
ספורט
ורחוק גבוה מהר.

מפתח־תקזה האיום
 מגיע האם

לאתונה מכבי
 הישראלי הטניסאי פרקיס, שחר
 לקצור המשיך העולמי, בטניס הבכיר

 העפיל עת בארצות־הברית, הצלחות
 יוסטון טורניר של הגמר חצי לשלב

 לדרום־ הפסיד הגמר בחצי בטכסאס.
 את ניצח כן ולפני קארן קווין אפריקאי

דיקסון. מארק האמריקאי
 מכבי כדורסלני זכו אחרת בזירה
 על ,87:88 דחוק, לנצחון תל־אביב

 לא זאגרב, ציבונה יוגוסלביה, אלופת
 רבבת של עצביהם את שמרטו לפני

 האלפים ומאות הספורט בהיכל הצופים
בטלוויזיה. בשידור שחזו

 אפשרות למכבי היקנה הנצחון
 3ב־ אירופה גביע לגמר להעפיל טובה

 מכבי באם כמובן, וזה, באתונה, באפריל
 אלופת את האחרון במשחק תנצח

בולוניה. איטליה,
 הלאר הליגה שער־מחלוקת.

 לא אך למסלולה, שבה בכדורגל מית
 בתיקו סיימה הלאומית שהנבחרת לפני
 ונבחרת אירלנד נבחרת נגד 0:0

 על־ידי נוצחה )21 גיל (עד העתודה
.2:1 אנגליה של מקבילה נבחרת

 לעבר לדהור המשיכה חיפה מכבי
 לא ומבחינתה ברציפות שניה אליפות

 מעורר־ בשער נעזרה אם משנה
 של בידו נגע הכדור כאשר מחלוקת,

 שהגיע לפני רוזנטל, רוני החלוץ
 בנצחון- סלקטר, משה המבקיע לרגלי
.0:1 תל־אביב, הפועל על החשוב, החוץ

כדורסל
באילת הביקור

השמועות בחרושת
ל5־ אמיתותאין

 תל־ מכבי של הכדורסל בקבוצת
המשחק של מהלחץ כבר יצאו אביב
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שורט הוא גם
ורווח ק בכדוו,
מאוד ומתוחכם

 והישגים, נצחונות של תאוצה לצבור
 האטרקטיבית לקבוצה באחרונה הפכה

הליגה. של
 ועודד גדי התאומים שחקני־הרכש,

 הבלם הבדווי, אל־הוזייל שאפיק מכנס,
 כהן, רפי הירושלמי והחלוץ בררה נסים

 כוח הפתודתיקוואית לקבוצה הוסיפו
והמנהיגות הברק עיקר את אך ועוצמה.

המישסחה* וכל באמצע) אייל(עומד
כדורגלן של בתו היא הצמודה החברה גם

*  בגלייבטר, אייל ,21 בן צעיר לה מעניק מעצורים, ללא רצה, היסה בבי *
ל א /  כדור־ למישפחת ונצר מקומי תוצר ברציפות, שני אליפות תואר ^

מפורסמים. גלנים שהחלה פתח־תיקווה, מכבי אבל

קשה!״ יהיה .בבולוניהאומו הוא מה

וימקרגץ עוזר־מאמן
י מכבי את לנצח כבוד .זה

 החמישי ביום חזק לב צריך היה
 שחקן־ מגי, קוויו באשר האחרון,
 עבירת־ ביצע מכבי, של החיזוק

 בשניות לסיום. שניות 19 תוקף,
 וכישלון הצלחה לוזחרץ עמדו אלה

 לאלו־ אירופה גביע של בית־הגמר
 ציבו־ של יוגוסלבי, נצחון סל פות.

 היה עלול נה־פסרוביץ־זאגרב,
הזירה. מן המכבים את לסלק

 מגי קווין את הצילו היוגוסלווים
 הכדור את איבדו הם מכבי. ואת

ביד־אליהו. הנצחון את והותירו
 במקום או, נכון, מגי פעל האם

 למיקי למסור צריך היה לסל, ללכת
 את ולהעביר פנוי, שהיה ברקוביץ.

על יתר להסתכן מבלי השניות 19

 מכבי עוזר־מאמן אומר המידמז
ויינקרקי: משה

 אני זו, שאלה על עתה שאני לפני
 צריך היה מגי רברימ שני לומר רוצה

 היה זה כי הזדמנות, באותה סל לעשות
 היה אפשר ושנית, עבות יחסית קל

 מידה באותה לזכותו, עבירה לשרוק
נגת. נשרקה שהיא

 את להעביר היה אפשר לזה מעבר
 כי זאת, לעשות היה צריך ואולי הזמן

 מובילים היינו סל, מגי קלע לוא גם
 היה וליוגוסלווים נקודות בשלוש
 של מסל להשוות כדי זמן מספיק
גקותת. שלוש

 אין אצלו כי לסל, הלך מגי האם
אין דין  את מקבל כשהוא - דיין ו

הסלז את רק מחפש הוא הכדור,
 מקבל, שמגי כדור שכל תושב אינני

 המגמה בהחלט, אבל, לסל. זורק הוא
 כי פנימה״ כתתם לו להכניס תא שלנו

 ואת שלו הכוח את לנצל רוצים אנו
קצתם. מטווחים שלו יכולת־הקליעה

 בנקו־רומא שנגד שוכחים מלם
 40ב־ נקודות שש מגי קלע באיטליה

מגי! זהו פצוע. שיחק כשהוא שניות,
 חסימות עושה לא שמגי טענה יש
 דוגמת קלעי־חוץ, על מקשה ובכך
ברקוביץ. מיקי

 בניגוד מגי, שקווין חושב אני
 בקבוצה ששיחק בתקובסקי, לפרנק

 מצויין, שוזקן־פנים הוא אשתקד,
 גבוהים. שחקנים עם להתמודד המסוגל

 בחסימות יותר עוזר היה בריקובסקי
 כל היום מכך. נהגה ברקוביץ ומיקי

 יודעים וכולם מיקי את מכירה אירופה
 רץ כשמיקי מהר משחקת שמכבי
 את ואפילו אותו סוגתם הם כך לפינה.

למגי. שלו המסירה קו
ציבונה נגד במישוזק למשל, כך,

 שמאל מצד יותר פנוי ג׳ונסון נותר
 שאנו הסיבה זאת הסוף. עד זאת וניצל

 לנו שיש היתרון את לנצל מנסים
 מסכים לא גם אני אבל בשחקני־הפנים.

בחסימות. עוזר לא שמגי
 מגי בין תרגיל שום שאין תמה
 לא ששניהם מפני זה האם לבונסון.
בליגה? ביחד משחקים

 לא אני הקבוצה. כל של תרגיל קיים
 יתמסח שהשניים חשיבות תאה

 ג׳ונסון. עם בעיה שיש ברור ביניהם.
 שחקני עם משחק כשהוא באימון,

 לאסוף נגד זאת עושה הוא הוזמישיך״
 את מקבל הוא תמיד ולא כהן, ויצחק
 או אירופה גביע של התחרות מימד
ליגה. מישחק של אפילו

הח המישחק לקראת למשל, הנד״
 יצטרך הוא בבולוניה והקובע שוב

 יש כי השניד״ החמישיה עם לתרגל
 בחצי מישחק השבוע, בתחילת לנו,
 שהוא, חולון, הפועל נגד הגביע, גמר
 אוזר־כד חשוב. מישוזק הדעות, לכל
 להתכונן ימים שלושה רק לנו יהיו

באיטליה. למישחק ביחד
 לקראת מרגיש אתה איך

בבולוניה? המישחק
 כי טוב, במצב שאנחנו חושב אני
 ולא נפסיד אם בעצמנו. תלמים אנחנו
 אם עצמנו. את רק נאשים לגמר, נעלה
 אחרות לביתת לפזול נצטרך לא ננצח,

בגמר. שאנו ונדע ביבשת
שו שלא יודע אני  את לנו יגי

 כי קשה יהיה וזה בבולוניה הכדותם
 השנה מכבי. את לנצח כבוד זה היום

לרא וניצחנו המוסכמות את שברנו
 לא בהחלט זה לכן באיטליד״ שונה

 בפעם השנד״ לנצח, בלתי־אפשרי
באיטליה. השניה

באר־שבע מהפועל קדוש אלברט מול בגלייבטר(משמאל)
רחוק נפל לא התפוח

 חלוץ היה שפיגל, אליעזר הסבא,
 פתודתיקווה, במכבי מבקיע־שערים

 מאמן ולאחרונה מצליח למאמן הפך
 ),21 גיל (עד העתודה נבחרת את

מכוכביה, אחד הוא שאייל
 הוא גם היה בגלייבטר, דני האב,

 פתח־תיקווה, במכבי מצטיין שחקן
 יו׳׳ר סגן הוא וכיום כקיצוני־קשר,

 ובחייו הקבוצה של הכדורגל מחלקת
 ביי- של המכירות מנהל האזרחיים

 המישפחה בבני המפורסם אך אם־ויי.
 איל(אחי של דודו שפיגל, גיורא הוא
 הגדולים השחקנים אחד נילי), אמו,

 שנים ששיחק בארץ, לכדורגל שקמו
 שנים וחמש תל־אביב במכבי רבות
 ושטרסבורג בליון כמיקצוען שיחק

הצרפתיות.
 במכבי ואכן, אפורה? קבוצה

 יורש שנים שש כבר מחפשים תל״אביב
שיצטר וכנראה הגדול שפיגל לגיורא

 נבט שם פתודתיקווה, לעבר לפזול כו
 התל־ בקבוצה מייחלים שלו הכישרון,
 לא שפיגל של פרישתו שמאז אביבית,

תואר. בשום זכתה
 גיורא בין החזותי לדימיון פרט
ה של מישחקם גם מאופיין ואייל,
 ראיית־ זהים: מרכיבים בכמה שניים

 וקור־ תיחכום בכדור, שליטה מישחק,
רוח.

 שהכניס שאייל, היא האמת כי אם
 לוד, הפועל לרשת שערים צמד השבת

 לא ליגה, כיבושי שיבעה בכך והשלים
מסי גיורא. דודו, שיחק כיצד זוכר

 שחקן היה שגיורא יודע הוא פורים
 האפשרות את לחקותו. כדאי שתמיד
 שפיגל גיורא של מקומו את לרשת

 כי אם שנה־שנתיים, לעוד משאיר הוא
 תל־אביב למכבי לעבור רוצה היה הוא
הבאה: בשנה כבר

אלי סבא - מימין עומדים. *
 יושבות: דני. אבא - משמאל עזר;

 בב- הדסה(מחזיקה סבתא מימין,
נילי. אמא ושלי; טלי אחיזת דור);

 זו מאור. אשמח הצעה לי תהיה .אם
 בשר להגיע שאפשר מפוארת, קבוצה
להישגים. רותיה

 השנה חל פתח־תיקו-וה .במכבי
 בשנה יהיה מה תלוי הכל אבל שינוי,
 ואז יעזבו, ששחקני־רכש אפשר הבאה.
 שוב והקבוצה דבר, עשינו לא כאילו
אפורה. תהיה

 לי שיתנו להאמין לי קשה .גם
 להסגר אכנס אולי, אז, שיחרור.

 בזמנו, עשה שגיורא כמו בינלאומי,
בחו״ל." ואשחק

 מאמין אייל הליגה. בצמרת
כי בתל־אביב: שיצליח  להם חסר .

 איווניר מוטי ,טוב.׳ מרכז־שדה שחקן
אין מספיק לא ב?.  ואלון תגובה!״ טו

נתן?.כנ״ל!״
 יכולתה על לומר מה עוד לאייל יש

 במיעד .הגענו פתודתיקווה: מכבי של
 שלא חבל טובה. לרמה האחרונים חקים

 היו צורה. באותה הליגה את התחלנו
 לא וכושר התאקלמות של בעיות לנו
אנוכי. כולל שחקנים, כמה של טוב

 השני, במקום שנזכה מאמין ״אני
 זאת בכל עבורנו. מאוד מכובד שיהיה
 לא פתח״תיקווה מכבי שנים הרבה

הליגה." לצמרת הגיעה
 מצה״ל להשתחרר עומד אייל
 הנהלת־ ללמוד מתעתד הבאה ובשנה

 גם באוניברסיטה. וכלכלה חשבונות
 אותה בוגר הוא שפיגל, גיורא דודו,

 מה מצליח. עסקים בעל וכרם פקולטה,
 המנהל להיות ממנו מונע שלא

פתח־תיקווה. הפועל של המיקצועי
מעיי בראש הכדורגל בינתיים אך

 מאמנו שהוא סבא, עם אייל. של ניו
 חבר שהוא אבא, עם העתודה, בנבחרת
 לא המקרין דוד, ועם קבוצתו הנהלת

 יכול לא התפוח שלו, מהידע מעט
 של הצמודה חברתו גם רחוק. ליפול
 בתו היא נורית, שנים, כמה מזה אייל
 קופמן בועז מפורסם: כרורגלן־עבר של

הלאו והנבחרת פתח־תיקווה מהפועל
■ עמיקם יאיר מית.

 והעיניים זאגרב ציבונה נגד החשוב
 בעוד המכריע, המשחק לעבר נשואות
 גרנורולו איטליה, אלופת נגד שבוע,

בולוניה.

 גם הנראה, ככל יטוס, לבולוניה
 נטל שלא מחרובסקי, שמואל המנהל,

 (העולם למדריד האחרון במסע חלק
 עבר שלא מתברר עכשיו ).27.2 הזה

 המחלקה, "ר י! לבין בינו שחור חתול
 מח־ וגם מזרחי שמעון עורך־הדץ

המילה על יתר עסוק היה לא רובסקי

בעבודתו.
 לאילת, ירר פשוט מחרובסקי

 כל כמו ראה, גם ושם אישיות, מסיבות
 התבוסה את בטלוויזיה, ישראל, עם

במדריד. הניצחת

 לטוס להם יתן לא הוא הבאה בפעם
לבד.

 אני .איך מזרחי: עם ליחסו ואשר
 שמעון כמו נפלא אדם עם לריב יכול

מזרחי!"
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