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חלש צרפתי זנז!
מומעי־ראווה
וטעויות־שיסוט

 תל־ של במרתון נחוג הפורים חג
 זכה ובו רצים 5000 השתתפו בו אביב,

 שניצח שרבונל, ז׳אן הצרפתי בנצחון
 שנים, חמש לפגי הראשון, במרתון גם

 6־1 דקות 23 שעתיים, של החלש בזמן
שניות.
 העשירו הזה הבינלאומי השבוע את

 של מתעמלות״הזהב במופעי־ראווה
 סאבו, יקטרינה במוקד כאשר רומניה,

לוס־אנג׳לס. של האולימפיאדה להיט
הכדור אלופת תיקו. משחקי ד

 כיצד שראתה תל־אביב, מכבי סל,
 מדריד וריאל זאגרב ציבונה יריבותיה,
 השבוע לנצח חייבת לגמר, מתקרבות

 גרנורולו נגד האחרון, במשחק
 בכרטיס היא גם שתזכה כרי בולוניה,

אומר). הוא מה גם (ראה לגמר
 איכזבה היא הכדורגל: לליגת אשר
 בכל הובקעו שערים 5 כאשר קשות,

 גם (ראה אחד גצחון ורק המשחקים
 משחקי 7 לעומת השבוע) ספורטאי

 שדווקא הסיבה זאת אולי תיקו.
 לא־ וכותרות לכותרות זכו השופטים
חיוביות.

הטלוויז ששידורי השני השבוע זה
 הפעם שגיאות־שיפוט. מוכיחים יה

 הרחיק כאשר בן־יצחק, עובדיה טעה
 חיפה, הפועל בלס בלוש, עודד את

 בבירור כשנראה החיפאי, בדרבי
 זאהי היריב, בשחקן פגע לא שבלוש
חיפה. מכבי איש ארמלי,

טריאתלון
ששת־פעילות חמש

 לרוץ לשחות,
אופניים על ולרגג

 מוכר. ענף־ספורט זה הגדול בעולם
 שלו הופעת־הבכורה את יעשה בארץ

 ספורט זהו הכינרת. בחוף במרס, 30ב־
 2( שחיה של שילוב — הטריאתלון
 60( אופניים על רכיבה קילומטר)
קילומטר). 15( וריצה קילומטר)

 לתוצאה מצפים המארגנים
 לשחיה, דקות 60 של ממוצעת
 דקות 90ו־ לאופניים וחצי שעתיים
 כחמש אומר: הזמן חיבור לריצה.
תחרותי. במאמץ פעילות של שעות
לנסות. כדאי אבל קשה, זה

בהנא מאמן־סרשן
לנצח!״ חייבת ..היא

 קיימה נבר מישחקים 15
 תל־אביב, מכבי האלופה, העונה

 לאלופות. גביע״אירופה במישחקי
 ולשבוע בבית־הגמר. מהם תישעה

 - והקובע 1ה״פ המישחק יהיה
 גרנורולו איטליה, אלופת נגד

בולוניה.
 הזה האחרון במישחק ניצחון

 תעפיל ומבני - בבית-הגמר
 האירופי, לגמר החמישית בפעם

 באתונה. אפריל בראשית שייערך
 טף על בישלון פירושו הפטד

 האיטלקים. ליריבים המטרה.
 מטישחקיהם שמונה שהפסידו

 להעפיל אפטי במעט סיבוי יש
רק עומד עיניהם ולנגד לגמר,

 מכבי נגד במישחק שעבר, בשבוע
 השניה במחצית לסרי שיחק חיפה,
 נוצחה. קבוצתו אך טובה, יכולת וגילה
 וגם הראשון בהרכב עלה כבר השבת
 הנהדר השער את לכבוש הצליח

 חברו אמר מטר. 22 של ממרחק
 שערב נחמיאס, מאיר לקבוצה,
 החדר באותו לסרי עם גר המישחק

 לסרי רץ כאשר שפיים, בבית־המרגוע
 -חלמתי ההבקעה: אחרי זרועותיו, אל

שער!״ שתבקיע
 לסרי: גבי אומר מהנבחרת. מגן

 אחרת השבת, שהתעוררנו -טוב
 בכינוס ובאמת, מחמיר. היה מצבנו
 ואמרנו במצב רנו המישחק שלפני
 חייבים אנחנו השבת — לשני האחד

 ויתרה הפועל כי יודע לסרי לנצח!״
 סיבות בגלל שנתיים, לפני עליו

 היא, העובדה מיקצועיות. ולא כספיות
 במכבי שיחק שבהן בשנתיים שדווקא

 לעצמו קנה נתניה ובמכבי תל־אביב
 בתקופה הלאומית. בנבחרת י מקום

 על ויותר יותר מדובר שבה האחרונה,
 כמה למכור עלולה שהפועל כך

מודאג. אינו לסרי גבי כוכבים,
 גם לעצמו לחזור מקווה הוא עכשיו

 לא קיבל שממנה הלאומית, בנבחרת
 העשירי מישחקו לציון מגן, מכבר

 שבגלל חושב מישהו ואם בנבחרת.
 היא, קרולין של הפאריסאי מוצאה
 בפאריס, שישחק רוצה היתה לפחות,

 במישחקים צופה קרולין טועה. הוא
 שאת ומבקשת הפועל של הביתיים

 גבי יסיים שלו קאריירת־הכדורגל
 היא הארץ!״ את אוהבת ״אני בארץ.

אומרת.
 הכדורגל, אחרי גבי, יעשה ומה

 פרטי מישרד יהיה כבר כשלקרולין
 מזלו את ניסה הוא עסקים? —

 לו איפשר לא הכדורגל אן במיסעדה,
 יחשוב הוא לכך. זמן די להקדיש

 אימוני בינתיים הזמן. בבוא הלאה,
 מעסיקים הפועל ואימוני הנבחרת

 זמן לו נשאר ובקושי והותר, די אותו
 בחתולו־ הבת־ימי, בביתו קצת, לשחק

 וסינדרלה הסיאמית גאבושקה תיו
■ עמיקם יאיר הפרסית.

 מכבי בקבוצות־הפאר גלות שנתיים
 פציעה אבל נתניה. ומכבי תל־אביב

 ערב השני, במחזור במיפשעה, קשה
 מייגעים, חודשי־הכנה קטעה נישואיו,

מישחקים. מתישעה נעדר וכך
 כשהוא למיגרש לסרי חזר למעשה,

 ובבדיקה האחוזים, במאת בריא אינו
 אורתופד־הספור־ על־ידי לו שנעשתה

 שהוא התברר ניסים, משה הד״ר טאים,
 להירפא. כדי ניתוח, לעבור צריך

 חש אינו לסרי עוד כל ובינתיים,
 את לתרום מנסה הוא רציניים, כאבים

 בירכתי הקשה במאבקה להפועל, שלו
הטבלה.

בפעולה לפרי כדורגלן
שער!" שתבקיע ״חלמתי

 חוד־ כמה לפני שנישאו, אז *ץ
 וקרולין 28ה־ בן לסרי גבי ^■/שים,

 בפאריס מפוארת בחתונה ,22ה־ בת
 גבי עוקב קרולין) של הוריה חיים (שם

 המתפתחת הקאריירה אחרי בקפידה
 עורכי־ במישרד סטאז׳רית רעייתו, של
 ייצגה כבר קרולין בתל־אביב. דין

 בבית־המישפט פלילי בתיק לקוח
 כל־כך לא זמן אותו כל אך המחוזי,
ככדורגלן. גבי הצליח

 )0:1(הזה שהניצחון עוד ומה בחדשות.
 שיבעה אחרי תל־אביב להפועל בא

 הזה, השער ניצחון. ללא מישחקים
 תל־ בית״ר נגד חשוב תחתית במישחק

 התורן לגיבור לסרי גבי את הפך אביב,
תל־אביב. הפועל של

 היא האמת הטבלה. בירכתי
 העונה תורן גיבור להיות קיווה שלסרי

 אחרי בייחוד אחת, מפעם יותר כבר
אחרי נעוריו, לקבוצת השנה שחזר

שוכת־דין וגם
פציעה בבית,

ושני במיכשעה
;יזעייס \ ים חתולי

 סוף־ לסרי, לגבי לו, היתה• השבוע
 מעצמו: מרוצה להיות סיבה סוף,

 בליגה השבת שהושג היחיד הניצחון
כבש. שהוא משער היה הלאומית
 כלל בדרך מתפקד לסרי אומנם

 תל־אביב בהפועל גם כקשר, או כמגן
 ממנו ולא הלאומית, בנבחרת וגם

 כאשר אך מישחקים, להכריע מצפים
 הובקעו השבת, הליגה, מישחקי בכל
 נדיר, מיקרה — שערים חמישה רק

 הרי — שנה 18 מזה אירע לא שכמותו
הוא הליגה משערי 20* שהבקיע מי

אומו הוא מה
יוקרה. של ניצחון

 המישחק את תשדר הטלוויזיה
 והפרשן מבולוניה, ישיר בשידוד

 מאמן כהנא, רני השבוע גס יהיה
 עפולה הפועל של הפדורטל

העמק.
 שעבר בשבוע שמלאו לכהנא,

 חמישחק לפגי לומר מה יש .36
הגורלי:
 אלופת נגד השני המישחק לפני

 מוסקבה, צסק״א ברית־המועצות.
 לסחוב לא כדי לנצח, שחשוב אמדתי

 לריאל־מדריר שקרה כפי הפסד־בית,
 שההגרלה אז ידעתי זאגרב. נגד

 אחרון מישחק למכבי הועידה
 לא שבולוניה ידיעה ומתוך בבולוניה״

 שה־ לי ברור זדה בתמונד״ תהיה
 כך ואכן — למכבי יקבע הזה מישחק

קרה.
 מאמץ לא אני לנצח. חייבת מכבי

 אותה שיעלו אחרים, דברים שיקרו
 מכבי אם הפעם. תפסיד היא אם לגמר,
 היא אם שלד״ את עשתה היא תנצח,

 לגמר. לעלות לה מגיע לא תפסיד,
 שעבר בשבוע באה ריאל־מדריד אם

 וניצחה בולוניה, המקום. לאותו
 לא שמכבי סיבה אין גחל, בהפרש
זאת. תעשה

ב ׳10x1 עם חו
 שהם לבולונזים מאמץ אינני
 לעלות נפשית, מבחינה יכולים,

לחי צריכה שמכבי כמו ולהילחם.
 הבר את ישכנע לא אחד אף 'לחם.

 מה להם. תשוב הזה שהמישחק לונזים
 אלה זה, בשלב עבורם שחשוב

הליגה. מישחקי
 כדי עולה לא שחקן אף נכץ.
 יתנו שהם מאמץ אינני אבל להפסיד

 לנצח. כדי האחרונה סיפת־הדם את
והאמ הרצון את תתרגם מכבי אם

 היא וטאקטית, אישית ליכולת ביציה
לנצח. חייבת

הפר מן מעט בבקשה תעניק
המישחק. לפני שלך. שנות

 מהאולפן, פרשנות לתת לי קשה
 אני כאשר מחו״ל. השידורים בעת

 עם קשר ליצור לי קל במיגרש,
ח ארבל, יורם השדר,  שאני שיידע כ

 להסביר כדי לשידור, להיכנס רוצה
מסויים. מצב או אירוע
 כשאני פרשנות לתת קשה גם
 שהצופים כמו הכדור, את רק רואה

המיגרש. כל את ולא בבית, מאים
 שחקו־ לדעתי העניין, לעצם

 ג׳ונסון. לי הוא הזה במישחק המפתח
של השחקנים בין השוואה כשעושים

 של דמותו מזדקרת הקבוצות, שתי
 והוא הזד״ המצויץ שחקן־התיזוק

 הוא להצלחה המפתח למכבי. יתרון
 יהיה ושג׳ונסון טוב יישחקו שכולם

 אפשרות רואה לא אני ואז מאוד. טוב
תפסיד. שמכבי

 לה שיש קבוצה לא היא בולוניה
 הגנה על מתבססת היא סופרסטאר.

 את יעשו האיטלקים טובה. אישית
 של ההתקפה אם לכן בהגנד״ שלהם
 ארואסטי מוטי אם טוב, תתפקד מכבי
 מיקי נקודות, עשר ער שמונה יעשה

 מתפרצות להתקפות יגיע ברקוביץ
 של רגילה מנו; יצברו וג׳ונסון ומגי

 של שמישחק״ההגנה חח — נקודות
 העקשנית הלחימה שיקבע. הוא מכבי

 תעניק בולוניה התקפת מול בהגנה
זקוקה. היא שלו היתרון את למכבי

 לגמר, שלך המועמדות הן מי
ההכרעה׳ ערב

 תהיה שמכבי הזמן, כל טענתי
 לה הענקתי לכן בכך. רציתי גם כגמר.
 האח־ מהשתיים סיכויים יותר קצת
 הכרטיסים שני על המתמודדות חת,
וחאל־מדריד. ציבונה־זאגרב —

 הקבר שלוש מיקצועית, מבחינה
 יהיו אומר: הלב הטובות. ק הללו צות
האחדות. השתיים מן ואחת מכבי אלה
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