

 ביחד גדלו השניים תל־אביט שמשון של הראשון
 התפתה מנשה אבל מכבי של הילדים בקבוצות

 שיחק שאפריים הסיבה וזאת מאחיו יותר מהד
 תל־ במכבי להשתלב הצליח לא הרצליה, במכבי
לשמשון. העונד, בתחילת ועבר, אביב

 החל יהודה, בני אוהד פעם שהיה חייט האב,
 מפיצול־האי־ סובל תא היום מכבי. אחר עוקב
 זו אחד בזו ומכבי שמשון משחקות ולמזלו שיות

בלומפילד. באיצטדיון
 יותר מהר ומפתח הוא מדוע הסבר יש למנשה

 ואובד שנעו, מבץ הבכור .אני ככדורגלן: מאחיו
יו תמעגטי הוא זהים תאומים בץ שהבכור תם
 רשיוך ראשון היה לי התחומים, בכל קרה זה תר.

 אומר אעני אבל לצבא, ראשון והתגייסתי נהיגה
 אני בשמשון. שלי לרמה להגיע יכול לא שהוא
 הוא מאוד. טובה יכולת השנה מציג שהוא חושב

 לא הנכון. הגל על ועלה בטחון קיבל התבגר,
 בהרכב מקום על נלחם הזמן שבבוא מתנגד הייתי

הנבחרת."
 על רק וחושב שמרה בתרה גר הרווק מנשה
 דגנדחיקוי: לו יש קובע. הוא ובכדורגל, כדורגל.

 תל־אביב במכבי ששיחק המצויין, הבלם רוזן צבי
באר־שבע. הפועל את מאמן הוא ותום ובנבחרת

 בצבא, ואשוו
 בער ראשון

 וגם ושיוו־שי&ח
במכבי ואשוו

ל  הכדורגל שלקבוצת נוספת הוכחה שרצה י *
ל ש  בגידול ארוכה מסורת תל־אביב מכבי */
 בכדורגל, הטון את הנותנים מוכשרים, בלמים
 שימעונוב, מנשה כאשר השבוע אותה קיבל
 במפגש הבולט השחקן תה גבה-הקומה הבלם

 וישראל יוון של הכדורגל נבחרות של הבינאדצי
.21 גיל עד

רוזן, צבי מתניה, שאול שניאור, יצחק ואחרי
 למכבי רבות כה שתרמו ירושלמי ואבי כהן אבי

 למכבי גדל שאכן מתברר הלאומית, ולנבחרת
 עשויה הלאומית שהנבחרת גתל, עתיד עם בלם

הקרובה, בתקופה כבר ממנו נשכרת לתות
 רמז כבר מתמוביץ, יוסף הלאומי, המאמן

 האחות והבלם לנבחרת. בקרוב יוזמן ששימעונוב
שמנ אחת לא הצהיר כהן, אבי הנבחרת) (וקפטן

 ולכן בארץ הטוב הקדמי הבלם הוא שמעונוב שה
בנבחרת. לצידו משחק לראותו רוצה תה

 מנשה שיחק תל-אביב שבמכבי תא המעניק
 שבמכבי בגלל אחות, כקשר לאחרונה שימעונוב

 לציח שיחק שבעבר ירושלמי, אבי משחק עדיין
הלאומית. בנבחרת כהן אבי של

 ארוגות רגליים
וקור־רווו

 ת בניבחרת שמעונוב של הצטיינותו ם *¥
 שלא העובדה ולנוכח )21 גיל (עד /לעתודה

 בתפקידו שוב שובץ הוא קשר, בתפקיד התאקלם
 ת במשחק הבולטים אחד ותה כבלט המקות,

.0:2 יפו מכבי את תל־אביב מכבי ניצחה בו ליגה
 עשויים שמעונוב ומנשה כהן שאבי ספק אץ
 כמו הלאומית, בנבחרת ביותר יעיל צמד להיות

וירושלמי. כהן היו שבעבר
 במשחק־ מבת את מנצל שימעונוב מנשה

באל־ לתקל כת הארוכות דגליו את וגם המבה

מגי כדורסלן
בקרסול נקע בדרבי, תבוסה

רכיבת־אופניים
ר 1200 ל  דו

א ם ל ל הולכי רג ב
--------------------------- *

שלי, ההכנסות
־ שלכס — ההוצאות

הרא הישראלי רוכב־האופניים גרשוני, יהודה
 לגרמניה. שב באירופה, למקצוען שהפך שון

 חופשה של שבועיים לאחר העכשוי, מושבו מקום
הספורט. ראשי על וזועף כועס כשהוא בארץ,

 יצחק הפועל, מזכ״ל עם שנפגש גרשוני,
 ההשתתפות אגרת את לשלם ממנו וביקש אופק,

 שנערכה באליפות־העולם, שלו דולר) 1200(כ־
בשלילה. נענה באירופה, מכבר, לא

בהת נתקל הוא אך לשלם, שרצה טען אופק
 *'יי של השתתפותו לספורט: ההתאחדות ראשי נגדות

 של מעניינה איננה באירופה כמקצוען גרשוני
בספורט־חובבים. העוסקת ההתאחדות,

 לגרשוני שיש ההכנסות שאת ״כמו עוד, ומה
 מעביר לא הוא כמקצוען השונים מהמירוצים

 אין כר לכיסו. מכניס אלא ההתאחדות, לקופת
 רוכבי־האופ־ התאגדות אגרת את שנשלם סיבה
המקצוענים!" ניים

אתלטיקה
ה ש ה שלו כ מ ת ב ח א

— מאוד רעבה האצגית
מיררץ ככל הראשון למקום

 כבר 1984ש־ כך על לשמוח הסיבות כל לה יש
 בת דקר למרי עגומה שנה היתה זאת מאחוריה.

 שכמעט־כנד בינוניים למרחקים האצנית ,26ה־
 מטרים 3000 בריצת מדליית״הזהב את נטלה עט

 האחרון, ברגע ממש שכזכור, רק, אנג׳לס. בלוס
 לבריטית, שהפכה הדרום־אפריקאית עם התנגשה

 ירכיה את פצעה החליקה, הצעירה, באד זולה
 האתלט של בזרועותיו המסלול מן והוצאה

סלאניי. ריצ׳ארד הבריטי(מטיל-הדיסקוס)
 התהדק שעבר בשבוע ברורות. מלים

 כאשר יותר, עוד 28ה־ בן לסלאניי דקר בין הקשר
 ואחרי טרי, בעל עם ועתה, לזה זאת נישאו

 דקר מוכנה אימונים, של מאומצים חודשיים
.1984 תהיה לא 1985 כי לכולם להראות
 בשלוש עצמה את להוכיח החליטה היא

מבק היא השבוע, השנייה. אחרי אחת תחרויות,
 מטר(השיא 2,000 בריצת חדש שיא לקבוע שת

 לפני נקבע אשר העולמי, והשיא 5:52.2 הוא שלה
 פורקו־ יקטרינה הרוסיה על־ידי שנים שלוש

דקות). 5:43.3 הוא פייאבה,
המייל, ריצת על הולכת היא מכן לאחר שבוע

 השני למקום שהגיעה סליי, ונדי הבריטית נגד
אנג׳לם. בלוס מטר 3.000ב־ (כסף)

 1.500 בריצת דקר, תרוץ פברואר ובתחילת
 ונגד פואיקה. מריצ׳יקה הרומניה נגד מטר,

 מהר לרוץ ממש של סיבה לדקר תהיה הרומניה
 במקומה נטלה, אשר פואיקה זאת היתה כי מאוד.

 אנג׳לס בלוס 3.000ה־ בריצת הזהב את דקר, של
האחרון. בקיץ
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