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ה ס בי ת כ בי מ פו
תו זו, אחר בזו להגיע, החלו בו מרגע

 הישראלית הכדורסל נלחרת משחקי צאות
 חמור משהו כי התברר ובבולגריה, ביוון
 הישראלי. הכדורסל בממלכת התרחש מאוד

 הנבחרת, נסיעת לפני רב, זמן שעוד למרות
 הן — ירודים ורמתה כושרה כי ברור היה

 בהרכב, ותיקים שחקנים מספר העדר* בגלל
 לא — יסודי צוות אימון חוסר בגלל והן

המצב. חומרת את איש שיער
 דינאמו קבוצת נגד הנבחרת של משחקיה
נס גרועים, היו כי שאם בארץ, הבולגרית

 תקוות כמה הניחו בנצחונה, כולם תיימו
אי מספר כי האמינו הם המומחים. בלבבות

 הנבחרת את יחזירו נוספים ומשחקים מונים
ל האמיתיים הגורמים על אפילו לרמתה,
הירוד. כושרה

 בחוץ־ המשחקים תיאורי כשהגיעו אולם
 שוב לגמרי. שונה תמונה התקבלה לארץ,

 הישראלית, הכדורסל נבחרת זו היתר, לא
 והמסוגלת זה, אחר בזה נצחונות הקוצרת
 הפעם שבנבחרות. הטובות מן כמה להכניע

 תוצאות את מראש לחזות היה אי־אפשר
 הוכיחה אחד, במשחק הנבחרת. של משחקה

 צוות ומשחק גבוהה טכנית רמה הקבוצה כל
 תופעות נתגלו שני, במשחק ואילו למופת,
לגמרי. הפוכות

 טמון שהיה מה כל !הכיתה מאמן
 הרכבת תקופת במשך הכדורסל עסקני בלב

 האמריקאי, ריפליי אלמר על־ידי הנבחרת,
 מכבי: אנשי לאיד שמחו החוצה. התפרץ
 הנה — מראש זאת אמרנו אשם. ״ריפליי

התוצאות!״
 להתאפק, הפועל אנשי גם יכלו לא הפעם

 רוזין, יהושע נגד כבדות בהאשמות יצאו
 וכעת מכבי, של הכדורסל מאמן לשעבר
ריפליי. של בהעדרו ומאמנה הנבחרת קפיטן

הר ביזבז שריפליי נכון כהנא: יהושע טען
 אופן בשום אבל הנבחרת, בהרכבת זמן בה
 ריפ־ הכניס ובשיטתיות, בשקדנות לריק. לא
ח משחק ושיטת צורה הסגל לשחקני ליי

דישה.
 עם צאתו שלפני רודן, את כהנא האשים
ש התנצל בו דעת, גלוי פירסם הנבחרת
 ושהוא שיטתו, לפי הורכבה לא הנבחרת
 שאינו ״מאמן לאומיים: מטעמים רק מקבלה

 נבחרתנו ניהול את עצמו על לקבל מוכן
 לחזור חייב בכושרה, ספק ומטיל הלאומית,

ארצה!״ מיד
 הויכוח יצא בה הראשונה הפעם זו היתד,

מוס בכל כמעט המתנהל המכוער, המפלגתי
הס לאוהד החוצה. במדינה, הספורט דות

 ההתנצחויות כל היו הבלתי־משוחד, פורט
 לו הסביר הופעתם עצם מיותרים. וההסברים

ה הצדדים, שני הנבחרת: בכשלון אשם מי
גו על מפלגתית פרסטיג׳ה מלחמת מנהלים

השחקנים. של פם

הבוספורוס ומימי הושלכתי
מי  מצטיין, תורכי ספורטאי היה אור ^ז

ן  מטר, 100 בריצת התורכי השיא בעל /
 במלחמת נפל הוא שניות. 10,6ב־ רץ אותם

 עשירי מגדולי מיליונרים הוריו, קוריאה.
 תחרויות שנה מדי לערוך החליטו איסטנבול,

 ארצות ספורטאי בהשתתפות לזכרו, ספורט
ה בין נכללת אינה ישראל כי אם הבלקן.

הז השנה, הרי אלו, בתחרויות ר,משתתפות
האתלטי לתחרויות בתורכיה, במקרה דמנו

 גם הפכנו זאת, בזכות תל־אביב־אנקרה. קה
בלקאניים. אנחנו

 קזמי של הוריו ערכו התחרויות, אחרי
ש בוילה נהדרת, אחר־ד,צהרים מסיבת אור
 לו שהיה מי כל הבוספרוס. שפת על להם
 מאוחר אולם למסיבה. אותו לקח ים, בגד

מיוחד. צורך בזר, היה לא כי התברר יותר,
 עשר בני וספורטאים האוירה, כשהתחממה

 התחילו נפלו, המחיצות שכל הרגישו ארצות
 קר־ הטלת במינו: מיוחד בספורט הגברתנים

 גלין. אורי היה הראשון הקרבן למים. בנות
 חגיגי, בלבוש בא והוא ים בגד לו היה לא

 לו. עזר לא זר, כל ובשעון. במצלמה מצויד
ו מטר של באורך אחד כל בריונים, שלושה
למים. והטילוהו אותו תפסו תשעים,
 ניסיתי בתור. אחריו שאני הבחנתי תיכף

הבר אבל הוילה, במדרגות ולעלות להתחמק
 לי היה למים. ישר ודחפוני אחרי רצו יונים

 היו לא שהמים היתד, הצרה אבל ים, בגד
מד,חצץ. הגונה טפיחה וקיבלתי עמוקים
 נזלת טבילה: מאותה תוצאה עוד היתד,
וש במים שהיו אלה כל חלו בה כללית,

 המשלחת. חברי כל אל יום תוך ד,תפשטה
ב־ לתחרויות מכן לאתר יומיים כשהופענו

ת | א ר אידגה מ | אדי
 38,7 של בחום כולנו כמעט יקדנו אנקרה,
 עם רק להתמודד עלינו היה למזלנו, מעלות.

 בודדים, ספורטאים כמה שמלבד התורכים,
באתלטיקה. ביותר מצטיינים אינם

 לרוחק לקפוץ מוכרח היה קושניר דויד
 בכל איום. הרגיש הוא טרינינג. חולצת עם

 בארץ, שאפילו תוצאה להשיג הצליח זאת
 קפץ הוא אותה. עושה אינו טוב, בכושר

מטר. 7.05
★ ★ ★

המכוערת המלכה
• הי שבמשלחת, הצעירות שלוש ;ו,ך
 לתחומי מחוץ ראשונה נסיעה זו תה /

ש הראשון, בלילה נורא. התרגשנו הארץ.
 באיסטנבול, התחרות לנו חיכתה למחרתו

 שראינו דבר מכל כמעט בכלל. ישננו לא
 אף ואני וינרייך רינה רם. בקול התפעלנו

עלינו. שעבר מה מכל יומיומי, יומן ניהלנו
 שכללה היחידה היתד, הישראלית המשלחת

 שבהן, הצעירה הייתי שאני ומאחר בנות
 כולו. המיפגש של התפנוקים לבת הפכתי

ב אותי צבטו מסיבה, ובכל הזדמנות בכל
 המשעשע המקרה אולם חיבה. לאות לחיי,

 יונגוירט, הצ׳כי, הרץ עם זה היה תר בר
בעולם. מטר 1500ה־ רצי מטובי שהוא
 בעיניו. חן כנראה מצאתי כשבאנו, מיד

 זוג בת לו מצא ולכן צ׳כית לדבר ידע הוא
 צ׳כית שהיא ויטנברג, אולגה — לשיחה

מבקש שיונגוירט לי הודיעה היא כן. גם

 הוא אותה, לו אתן לא ואם נשיקה ממני
 ינצח אם שרק עניתי בתחרות. ישתתף לא

בנשיקה. יזכה במירוץ,
 כשבכל אבל ינצח. לא שהוא בטוחה הייתי

 לי היה לא כבר הראשון, במקום זכה זאת
 הזמן וכל שלמות, הצגות התחילו נעים.
 נורא אותנו, שליוו העתונאים אחרי. רץ הוא

 מפורסם כזה ספורטאי זה? איך התפלאו:
נשיקה? לו לתת מסרבת ואת

★ ★ ★
שמאליות געליים שתי

 כשהלכנו ישראלים. מלאה ורכיה •ץ
מס אנשים היו עברית, ודיברנו ברחוב 4 1

 הקהל חצי בעברית. שלום ואומרים תובבים
 סולל פועלי היו הופענו, בהם באיצטדיונים,

 בעברית. עידוד קריאות לנו שקראו בונה,
ה את נושאות שבערים המוניות כל כמעט
 חלונות ואילו ישראל. פרייזר קייזר ציון:

ישראלית. בתוצרת מלאים הראוה
 פגשנו באנקרה, בגן־החיות כשביקרנו

 גלין אורי ישראליים. אריות בזוג אפילו
 עמם לשוחח והתחיל להתאפק היה יכול לא

האם. בשפת
שנ היו הן ההתמודדיות, לתוצאות אשר

 בחוץ־ הנמצאות הבנות לגבינו, במעלה. יות
 הנסיעה חוית היתר, הראשונה, בפעם לארץ

 ביותר. החשובה הזרים הספורטאים והכרת
 על גם יכולתנו כמיטב עשינו זאת, למרות

 זה כמו פנצ׳רים. כמה כמובן היו המגרש.
 הזינוק לפני האחרון שברגע לרינה, שקרה

 שמאליות, נעליים שתי נועלת שהיא הרגישה
בעיניה. דמעות עם רצה והיא
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ב השליחים במירוץ ארעה אחרת תקרית
 לנצח פנטסטית אמביציה לנו היתד, אנקרה.

 הייתי למעשה, זה. במירוץ התורכיות את
 שאגנוב פחדו אבל ראשונה, לרוץ צריכה אני

 רינה הקבוצה. את ואפסול כרגיל, בסטארט,
הגרמניה־ אולר, את ולקחה ראשונה רצה

אהו וגם ההפרש את הגדלתי אני התורכית.
כשה אבל היתרון. על שמרה קראוס בה

ו מידה המקל נשמט נועה, של תורה גיעה
 את תפסה היא אבל שהפסדנו. בטוחות היינו
שזכינו. כך נהדר, בפיניש ורצה המקל

★ ★ ★
ל ע קילקו מנו ב

ט ו י ס ל ^ דו ת הג ו י רו ח ת ה היתד, ב
קודם. אותה שהזכרתי ר,גרמניה |אולד, 1

בעלה. עם אחת שנה זה בתורכיה גרה היא
 יום יום מתאמנת והיא אותה קנו התורכים
 שמה את יודע לא איש בשמם. ומופיעה
 כבת היא שלה. הכינוי רק זה אולר, האמיתי.

גברית. ונראית 27
 שהצליחה מפני יפה, התנהגה באיסטנבול

המקצו שמונת בכל כמעט ניצחה והיא יפה
הת היא באנקרה, אבל בהם. שהשתתפה עות

המסלו הגרלת תוצאות על להתווכח חילה
 להוציא נאלץ היה גבאי שיהודה עד לים,

שלה. העץ מזניקי את בכוח ממנה
 תקרית ארעד, שוב לארץ, מקפריסין בדרך

הארץ, לכיוון וטסנו מניקוסיה המראנו קטנה.
 הדיילת יצאה לפתע בערך. שעה חצי במשך

 משום לקפריסין, חוזרים שאנחנו והודיעה
 קיבלו החברה לעבוד. חדל המנועים שאחד

ת ו נ תו ת. א ד ה חלב. זבת ארץ לשיר והתחילו רוח מצב הישראלית, למשלחת בעמודיה נרחב מקום הקדישה התורכית היעתונות או
אחר. משהו על אחד כל חשב בלב, אבל מימין, בתמונה שפורסמו. התמונות עשרות מתון שתיים הן אלו המשלחת. לבנות וביחוד
_ בלבד. שעתיים של באיחור לארץ הגענו לים. מושלכת היא משמאל, בתמונה ואילו הריצה, לאחר נעלה חולצת אדיר אילנה נראית

985 הזה העולם

---------במרפסת---------
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לחייליו העם דאגת

בטחרכנר יסוד

ה אה הה? נ ש ה ה ש ד ח ה
של מצלמה עם

ר פוטו ר1ב
אור לצלם הזדמנות נותנים החגים

 התמונות ונסיעות. מסיבות חים׳
הצ לעולמים. שמחה לך תגרומנה

 מצלמה. עם החדשה לשנה לחה
חינם. וההדרכה זולה היא המצלמה
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