
ספורט
ורחוק גבוה מהר,

הכדורסלניזת מרד
בארץ, פושות
בהדל הצלחות

 בירושלים, ננעלה 12ה־ המכביה
 שימעון במעמד בבריכת־השולטן,

 יום אך חוצב־להבות, נאום שנשא פרס,
 להתברך המכביה הספיקה עוד כן לפני

הנ נבחרת כאשר מבישה, בשערוריה
 למשחק־ התייצבה לא ישראל של שים

 בגלל ארצות־הברית, נבחרת נגד הגמר
הקפט עמדה בראשו שחקניות, מרד
דיירגור. ענת נית,

 אותן שקיפחו טענו הכדורסלניות
 המשחק, את ואפילו הדרך אורן לכל

 ביד־אליהו, להתקיים אמור שהיה
לכפר־המכביה. העתיקו

 רוממו לא הכדורסלנים־הגברים גם
 לארצות־הברית נכנעו כאשר הרוח, את

 הכוכב ג׳מצ׳י, דורון וכאשר ,95:94
 15 בקולעו איכזב, הנבחרת, של החדש

בלבד. נקודות
 כדורגלני המשיכו זאת לעומת

 שפיגל, אליעזר של חניכיו העתודה,
הא בעונה שלהם ההצלחות במסכת
 של מדליות־הזהב את והחזירו חרונה

 על 0:4 בניצחון לישראל, המכביה
הולנד. נבחרת

ה ובמישור הפתעת־השבוע.
 מישה של העברתו היוותה ארצי

 רחובות, הפועל כדורידן יוסיפוביץ,
 מכבי המושבעת, היריבה לשורות

 השבוע, הפתעת את ראשון־לציון,
 בראשון יקבל שיוסיפוביץ עוד מה

לעונה. דולר אלף 20ל־ מעל
 ישראל נבחרת כבשה ובגרמניה

 הק־ לטורניר המתכוננת בכדורגל,
 שישה במשחק־אימון, דם־עולמי,

 אלי מרגלי ארבעה — שערים
 — רוזנטל חזי מרגלי ושניים אוחנה,

 לצאת סיני משה לכוכב איפשרה ואז
יונייטד. מנצ׳סטר לקבוצת להיבחן

רכיבת־אופניים
האוכף על המלצר

 גשיב 72 פין כבר
התחתית הרכבת וחסרון

 בין היחיד הגבר היה שהוא העובדה
 לאוולו. רישאר את הביכה לא נשים 72

 עדינים. למצבים רגיל 46ה־ בן הצרפתי
 הראשי המלצר רבות שנים כבר הוא
הצר ממיסעדות־היוקרה אחת של

 המתמחה מיסעדה, ניו־יורק. של פתיות
אוכמניות. ברוטב באווז

 היה לא הנשים 72 שבין אלא
 בתפקיד אלא כמלצר, מצוי לאוולו

 קבוצת מנהל של זה לגמרי, שונה
 לטור האמריקאיות רוכבות־האופניים

׳.85 דה־פראנס
האו במירוץ במכונית. מעקב

 שהסתיים הקילומטר, 1080 של פניים
 השתתפו פאריס, בלב שעבר בשבוע
 ארצות מעשר נשים קבוצות 12 השנה
 וארצות־ כשצרפת וקנרה, סין (כולל
 אחת) כל קבוצות שתי שיגרו הברית

 לא רוכב־אופניים בעבר ולאוולו,
האמרי בנבחרת עצמו בזכות מבוטל
 והדרכה, באימון הסתפק לא קאית,

 של האופניים מסע אחרי עקב גם אלא
 אותן עודד במכוניתו, חניכותיו
 עצות במתן חסך ולא בקריאות
והוראות.
 יישר ולא אבובים תיקן לא הוא אבל
 הוא מתקו״אופניים,׳׳ ״אינני אוכפים.
 זה ואת רוכב־אופניים!״ ״אני הודיע,

 הזה, היום עצם עד עושה, גם הוא
 משתמש הוא ניו־יורק. ברחובות
 ״הרבה לביתו. מיסעדתו בין באופניים

 מאשר באופניים, להשתמש בטוח יותר
מסביר. הוא התחתית!״ ברכבת

 בין היחיד היה לא לאוולו ואכן,
 על אופניים המעדיף הטור, משתתפי

 האטרקציות אחת גם תחתית. רכבת
 רוכבת־האו־ ,הצרפתית הקבוצה של

 שהיא הודתה להיגאל, קוריין פניים
תחתית. רכבת פני על אופניים מעדיפה

2500 הזה העולם

אניטה ואשתו ויליאמס כדורסלן
- טובות סיבות שלוש

ויליאמס ידי את לוחץ סלדה ידר־הסועל
להפועל ממכבי לעבור כדי -

̂החשבון
 שחום הכדורסלן ויליאמם, רל 

 שופטיו יריביו, אימת שהיה העור
 מכבי את שהצעיד ומי לקבוצה, וחבריו

 בזירה נכבדים להישגים תל־אביב
 1979מ־ שנים, ארבע במשך האירופית

 במטרה לארץ, השבוע חזר ,1983 ער'
 מכבי, של המושבעת ליריבה להצטרף

תל־אביב. הפועל
 היה כזה מעשה שנתיים־שלוש לפני

 ספג ויליאמס אחרית־הימים. חזון
 מאוהדי בוז של וקיתונות עלבונות
 עם יחד נמרצות, היכה אף הוא הפועל.
 אז נחמיאס, שמואל את פרי, אולסי

 ממישחקי־ אחד אחרי שחקן־הפועל,
תקופה, אותה של הסוערים הדרבי

מישחקי־ליגה. מחמישה והורחק 1
 עם ויליאמס התגושש גם אחת לא
 אולי לבנובסקי, קני הפועל שחקן
 ונד ממנו חשש שלא בארץ היחיד

התוקפניות. תגובותיו !
 לוויליאמס יצא בליגה רק לא אך.

 עושה־ היה מכבי במדי גם רע. שם
 במהלך התפרצויות איחורים, על צרות.
 הכל. הבליגו להוראות ואי״ציות אימון

 בזירה מישחקים בעת היתה הבעיה אך
האירופית.
 לעבר ויליאמס התפרץ באתונה

 עד עלה במדריד והורחק. הקנאי הקהל
 אוהד עם חשבון לחסל כדי ליציע
 ואילמלא מטבעות, לעברו שיירה
 ההמון, מידי שהצילו פרי, אולסי חברו,

נמרצות. מכות סופג היה

 של יתרמו
ישראלי אזדח

עזב מאז האחרונות, שנתיים ף
באי ושיחק הארץ את ויליאמם

 העונה את מזלו. שפר לא טליה,
 לא בולוניה, ביוגה שלו, הראשונה

באי השניה בעונתו ואשתקד, סיים.
 על־ידי הושעה ברינדיזי, במדי טליה,

 הפרות- בגלל העונה, באמצע ההנהלה
מישמעת.
 הפתיעו הללו, התלאות כל למרות

 להחתים ביקשו כאשר הפועל, אנשי
 עבר ועם 34 בגיל גם ויליאמס. את

 מקווים הם עושה־צרות, של עשיר
 כדי הנכון, במקום הנכון השחקן שהוא

מהאולימ מכבי את סוף־סוף, להפיל,
פוס.

 של החדש המאמן — האמת למען
 כל־כך היה לא גרשון, פינחס הפועל,
 שותף שהיה למרות מההחלטה, מאושר

 באר־ ויליאמס עם שנערכו לשיחות
האוהב מאמן הוא גרשון כי צות־הברית.

 עם להתפשר מוכן ואינו מישמעת,
 הטוב זה יהיה ולוא אותה, המפר שחקן

ביותר.
 את חיפה ממכבי זרק שעברה בשנה

 מן אחד שהיה קוק, גרג האמריקאי
 בגלל בליגה, הטובים השחקנים

הפרות־מישמעת.
 עם לעשות יצליח אם ספק אך

 לעשות הצליחו שלא מה ויליאמס
אחרים. מאמנים
 סיבות שלוש להפועל יש זאת, בכל
 ויליאמס: ארל את לרצות טובות

לק להביא עשויה שלו הפופולאריות
 ולמרות מבעבר, גבוהה הכנסה בוצה
 מבחינה לעזור מסוגל עדיין הוא גילו

 יוכל אם רב ספק כי אם מיקצועית,
 שהציג הנפלאה היכולת את לשחזר

מכבי. במדי
 שחקו- יתפקד כיצד לנבא קשה גם

 לאבן עם ויליאמס כמו דומיננטי ציר
 בארץ ביותר הטוב שחקן־הציר מרסר,

ויליאמס. עזב מאז האחרונות, בשנתיים
 לגזול בא שלא הודיע כבר ויליאמס

 אך לו, לעזור אלא תפקידו, את ממרסר
 שם היה למכבי ויליאמס כשהגיע גם

 ווילאמס פרי, אולסי כמו מעולה שחקן
בצל. אותו הותיר

 לא שאם היא השלישית הסיבה
ותו תיכנע ומכבי חוק־הזרים, ישונה

 ויליאמס ארל הרי לליגה זאת בכל פיע
 תוכל שהפועל כך ישראלי, אזרח הוא

 על לוותר שתצטרך בלא אותו לשתף
לארגי. מייק שלה, הזר השחקן

 לי עם תתייצב כשמכבי כזה, במצב
 משחקני־ כאחד מאגי קווין או ג׳ונסון

 של פרישתו ולאחר שלה, התיגבור
יתרון־גובה להפועל יהיה פרי, אולסי

 יחס־ על להשפיע העשוי מובהק,
הכוחות.

 עצמי פדיון
דולר 5000־1

 השלישי השחקן הוא יליאמס ף
 לו קדמו להפועל. ממכבי העובר 1

 במכבי אך זיסמן. ושמואל פליישר בוב
 הבזים יש כי אם השבוע החרישו

להחתימו. הפועל להחלטת
העי בעיות. כמה נוצרו בינתיים

 התקנון שעל־פי העובדה הוא קרית
 לשורות לחזור ויליאמס ארל חייב

 משורותיה שוחרר שכבר למרות מכבי,
 אומר החוק באיטליה. שנתיים ושיחק

 מחוץ לשחק היוצא מתאזרח, ששחקן
 מחדש להירשם חייב המדינה, לגבולות
 בטרם הישראלית, קבוצתו בשורות

אחרת. ישראלית לקבוצה יעבור
 דווקא בזמנו דרשה הזה החוק את

 לייבוביץ, שבארי שחששה הפועל,
 יחזור בהולנד, ושיחק אותה עזב אשר

 תל-אביב מכבי — יריבותיה לשורות
רמת־גן. הפועל או

 למיכשול הזה החוק עומד עתה
 הציעה כבר היא תל־אביב. להפועל
 מכבי, על להקל כדי החוק, את לשנות

 ויליאמס את לרשום תאלץ שלא
 ההעברות, שתי זכות את בכך ותאבד

לבצע. קבוצה כל שרשאית
 שה־ בכך בטוח עצמו ויליאמס

 העובדה נוכח יתקבל, ממכבי שיחרור
 דולר 5000 שנתיים, לפני שילם, שכבר

שיחרורו. את לפדות כדי
 עורר שתמיד רחב־המימדים, השחקן

עיתו השבוע ריכז סביבו, התעניינות

 שאיר־ למסיבת־עיתונאים, רבים נאים
 המכביה שמישחקי למרות הפועל, גנה
בעיצומם. היו

 שמונה מזה שיחק שלא ויליאמס,
 מישקל ללא מצויץ, נראה חודשים,

 ״באתי וביכולתו: בכוחו בוטח עודף,
 במכבי, יתנגש זה ואם להפועל, לעזור

 לי משלמים הפועל אבל מצטער, אני
מיקצוען!" הרי ואני משכורתי, את

לחוד, רצון
לחוד יכולת

 שנתיים ואחרי שבגילו, סמק, ין̂ 
 ויליאמס הצליח באיטליה, גרועות

 מהפועל: בלתי־מבוטל סכום לקבל
דולר. אלף 60כ־ של חוזה

 במכבי ששיחק שבתקופה מעניין
 אז גם מסוגו. לכוכב כיאה השתכר לא
 המכסימלי הסכום דולר אלף 60 היו

 שנענה הסיבה היתה גם זאת לשנה.
 120 על שעמדה מאיטליה, להצעה

דולר. אלף
 הקריירה ובשלהי ארצה שב כעת

 16 עשו שלא מה לעשות ינסה שלו
ממכבי. האליפות את לקחת — שנים

 צבי המאמן עם קטן חשבון גם לו יש
 בוודאי הוא ולו בו, רצה שלא שרף,
 רק ליחו. נס שלא להוכיח רוצה

 הולכיב תמיד לא ויכולת שרצינות
 אי■ לעולם ויליאמס אצל מאידך, ביחד.
לדעת. אפשר

 רעיית אם ברור לא בינתיים
 הולנדית־מולאטיו אניטה, היפהפיה
 הביניבשת בטורניר הכיר שאותה

 ארצה עימו תשוב שנים, ארבע לפני
ממנה. להיפרד אם מתלבט ארל

 כי פשוט. כל־כך לא זה שאצלה אלא
 לה־ מדמואזל של האזרחי המיקצוע

בפאריס. מטרו נהגת הוא גאל

כדורגל
ארמני סיפור

 המרצדס עם הקסטן
הקריירה את סיים

לכוכב נחשב אוגאנאסיאן חוריין

 ב־ שהשתתף רק לא הארמני. הכדרוגל
 אף אלא בינלאומיים, מיפגשים 25

 קבוצת־ — אררט של לקפטן נבחר
 הארמנית הרפובליקה של הצמרת

הסובייטית.
 כל־כך אוגאנאסיאן הגיע כאשר

 באמצעי־ הסתפק לא כבר רחוק,
 בירת ביאריוואן, המקובל התחבורה
 מרצדס לעצמו רכש אף אלא ארמניה,
 בברית־ ביותר נדיר כלי־רכב חדשה,

 לכדורגלן. בוודאי המועצות,
אבל באוטובוס. אחד איש

 היו לא המרצדס, בעל אררט, לקפטן
 למכוניתו קיבל אפילו הוא בעיות. כל
 כמיספר בדיוק ,8 מיספר־הרישוי את

המיגרש. על חולצתו
 החל, הוא המיגרש שעל אלא

 הוא ירדו, ביצועיו מידרדר: לאחרונה,
 אף הפעמים ובאחת אימונים, החסיר
 סנוקרת המישחק, כדי תוך תקע,

לכדורגלן־עמית.
אר שיחקה שעבר, בשבוע כאשר,

 חרגה הביתי, למיגרש מחוץ רט
אחת פעם אוגאנאסיאן של התנהגותו

 מיו הוא המישחק תום עם מדי. יותר
 על המארחת, בעיר לשדה־התעופה

 המטו לפני ליאריוואן, שיצא למטוס
 ארר אנשי כל את להטיס אמור שהיה

 המג בטיסתו הגיע וכאשר הביתה,
 הא את נטל פשוט ליאריוואן, רימה

 ב ונסע אררט לאנשי שהמתין טובוס
לביתו. בגפו,

 הארג ועדת־הספורט של תגובתה
 ונחרצו מיידית היתה העליונה נית
 ממיגרג אוגאנאסיאן את הוציאה היא

ימי־חייו. לכל הכדורגל
29


