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 לסיום, שניום 30
 תוא בסר, נקודות 28

 בין מססנסר מריע
ראוואסט■ בוקוביץ

 פרי אולסי בן־זונה! פרי ולפי̂ 
חולון. הפועל אוהדי צעקו מסומם!

 קבור, אולסי את לראות שרצו אלה כי
לחוג. יכלו כמעט

 תל־אביב מכבי של ההפסד מישחק
ש* השבוע בראשית ),72:70( בחולון
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ח 11111 ענשיו : ׳011/1
 גם שיא־השפל. אולסי עבור היווה עבר,
האלופה. עבור

ה במישחק השבוע, בסוף הפעם,
 מי להכריע שעמד והקובע שלישי
 למישחק־ תעפיל הקבוצות משתי
 אול־ הבליג המדינה, אליפות על הגמר

 שאת ידע הוא העלבונות. מול אל סי
המיגרש. על לתת חייב הוא התשובה
 הגיב קללה כל על כמעט ואכן,

ניבול־פה כל על מרהיב. בסל אולסי

 ואז, חוזר. כדור בקליטת אולסי השיב
 28(שלו הסיטונית הנקודות צבירת עם

 בקריאות- הקללות התחלפו הכל) בסר
 יותר הרבה סימפוניה היתה זו עידוד.
מבחינתו. לאוזן נעימה

 קולות בקולי צעקו אולסי! אולסי!
 לראות שבאו הצופים 9000 של רובם

 בהיכל־הספורט הגורלי הקרב את
 והריעו רגליהם על קמו הם ביד־אליהו.

וכשהמאמן לגיבור״הערב. ושוב שוב

קי) קלארנם חולון(לידו: נגד אולמי
המיגרש על נתן הוא התשובה את

38 — ■

 המישחק, מן אותו הוציא שרף צבי
 כבר היתה זו הסיום, לפני דקה כחצי

רעידת־אדמה.
 כמוהו מי בהקו. אולסי של עיניו

הק בשעתו קריאות־עידוד היה צריך
 פעל לא הוא בכדורסל שגם בפרט שה,
לעצמו. שתיכנן כפי האחרונה בעת

עגיין
פסיכולוגי

 הפה את להם לסתום ך*ציתי
/  אמר זה, את שעשיתי חושב ואני 1 /

 ,70:93 הנצחון מישחק אחרי אולסי,
 תמי חברתו, של בביתה ומרוצה, רגוע

 התרגשתי שלא היא ״האמת בן־עמי.
 לכך ציפיתי האלה. מהקריאות כל־כר

 לזה מצפה גם אני חולון. של מהקהל
 אני אבל תל־אביב. הפועל של מהקהל

מתו להתעלם שיודע השחקנים מסוג
כאלה. פעות

 לחולון האומלל ההפסד ״אחרי
 מנטלית, מבחינה עצמי, את הכנתי

 היו המחשבות כל הקובע. למישחק
הזה. למישחק נתונות

ה הבעיות את להדחיק ״ניסיתי
 לי שהיתה חושב אני לי. שיש אחרות

 כמו וירידות עליות היו טובה. עונה
 עונה היתה זו הכל, בסך אך, עונה, בכל

 להרשות יכולתי לא לכן מוצלחת.
 בעת שהצגתי ביכולת להמשיך לעצמי

האחרונה.
 :בעיה. לי היתה לא גופנית ״מבחינה

 !פסיכולוגי. יותר הוא שהעניין ידעתי
 המישחק סיום שעם הסיבה זאת

 אני חודש כבר עצומה. הקלה הרגשתי
 זוכר לא אני כזה. טוב ■למישחק מצפה
 לי נתן שהוא מה לשחקן נתן שקהל

הזה. במישחק
 !אחר. ממין אוהדים הם מכבי ״אוהדי

 ;היו כולם אותי. עזבו לא שהם הרגשתי
 !נגע הזה האושר עבורי. מאושרים

 כך. הרגישו לקבוצה חברי גם לליבי,
 י אני זה. את לי לומר צריכים היו לא הם

 !מוטי ברקוביץ, מיקי עם משחק
 !שנים, תשע כבר סילבר ולו ארואסטי
 הפרצוף את לראות לי היה ומספיק
 י מה להבין כדי בחדר־ההלבשה שלהם

מרגישים.׳׳ הם
 של תפנית

מעלות 180
 את מסתיר אינו םו*י ולפי̂ 

בו. פגעה פרשת״הסמים ריגשותיו.
 מעדיף הוא עליה. לרבר רוצה לא הוא

 אוהב ובמיוחד — המיגרש על לדבר
בו. להתבטא

 האחרון. בחודש לו הלך לא זה
 לעליה הקובע במישחק בבולוניה,

 כמו תיפקד לא הוא למישחק־הגמר,
 לא. חבריו גם הקודמים. במישחקים

על השפיע הכישלון נכשלה. מכבי

אולסי. על גם כולם.
 לפרשת־ שייחסו רבים היו אך
 במכבי הירודה. יכולתו את הסמים

 הם גלויה. בחרדה יכולתו אחרי עקבו
 סבירה יכולת בעל אולסי שללא ידעו

 באליפות- לזכות הקבוצה על יקשה
המדינה.

 אולסי נחשב עדיין 35 בגיל גם
 ),2.09(גבוה שחקן הוא לשחקן־מפתח.

 והקולט נקודות 15 לפחות הצובר
ה בחלום גם הסל. מן חוזרים כדורים

 שאולסי במכבי האמינו לא ביותר וורוד
 ויצבור מעלות 180 של תפנית יעשה

 כל־כך החשוב במישחק נקודות 28
 יקלוט אחוז), 82(נפלא קליעות ובאחוז
 על וישמור חוזרים כדורים שיבעה
 בורמור, דייזי חולון, של המצויין הקלע
כבוד. מעוררת בצורה

 האליפות, לשאיפות כיסוי יש כעת
 באליפות? תזכה ״מי מאשר: ואולסי
 יש תל־אביב להפועל אומנם, מכבי!

 שאני מאז ביותר הטובה הקבוצה
 שלנו הנסיון אבל בישראל, משחק
עדיף.׳׳

 קני של ״פציעתו אולסי: מנתח
 כל־כך, תשנה לא מהפועל לבנובסקי

 היה שעלול השחקנים מסוג לא הוא כי
 לארגי מייק מרסר, לאוון לנו. להזיק

 יותר הרבה שחקנים הם זיסמן ושמואל
 את עליהם לתת ונצטרך בולטים,

 עצמי, אל שחזרתי אחר עכשיו, הדעת.
 אם אפילו מחדש. לחשוב יצטרכו הם

 במישחק מיכולתי אחוז 70 אציג
 את וגם אותי יספק זה האחרון,

הקבוצה.״

 קומפלימגט
קליין מרלף ^

 עד מכבי של המאמן קליין, לף ^
 מגרמניה שהגיע שנתיים, לפני 1

 ״הוא לאולסי: החמיא במישחק, וחזה
 מוותר הייתי שלא השחקנים מסוג

ואופן.״ פנים בשום עליהם
 זה זה. את לשמוע נהנה אולסי

 גם עצמו הוא עבורו. קומפלימנט
 להם שיש טוען לחולון, מחמיא

 קי קלארנס הנכונות: בעמדות שחקנים
 הוא בורמור ודייזי ״סוס־עבודה״ הוא

 גם לקבוצה יש מצויין. התקפי שחקן
 אבל מצטיינים. ישראלים שחקנים

מכבי. זה מכבי
 לי החדשים, שחקני־הרכש על גם

 אולסי מרעיף מגי, וקווין ג׳ונסון
 שאפשר באירופה הטובים ״הם שבחים:
 משהו זה שלהם הכישרון בכסף. לקנות

 אבל הטובים, לחבריו הפכו הם מיוחד."
 שוכח, אינו אולסי ויליאמס ארל את
בנוף. לו חסר הוא

 הוא כי ואם ,35 לאולסי ימלאו ביולי
ה מן לפרישה נפשית עצמו הכין

 חודש יגיע שכאשר יודע הוא כדורסל,
)42 בעמוד (המשך

ספח־ט
ורחוק גבוה מהר,
סמזנטה־קרד! הצמד

כטגיס, סגסציה
. בכדורסל הכרעה

 פרקים ושחר גליקשטיין שלמה
 העפילו כאשר לסנסציה השבוע גרמו
 בזוגות, מונטה־קרלו טורניר לגמר

 מאטס המצויינים השוורים את וניצחו
 ,3:6 ,6:1 ניסטרום ויואקים וילאנדר

2:6.
 על־ידי בגמר השניים נוצחו אמנם

 שלוזיל ופאבל שמיד תומאס הצ׳כים
 בנסי־ מכירים כבר עכשיו אך ,6:3,6:2

 ישראל, השם את מונאקו כות־הננס
הטניסאים. צמד בזכות

שב הכדורגל ליגת לא. פעמיים,
 בה גביע״הטוטו, לטובת השבוע תה

 יבנה מכבי לחצי־הגמר: העולות נקבעו
 ז ירושלים ובית״ר באר־שבע הפועל נגד
שמשון. נגד

 היתה השבוע של הכותרת גולת אך
 בפליי-אוף המכריע במשחק בכדורסל,

 חולון, והפועל .תל־אביב מכבי בין
מכבי. לטובת 70:93 בצחון שנסתיים

באתו אירופה, גביע בגמר ולבסוף:
 ריא? את זאגרב ציבונה ניצחה נה,

 פטרוביץ, כשדראזן ,78:87 מדריד
נקודות. 36 קולע המחונן, היוגוסלבי

כדורגל
► גהה מכביש הסיגדרדה

מתח, יש
מתגות ויש

 מפת על עלתה שקריית־אונו שעה
 שהעפילה אליצור, בזכות הכדורסל

 קבוצת גם הפכה הלאומית, לליגה
 לכביש שמעבר העיירה של הכדורגל

 גביע- של לסינדרלה הפועל, גהה,
 על נצחונותיה בזכות וזה המדינה,
 ועל לוד, הפועל הגביע, מחזיקת
נתניה. מכבי של היומרנית הקבוצה

 _ בצמרת הנאבקת קרית־אונו, הפועל
 לליגה העליה זכות על דרום א׳ ליגה

 תשומת־לב העונה משכה כבר הארצית,
 ההגרלה אך הגביע, במסגרת מירבית,
 ביתר את הגמר, ברבע לה, שזימנה

 עוד הוסיפה הביתי, במגרשה ירושלים,
לעניין. יותר

 של הטוב האבא לבאות. סימן
 הולצמן, שרגא הוא קרית־אונו הפועל

 המשמש ,40 בן קבלנית חברה בעל
 הניצחון שלה. וכספונסר האגורה כיו״ר

 להולצמן גרם נתניה, מכבי על האחרון
 לשחקי שהעניק כך, כדי ער קורת־רוח

 בליגה שגם מיוחד, כספי מענק הפועל
כמותו. מקבלים לא הלאומית

 הפועל אם לבאות: סימן רק היה וזה
 שלמבקיע הרי ביתר, את גם תנצח

 מיוחדת מתנה מובטחת שער־הנצחון
במינה.

 את שומר הולצמן, המתנה, מבטיח
 1* בו למתח, נוסף מרכיב וזה בסוד, טיבה

 עם למיפגש הפועל שחקני מצפים
ביתר.

כדורסל
ורדף טי1ז3 מיקי,

 אמר הוא
אמר? לא או

 של לשעבר מאמנה קליין, רלף
 האחרונות בשנתיים המאמן מכבי,

 בשבוע הגיע, הגרמניה, קלן בסטורן
 ובא הפסח לחופשת ארצה, שעבר,
 הפועל נגר מכבי של במשחקה לחזות
חולון.

 ביד־אליהו, מהאווירה נהנה הוא
 ידידים וגם ביציע ג׳מצ׳י דורון את פגש

 והקפיד לעיתונים הצהרות נתן אחרים,
 המאמן של בשמו שהופיע פרסום לתקן

הזה. בהעולם שרף צבי
 שרף לצבי מעולם אמרתי ״לא
 גמרו ארואסטי ומוטי ברקוביץ שמיקי

 דבר לומר טפשי היה זה הקאריירה. את
כזה.״

 ועמד ההכחשה, את שמע שרף צבי
 מתי לרלף להזכיר מוכן ״אני שלו: על
״ זאת... את אמר הוא

2484 הזה העולם


