
ה: י ג ל ח1מ ב ל ד ב מו ר ע מ
 הוסיפי הקומוניסטיים שהגייסות בשעה

 באירופה נפתחה בדרום־קוריאה׳ להתקדם
 וכתוצאה — חדשה ״אופנסיבה״ המערבית

 עצום ובכוח בחיל הרוסים הגיעו ממנה
 השלווה, הבלגית הבירה בריסל, לשערי עד

 שהתנהלו קרבזת־הדמים את שכחה שטרם
 ליאופולד המלך של אוהדיו בין ברחובותיה

החריפים. למתנגדיו
 חשו האימפריה חיילי 1500ש־ ובשעה

 טעמה הדרומית׳ קוריאה שארית את להציל
הרא ״קו־האש״ את אחרת בריטית משלחת

 המערכה כדור־הארץ. של השני בעברו שון
המ בבריסל. ״הייסל״ באיצטדיון התחוללה

 באתל־ אירופה אליפות תארי היתה: טרה
.1950 לשנת טיקה־קלה

ספורט הוא ספורט
 נשכחו — בלבד ולשמה — זו למטרה

 ו...קו־ והגלויות הנסתרות המזימות לרגע
 ממזרח מדינה, 20 ספורטאי .38ה־ הרוחב
העמ הדמוקרטיות נציגי וממערבה, אירופה

התייצ — האמנה־האטלנטית׳ וארצות מיות
 רצו החגיגי, למיפקד־הפתיחה זה בצד זה בו
 זה התחלקו המסלול, על־פני זה בצד זה
ובמדליות. בגביעים זה עם

 לתועלת ביותר חותכת עדות זו היתד,
 ידעו רק ולוא בספורט, ר,צפונה הכבירה

 השתלשלות את לכוון ״מושכי־החוטים״
 נמנעות והיו ייתכן הנכון, באפיק הענינים
 עולמנו על ובאו שהתרגשו רבות ״צרות״

עליו. לאיים מוסיפות ועודן — הקטן
סוסים״ שני ״מירוץ

 במספרה השניה היתד, בבריסל האליפות
 באירופה, העולמית המלחמה סיום אחר

 רציניים ״חששות״ שעוררה והשניה —
וגרוריהם. הרוסים של השתתפותם בדבר

נור בירת באוסלו, שנערכה באליפות
 ל־ ״ישר״ הרוסים הופיעו ),1946( בגיה

השתת היתר, בבריסל גם מיפקד־הפתיחה.
 האחרון לרגע עד גדול בספק נתונה פותם
 כי והוכיחו — הגיעו הם אך ממש.

האחרו בשנים יצרו ״מסך־הברזל״ מאחורי
 אלא וטנקים, (?)פצצות־אטום רק לא נות
 כדי עד מוכשרים מוכשרים, ספורטאים גם

 הכללי הנקודות בסיכום הבכורה השגת
אירופה. יבשת מדינות כל בין

 נטוש מוזר, הדבר שייראה כמה עד
 רוסיה בין הניצחון על העיקרי הקרב

 מקץ זכו והסובייטים דווקא, ובריטניה
 ביתרון עקשניים קרבות של ימים חמשה

 איטליה צרפת, הולנד, נקודות. שתי של
 העניו״ את ״סיבכו הסקנדינביות והמדינות

 סכנה היוותה לא מהן אחת אף אולם
 למטרה שהגיעו הסוסים״, ל״שני ממשית

צוואר. בצד צוואר'
המעופפת ההולנדית

 במשך שהתרחש מה כל תיאור לשם
 נהיה בבריסל, באיצטדיון הספורים הימים

 המוגדל העמוד מאשר יותר להרבה זקוקים
 את למצות ננסה אולם הזה״, ״העולם של

 על משהו ולספר העיקריים המאורעות
כוכבי־התחרויות•

בס מתענינים שאינם ה״מסכנים״ אלה
 ישמעו ולא — מימיהם שמעו לא פורט,
״ההולנ בלנקרס־קון, פאני על— לעולם

עולמיים, שיאים 4 בעלת המעופפת״ דית

זטופק אמיל הצ׳כי הרץ
דקה. 14 ק״מ, 5

 לזכות שלא יכולה״ ״אינה פשוט אשר
ספור הופעה בכל מדליות־זהב בשתים־שלש

 אשת ,32ה־ בת זהובת־השער׳ פאני טיבית.
 ו... באתלטיקה־קלה הולאנד נבחרת מאמן

הספור פעילותה את החלה ילדים, לשני אם
 באולימפיאדת .16 בת בהיותה טיבית

 אחת בשורה עצמה העמידה בלונדון 1948
 נורמי פאבו הדגול הפיני עם לב!) (שימו

האת מגדולי אובנם, ג׳סי והכושי־האמריקני
 שזכתה בשעה ,20ה־ המאה של לטים

מדל וארבע — מזהירים נצחונות בארבעה
 על פאני הפרה לא בבריסל גם זהב. יות

 במירוצי משכנעת בצורה וניצחה ה״מסורת״
האח (במקצוע משוכות מטר 80ו־ 200 ,100
 11.1 בזמן חדש עולמי שיא אגב, קבעה, רון

שניות).
הדיסקוס עם הנערה

 צדה הבלגי הקהל לב תשומת את
 ויפהפיה, שחרחורת רוסיה גם ספק ללא

 את מפתיעה בקלות ושוב שוב שזרקה
 מזריקו־ ובאחת מטר, 45 למרחק הדיסקוס

המטר. 48 לגבול מעבר אף — תיה
,39,־ד בת דומבדז׳ה, נינה היתר, זו

שטוכר לוזאן, שוער
שערים, 2 אחד׳ משחק

 רק לא הספיקה כבר הקצרות שבשנגתיה
 אלא במקצועה, עולמיים שיאים לשבור

 במספר ולזכות ילדים שני ללדת אף...
 נינה גבוהים. סובייטיים אותות־הצטיינות

 אירופה באליפות ראשון מקום השיגה
 גם זה הישגה על וחזרה — באוסלו

כארז. בחורה אכן, בבריסל.

בנזין... בלי מבונה
 ל־ היא אף שהפכה שלישית, ומות
 זטופק, אמיל הוא הזמן, במרוצת ״אגדה״

 ליאות. יודע שאינו הצ׳כי, הצבא סרן
 במהירות־הבזק רץ החל זטופק ״כאשר

 קריין סיפר הראשונים, המטר 200 את
 יחזיק לא כי היה ״נדמה לונדון, רדיו

 סיבוב וגמא המשיך הוא אולם — מעמד
 חולשה, סימני לגלות מבלי סיבוב, אחר

 סרט־ על בחיוך־של־נצחון עצמו שהטיל עד
הגמר״.

 המהלכת־על הצ׳כית (״המכונה זטופק
 ו־ 5000 במירוצי בבריסל ניצח שתים״)
 הראשון במירוץ הקדים הוא מטר. 10:000

 הקהל אך רייף, גסטון הבלגי האלוף את
 ושעה בהיסטריה, לו הריע מכליו״ ש״יצא
הקרי ״הייסל״ באיצטדיון פסקו לא ארוכה

פק!״...—טו—ז ״ז־סו־פק! המקוטעות אות
״צנע״ בל■ שערי□ שו״ץ:

 לתחרות עדים היינו לא רבות שנים ״זה
 הציגו מתל־אביב המכבים מענינת... כה

 לפנינו ראינו ראשונה... ממדרגה כדורגל
 חלקיה 11 שכל נקודות־תורפה, ללא קבוצה

 מהשחקנים כמר, שעון... של בדייקנות פעלו
 המדינה עולמי... שעור־קומה בעלי הם

 לה יש כי הוכיחה, הצעירה הישראלית
כדורגל...״ — וזול משובח אכספורט

ישראלי. פרשן של בקורת זה אין לא,

 השוויי־ העתונות מתוך לוקטו אלה קטעים
 ״מכבי״ קבוצת של משחקיה לאחר צרית
 אינם והם — וברן לוצרן בלוזאן, ת״א

 בר־ עתון אם נוספים. לביאורים זקוקים
 60 לנו מקדיש ציריך כ״ספורט״ סמכא

 כי לנו מובטח והלל שבח מלאות שורה(!),
עבודה ״חתיכת״ בשווייץ עשו כדורגלנינו

כך. על גאים ואנו להתכבד, הראוייה
הבאים כרוכים

 ביוגוסלביה מייגעים משחקים 15 לאחר
 ״מכבי״ כדורגלני אלינו חוזרים ושווייץ,
 השיגו הם מאירופה. עטורי־נצחון תל־אביב

 5ו־ תיקו 4 נצחונות, 6 חדשיים במשך
העלה זה מאזן כי ספק ואין הפסדים,

בחוץ־ הישראלי הכדורגל של ערכו את
לארץ.

 המכבים של האחרונים משחקיהם בשני
 לרעה. אותותיו הקשה המסע נתן בשווייץ

 של בראשותה רבבה קהל לעיני בברן,
 וייצמן, וורד, הגב׳ המדינה, נשיא אשת
 העירונית. הנבחרת עם 5:5ב־ המכבים סיימו

 הסתגלו והישראלים משחק־לילה זה היה
 לאור־ר,זרקורים רב בקושי
לאחר רק הלבן... ולכדור

מתאוש החלו לחובתם, 3:0
 הצליחו לסיום ועד שים

שוויון. להשיג

בצי הפרידה במשחק
 באורח המכבים הפסידו ריך

 1:4( 1:7 בשיעור בלתי־צפוי
״יונג־ לקבוצת במחצית)

מדו־ פרטים מחוסר פלוס״.
 זה כיצד אנו תוהים ייקים
 לגבור המכבים ברגלי עלה

 הגביע מחזיקי על בשעתם
בצמ הנמצאים השווייצי,

 תבוסה ולנחול הליגה, רת
 התופסת קבוצה מרגלי
; בליגה בלבד עשירי מקום
 הפסד גם כי ברור אולם

 עוד לטשטש בכוחו אין זה
הבל־יימחר, הרושם את

הק על שחקנינו שהשאירו
 של בסופו השווייצי. הל

— עגול הוא הכדור דבר׳
״חלש״, יום קבוצה ולכל
 מאירה ההצלחה אין שבו
 הוכרעה לא כלום פנים. לה

 באליפות השלישית שבדיה,
 ע״י 1:7 בשיעור העולם,
שניי מקום שהשיגה ברזיל

 15ד,־ במשחק בהפסד
משוכנ אנו להתבייש. אין
 תל ״מכבי״ שחקני כי עים

 יכולתם כמיטב עשו אביב
 עמדו והם — באירופה

הקשה. במערכה בכבוד
אל: שר שרון י ק כ פ או ב

 חלקה מנת שהיתר, הרועשת התעמולה
 חדשיים־ לפני עד השלישית המכביד, של

 שייראה כמה עד — דומיה נאלמת שלשה,
 והולכים קרבים שאנו ככל — מוזר הדבר

עצמם. למשחקים
 הפתיחה לפני שבועות 4מ־ פחות כיום,
 ברמת- החדש באיצטדיון שנקבעה החגיגית,

 קשה — בספטמבר, 27ב־ גן
 לקראת כלשהי תכונה להרגיש
 לפי אולם, הגדול. המאורע

 אין הנוכחי, הדברים מצב
למת לב בשים כך על להתפלא

 הקלעים״. ״מאחורי כרגע רחש
 ליד ״ספורט״

השולחן־הירוק...
 של ■השתתפותם כי קווינו,
 תקל במכביה ״הפועל״ ספורטאי

בני הספורטיביות. ההכנות על
 ולאו לצערנו, טעינו, זה דון

 עד ״הפועל״. באשמת דוקא
 זה ואין — הזה היום עצם

 הסתפקו — כמום סוד בגדר
 הגדולות האגודות שני נציגי

 הועדות־ הרכב על... בדיונים
נמ אלה ודיונים הפריטטיות,

 אי־ ,מריבות תוך עדיין שכים
 רצון כל גילוי וחוסר הבנה
לעמק־השווה. להגיע

אות מפליא אינו זה מצב
 שאט־ מעורר הוא אולם נו,

 הספורטאים בין רב ורוגז נפש
 על שבועות זה הרוטנים עצמם,

 ממש של בהכנות החלו טרם כי
הספור התחרויות לקראת
טיביות.

דומכדז׳ה נינה רוסיה ה
עולמי. שיא שנה, 29

 באיגרוף, שטחיות הופעות מספר מלבד
נע לא — וכדורעף, סיוף טניס, היאבקות,

 כה עד קראו לא בכדורגל מאומה. שה
 באת־ ;לנבחרת המועמדים בשמות אף

 לשום עדים היינו לא וכדורסל לטיקה־קלה
הא שתי ספורטאי בין משותף, אימון

גודות.
 פנאי, כנראה יש בדבר הנוגעים לעסקנים

 אף — !הספורטיבי המנהל — מהם ואחד
ת ל... אלה בימים לצאת לעצמו הרשה

שנים..■ 5 מי,ץ
 וחפויי- אבלים יצאו ״ינקים״ אלפי

 ב־ המפורסמים הטניס ממגרשי ראש
 האוסטרא־ שהנבחרת אחר פורסט־הילס,

 האמריקנים את ירך על שוק הכתה לית
.1950 לשנת גביע־דייויס משחקי בגמר

 שלטו העולמית המלחמה סיום מאז
 הספורט־ בשדה בכפה ארה״ב טניסאי

 רצופות. פעמים 4 בגביע וזכו הלבן
 — בחשאי ״נקמה״ זממו האוסטרלים

 הס שנים 5 מקץ הראשונה ובפעם
 הפרס כשבידם למלבורן עתה יוצאים

גביע־דייויס, הטניס, בעולם ביותר היקר

 בבריסל, האתלטיקה־הקלה אליפות חרויות
ספור של הכנותיהם אחר גם לעקוב ואגב
.למכביר, היבשת טאי . .

 של מנת־חלקה שהיתר, האיומה ההזנחה
מבחי האחרונה, השנה במחצית המכביד,

 אינה יחד, גם וספורטיבית אירגונית נה
לכפרה. עוד ניתנת

ההולנדית האלופה קון כלנקרם
ילדים. 2 מדליות, 3

67115 מס׳ הזה״, .העולם


