
ספורט
ורחוק גבוה מהר,

ברוח גם בגשם, גם
 הגדול הבלמ

הקטן והחלוץ
 זה בחדשות היה גליקשטיין שלמה

 הפעם, ברציפות. השלישי השבוע
הע בו בווימבלדון, היוקרתי בטורניר

 שניצח לאחר השלישי, לשלב עד פיל
 הפרגוואי ואת מאסו הספרדי את

גונזלאס.
 לגליק־ הפריעו לא והרוח הגשם

 בו המהיר, הדשא', וגם המוצק שטיין
 את הפעם חסם לא מצטיין, פחות הוא

לנצחונות. דרכו
 ומכבי ירושלים בית״ר שמרו בארץ,

 הכדורגל כבוד על בשבת, חיפה,
 הבכירות הנציגות וכשתי הישראלי

 אירופאיות יריבות על גברו שלו
 הקיי־ במשחקי־האינטרטוטו יומרניות

ציים.
 גראץ שטורם על גברה בית״ר

 אזולאי חנן של בשעריהם מאוסטריה
 ומכבי גולדר ואבי מסגרת) גם (ראה
 המערב־גרמני, היריב את ניצחה חיפה

 שני כשאת ,1:2 בילפלד, ארמיניה
 אוסמו רפי הבלם כבשו השערים
 רפי והחלוץ שחור־השיער (הגדול)

הבלונדי. אוסמו(הקטן)
 קרובי אינם שהשניים למרות
 זו לכבוש, להם הפריע לא זה מישפחה,

 לזכות שערים ברציפות, השניה הפעם
חיפה. מכבי

 הנחית, השבוע של הפצצה את
 של הגדול הפה עלי, מוחמר כמובן,

בשלי בארץ שנחת העולמי, האיגרוף
 חטופי בפרשת לתווך בנסיון חות,

טי.ווי.איי.

רוזנצווייג מארגן
המדד את ידחו אולי
 וזמכביה תיפתח הבא בשבוע

 היהודית', .האולימפיאדה ,12ה-
 ארבעה על עומד שתקציבה

 הצדקה יש האם דולר. מיליון
 בזה סכום אלה, בימים להוציא,

ספורטיבי! אירוע על
 רוזנצוויג, אריה כך על אומד מה

המאר הוועדה יו׳ר ממלא־מקום
ברצי רביעית מכביה לו שזו גנת,
 ומב- בכיר, ניהולי בתפקיד פות
כפעיל. שישית ביה

 מהיבט המכביה על מסתכלים אם
 ישירה הכנסה עתהיה הרי הכנסה, של
ה שישלמו דולר, מיליון שני של

 העולם. רחבי מכל הבאים ספורטאים,
 אל־ באמצעות עקיפה, הכנסה גם יש
 כך אחרים. מיסחריים וגורמים על

 הצדקה יש כלכלית״ מבחינה שגס
למכביר-
 ■ קשה המככיה של הערך את אבל
 ספורטאים 3200 אם בכסף. לשקול
 ערך לזה אין לארץ באים ומלווים
בלבד. כלכלי

 המכביה של בתקופה אגב, ודרך
ב הישראליים הספורטאים יישארו

 ולתחתיות לחדל יצאו ולא ארץ,
 במטבע עצום חיסכון זה וגם אחרות.

זר.
בתפ שלן רביעית המכביה זו
 על חולם אתה האם בכיר. קיד
במכביותז הושג לא יושעדי הומש
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שרביט עם קפטן
 הקי- האינטרטוטו **ישחקי

ם ציי  מישחקי־ כמו חשובים אינם ^/
 כאשר אך וגביע־המדינה. האליפות

 הבאות אירופיות, בקבוצות מדובר
 ישראליות, קבוצות עם להתמודד

 כך רציני. יותר הרבה נעשה האתגר
 ירושלים, ביתר כדורגלני הרגישו
 מהיריבה ,0:3 צורבת, תבוסה שנחלו

 במישחק־ חיפה, מכבי המושבעת,
 האינטרטוטו. מישחקי של הפתיחה

 נגד השבת התמודדו כאשר לכן,
 יכלו לא מאוסטריה, גראץ שטורם
 ללא גם נוספת. בושה לעצמם להרשות

 שני אוחנה, ואלי מלמיליאן אורי
 הירושלמים הצליחו ביתר, של האסים
.0:2 האוסטרים את לנצח

 ארבע מזה הקפטן הביא הנצחון את
 שבועות לפני שרק אזולאי, חנן שנים

 גביע־ את איצטדיון באותו הניף אחדים
 בעל־ שהוא והוכיח שב ועתה המדינה,

 את בישל שער, הבקיע הוא הבית.
 את נטל הוא מכל, ויותר השני השער

המנהיג. שרביט
 הוא אזולאי חנן כי לזכור צריך

 אוחנה ואלי מלמיליאן כשאורי ביישן.
 שהם פעולה כל המיגרש, על נמצאים
 שמבצע פעולה לעין. בולטת מבצעים

 למד הוא אך פחות. בולטת אזולאי חנן
 להבחין שצריך מי המצב. עם לחיות

 הוא — עובדה זאת. עושה ביכולתו,
ישראל. נבחרת בסגל

 האינ־ במיסגרת הראשון במישחק
הקבוצה שיחק. לא אזולאי טרטוטו

אומו הוא מה

 היה השבת רועה. ללא כעדר שיחקה
 את עצמו על לקח אזולאי שונה. הכל

המנהיג. תפקיד
מנ יש קבוצה ״בכל אזולאי: אמר

 הוא מלמיליאן אורי מחליף. ויש היג
 אני אז משחק, לא כשהוא המנהיג.

פיקוד.' לוקח
 רק נבחן לא הקפטן אזולאי, לדעת

 גם פעיל להיות צריך הוא המיגרש. על
 למסירות השכר את למיגרש. מחוץ
ההת הגביע. בגמר אזולאי ראה שלו

 שלהניף סבר הוא עצומה. היתה רגשות
 שער להבקיע כמו זה הגביע את

 את שינה מהרה עד אך חשוב. במישחק
 היתה ההוא במעמד ההתרגשות דעתו.
שבעתיים. גדולה

התיקווה
והברכה

 עשר כבר משחק ,27 בן זולאי, ס
 ירושלים ביתר של בהרכב שנים

 נחשב שלא העובדה עם ומשלים
 מסתפק הוא הקבוצה. ככוכב מעולם

 של המנהיגים מן אחד היותו בעובדת
כש גם במדינה. המדוברת הקבוצה

 ירושלים ביתר מדוע בשאלה מדובר
באליפות. כה עד זכתה לא

 ״אנחנו אזולאי: חנן של התשובה
 מיוחדת.. מנטליות לנו יש ירושלמים.

 העונה. כל לאורך מתמידים לא אנחנו
 — עובדה ליכולתנו. מעבר פשוט זה

בכ אלוף לירושלים היה לא מעולם
דורגל.״
 הזה שהעניין מקווה אזולאי אבל
 היא שלו הגדולה התיקווה ישתנה.

אם בקבוצה. הצעירים השחקנים

אוחנה) משמאל(לידו: אזולאי, כדורגלן
שני שער בישל אחד, שער קבע

 בית׳ר תמשיך השחקנים, כל יישארו
 אחרי גם בצמרת להיות ירושלים

 ובואו שווייצר דויד המאמן של עזיבתו
קשטן. דרור החדש, המאמן של

 של הישארותו גם שדרושה ברור
 כדי שיחרור לקבל הלוחץ אוחנה, אלי

 שאלי מקווה, אזולאי באירופה. לשחק
 מקרה ובכל נוספת, עונה יישאר אוחנה
 בחו׳ל. ישחק אם הצלחה לו מאחל

 יתן זאת, שיעשה ירושלמי שחקן לכל
שאו בפרט הדרך, בירכת את אזולאי

 הראשון הירושלמי להיות אמור חנה
 אחרת לקבוצה אבל באירופה. שיככב
ללכת. אזולאי לו יתן לא בארץ

 עבד הוא מהכדורגל. חי אזולאי חנן
 ה־ העבודה אך כחוקר־נוער, שנתיים

 נטש ולכן לו הפריעה מישטרתית
פר למקור עצמו להקדיש כדי אותה
העיקרי. נסתו

 בבית־הספר לומדת עדי, אשתו,
 הימים ובאחד מיקווה־ישראל החקלאי

 למושב לעבור השניים מתכוונים
הארץ. בצפון
 לו שיש אזולאי מאמין בינתיים אך

 בבית׳ר טובות שנים כמה עוד
 הוא הזה הזמן ובמרוצת ירושלים,

 היסטורית, באליפות לזכות מקווה
המפה. מן יירד שהוא לפני

״חצה
עוד

 שיא יישבר שאי־פעם חולם אני כן.
עולמי.
למכביהי חשוב זה

 להוד ולספורט היהודי לעם חשוב
 להצמיח חשוב הבינוניות. מעל עלות

 את הצמיחו אם אולימפיים. אלופים
 גיילורד מיטש ואת כשחיה ספיץ מרק

ספור עוד רוצה הייתי בהתעמלות,
כאלה. טאים

הול שהרמה תחזית לי היתה פעם
 אחרת. חושב אני היום ופוחתת. כת

 היא וההתעמלות הג׳ודו הטניס, רמת
אח מפגרת אינה השחיה וגם גבוהה,
ריהם.
 מהאח־ שונה מכביה תהיה זו
רותז
 ביותר הגדולה המכביה תהיה זו
 להתעלם אי-אפשר הבחינות. מכל

 לנבא, קשה ולכן הכלכלי, מהמצב
 הצנע בתקופת מככיות שהיו למרות

חשש. יש תמיד בשלום. עבר והכל
 יהיה טקס־הפתיחה למשל, תר״

להת שאמור יום באותו ביולי, 15ב־
ה את ידחו אולי המדד. בו פרסם

 או הטקס לאחר עד המדד על הודעה
 לשמוח שנוכל כדי המחרת, ליום

הססגוני. בטקס
 זה הקשיים. כל שעם ספק אין אבל

יוצא-דופן. אירוע יהיה

כדורסל
רי ״הרבה ד ש

 להסתדר אםשר
בארץ גם

 המצטיין הכדורסלן ג׳מצי, דורון
 טרם בליגה, הסלים מלך מרמת־גן,

האלופים במדי הופעה של טעמה טעם

 יצטרף אליה תל־אביב, מכבי של
 לכוכב נחשב הוא וכבר הבאה, בעונה

אירופי. בקנה־מידה
 צבר האחרונה אירופה באליפות

 קליעותיו בזכות רבים מעריצים ג׳מצי
 אליו משך ואף ממרחק, המרהיבות

 שביקשו ומאמנים, עיתונאים סוכנים,
לעתיד. תוכניותיו על לשמוע

 מפתה הצעה קיבל אפילו הוא
 הצעה באירופה, בכירה מליגה מקבוצה
 אך דולר, אלף 200ה־ בסביבות שעמדה

 העונות את בנדיבות. אותה דחה ג׳מצי
 מכבי, של הסמל תחת יבלה הוא הבאות
הצהוב-כחול. בצבע

 מונע לא זה לכת. שנה רבע
 לפני אמיתי. ככוכב כבר לחיות מג׳מצי
 החדש לבית־מגוריו עבר ימים עשרה
זהו שמואל. שבגבעת הווילות באיזור

 ושישה קומות ארבע בן ענק, בית
 מטר 200 על הפרוסים חדרים,

מרובעים.
 אלף 105כ־ לג׳מצי עלה הסיפור כל
 במכבי, עונות בשתי יצבור אותם דולר,
 ג׳מצי: (אומר עודף לו יישאר ועוד

עוא*!') ״הרבה
ה־ יום־הולדתו את חגג גם השבוע

 לבת שנה הרבע יום־הולדת ואת .24
דנה.

כדח־גל
מיזרודות סנקציות

 וגסרא בסוסיה
לאלימוי קץ שמיס

 מ בתולדות חסרת־תקדים ״חרפה
 הוועד הגדירה כך הבולגרי,״ דורגל

 הקומוניסטי המיפלגה של המרכזית
 שז בשבוע שאירע, מה את הבולגרית

 בסופי לבסקי ווסיל באיצטדיון בר,
 קבוצוו שתי שחקני עת הבירה,
 ספרט לבסקי הבולגריות, הצמרת

 גמו במישוזקי החליפו וצ׳סק׳א,
 !7 איימו ואף מהלומות הגביע

השופטים.
 בהגדו הסתפקה לא הוועדה

 הי: ישירה: בפעולה נקטה הקשה,
 הקבוצוו שתי פיזור על הורתה פשוט,

 הוכו זאת היתה מיליונים. נזק
 אינו הכדורגל במיגרשי האלימות כי

למערב. מוגבלת
 1 סיפקו, המיזרח מן נוספת דוגמה

 1ה האלופה אוהדי האחרון, בשבוע כן
 שהוביל ברכבת פראג, ספרטה כית,

 בעיר־סג גמר־הליגה למשחק אותם
מיזרחית.

ת האוהדים של השתוללותם  ג
 קוו־ מיליון מחצי יותר של נזק
 פר: וספרטה שקלים) מיליון 100(כ־

 שוו על בהודיעה מייד, הגיבה
סנקציות.

 :הכבד, אל הקל מן הלכו אלה
 מעו החריף: אל הקל מן דיוק, ליתר

 דגלו הנפת יותר תותר לא ואילך
 וכמו הביתי במיגרש הקבוצה
 חריפ| משקאות הכנסת גם נאסרה

במקום. מכירתם או למיגרש

■ עמיקם ^■יאיד—יי—■
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