
 על תזכורת המקבלים מינויים
 מינויים, של המתקרב הסיום

 דמי־ את להעביר מתבקשים
בהקדם. החידוש
לעי הגדולה הדרישה עקב

 להבטיח באפשרותנו אין תון,
 אחר למינוי המשלוח המשך את

 על־מנת המינוי. - תקופת תום
 אם נשמח — אכזבה למנוע
קב עם מייד מנוייך את תחדש

התזכורת. לת

ת ו כ י ר וכ ו 0הו ה £ ו 1957 שנתה
 הזה״, ״העולם במשרדי יתקבלו לינואר, 19 הקרוב, הראשון מיום החל

 לכריכת השנים, מכל הזה״, ״העולם גליונות ,8 גליקסון רחוב תל־אביב,
שנתיים. כרכים

 לשלם הקוראים מתבקשים אותן ל״י, 3.— הוא לכרך הכריכה מחיר
 גליח כל להשלים מוכן הזה״ ״העולם ארכיון לכריכה. הכרך מסירת עם

הגליון. פרוטה 500 במחיר חסר,
 בתוספת בדואר כרכיהם את לשלוח יכולים לתל־אביב מחוץ קוראים

הכריכה. דמי ואת חזרה המשלוח דמי את שתכסה דואר המחאת
 השעות בין לשבוע וחמישי שני ראשון, ביום הוא הכרכים קבלת מועד

הצהריים. אחר שבע עד וחמש הצהריים לפני אחת עד ״שר
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הזדמנות! ה המתנה פ לבל הי

כרינצנטר
ז9כ>5 בז^ונת. בזר־שה מסד
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 ססד כלי
ופה עזי 1

ף ס פ

עין מרהיבות דוגמאות 10 של עשיר מבחר
ל להטזיג ב האריך רחבי ב
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ספורט
כדורגל

פוטבול מיסטר
 הולכות בישראל הנשים כל כמעם ״מדוע
מ ניכר שחלק שעה במכנסיים?׳׳ לבושות
 יהיו מה בניחושים עסקו ישראל תושבי

 נבחרת בין בכדורגל ההתמודדות תוצאות
 ההת־ שמרכז ושעה תלם, לנבחרת ישראל
 ווילי־ ג׳ון תלם נבחרת כוכב היה ענינות

 צ׳ארלס ישב צ׳ארלס, כדורגל׳׳) (״מיסטר אמס
 חשרון מלון שלפני הדשא כר על עצמו

 כשראשו המלון באורחות התבונן בהרצליה,
הנ״ל. בבעיה עסוק

 אבל ברחוב, בחצאיות גברים כבר .ראיתי
 פעם אף ראיתי לא במכנסיים לבושה אשד,

 באי־ ולא באנגליה לא — צבורי במקום
 את שהעסיקו אחרות בעיות אמר. סליה,״

 באיצ־ למשחק עלותו לפני שעות 48 צ׳ארלס,
(״הס הקייצי מזג־האויר היו רמת־גן, פדיון
 מה אבל באיטליה, לזה להתרגל כבר פקתי
 חמה (״אני השקט הים מוזלס?״), חברי יעשו
ההת מזכיר של וגבהו גלים׳׳), אין למה

 אלמוג (״מיקה׳׳) מיכאל לכדורגל אחדות
 הוא כאן! גבוה הבי אהיה שאני (״חשבתי

ממני.׳׳) גבוה יותר
 בגבהו להתבייש במה היה לא לצ׳ארלס

 אד־על של בריטניה מטוס כמו בדיוק >1.93(
 הלוחש. הענק בתואר שנים מזה הוא גם זכה

 מוחלטת בסתירה עומדת הגבוהה קומתו
 הלחשני השקם, ולקולו העדינה להתנהגותו

 שהביאו הן אלה מעלות לא אולם כמעט,
 הגבר העולמי. פירסומו את צ׳ארלס לג׳ון

 צעיר הנראה שסולם, סוואנסי יליד ,26־ה בן
 אחד של הכתר את נושא גילו, מכפי הרבה

בעולם. הטובים הכדורגל משחקני
 של עברו אלף. 65 = רגלים זוג

 לשלושה אב כיום שהוא המקצועי, הכדורגלן
 לסטטיס־ מגוון חומר לשמש עשוי ילדים,

 נמצא שנה, 16 כדורגל משחק הוא סיקאים.
 השתתף בהן — שנים 8 מזה ודלם בנבחרת

 האחרונה, הכדורגל בעונת משחקים. 23ב־
 40ב־ הופיע ׳ונייסד, לידס בקבוצת שיחק בה

 זכה שערים, 38 הבקיע בהם ליגה משחקי
 שנה חצי לפני נמכר השערים, מלך בתואר

 שיא במחיר האיטלקית יובנטוס לקבוצת
 ימים כעבור שטרלינג. לירות אלף 65 של

 ממאד־ ריאל קבוצת עבורו הציעה כבר מספר
שטרלינג. אלף 100 של סכום ריד

 החלה צ׳ארלס ג׳ון של המזהירה הקריירה
 בבית־ לימודיו חוק את שסיים אחרי מיד

 סוזאנסי, בקבוצת שיחק הוא העממי. הספר
 11 מתוך 4 וולס לנבחרת תורמת כיום שגם

 אותו ראה אשר עד הראשונים, שחקניה
 עמו אותו לקח יונייטו, לידם קבוצת ראש

 התפרנס כחובב, צ׳ארלס שיחק שם ללידס,
הקבוצה. במועדון מעבודה

 כדורגל כשחקן צ׳ארלס ג׳ון של גדולתו
 בלתי־ תכונות של מופלא מצירוף מורכבת
רגילות:

 כשרון באותו לשחק מסוגל הוא #
פדורגלן. תפקידי 11 מתוך בששה

 ונגיחת־ראש חזקה בעיטה בעל הוא #
יותר. עוד חזקה
 נדיר ובקור־רוח בבטחון משחק הוא #

וקשים. מסובכים במצבים גם
 מפגיעות נמנע בהגינות, משחק הוא #

בלתי־טבעי. כמעט באופן
 מצב מכל מדוייקת בעיטה בעל הוא #
יהיה. שלא
ה על רק לא במגרש שולט הוא #

והראש. החזה בגובה באויר, גם אלא קרקע,
ומצב. מרחק מכל שערים מבקיע הוא #

 ג׳ון הגיע לישראל להספיד. סוטה
 בקבוצת מופיע הוא שם מטורינו, צ׳ארלס

 המקשר את גם שרכשה יובנטוס, המיליונרים
 כפול במחיר ארגנטינה, יליד סבורי, אנריקו

צ׳ארלם. של ממחירו
 בישראל ג׳ון פגש חדשים, של פרידה אחרי

בנב כבלם המשחק מלחיץ הצעיר אחיו את
 וזאלס, אנשי 23 כאשר זה היה וולס. חרת

 לשדה־ הגיעו ועתונאים מלווים שחקנים,
 הפנים קבלת נוכח נדהמו בלוד, התעופה
 השתומם להם. שנערכה והלבבית ההמונית
 בנבחרת השמאלי הקיצוני ג׳ונס, קליפורד

 ג׳ון השתגעו?״ הם להם, קרה ״מה וולס:
בקו לו התואם אחיו, לזרועות נפל צ׳ארלם

בלבביות. וחיבקו נישקו מתו,
 כמעט מחסלת בישראל שהופעתו למרות

 הער הגביע גמר למשחקי להגיע סיכוייה את
 המתרעם איש ימצא לא בשטוקהולם, למי
 אחד אמר הכדורגל. נסיך של ביקורו על

נגד לשחק ״מוטב השבוע: הנבחרת משחקני

 בלי לגמר לעלות מאשר ולהפסיד, צ׳ארלס
משחק.״ אף

מקזבדנקה המקשר
 ודלס נבחרת של ממשחקה אחוז ״חמישים

 צ׳ארלס, ג׳ון שלה, הימני המקשר על מתבסס
 מהתקפת תיסלו אותו, לשתק תצליחו אם

האנ המאמן השבוע אמר עוקצה,״ את ודלם
 לשמש כדי ארצה שהגיע פיירבארדר, ג׳ק גלי

 ואמנם פתח־תקוה. מכבי קבוצת של כמאמנה
 לקחו הישראליוז הנבחרת מרכיבי כי נראה

 ג׳ון שעל ספק אין בחשבון. זו עובדה
במש קפדנית אישית שמירה תוטל צ׳ארלס

חק.
 וו שמירה של העיקרי בעול שישא האיש

אה ישראל, נבחרת של השמאלי הרץ יהיה
האישיים השומרים מסוג אינו אמר אמר. רון

צ׳ארלס פדורגלן
בריטניה מטוס נמו

היש השחקן אולם צ׳ארלם. ג׳ון התרגל להם
 אותו, גם להפתיע עשוי )21( הצעיר ראלי
 את ואפילו בישראל רבים שהפתיע כשם

עצמו.
 אמר, אהרון לגבי ביותר הגדולה ההפתעה

 בקזבלנקה, יהודית משפחה של הרביעי בנה
 הישראלית. הנבחרת לסגל הזמנתו עצם היתד,

 כרגיל הופיע כשאמר הערבים, באחד זה היה
 חיפה. מכבי קבוצתו, של השבועי לאמון
 הודיע אלמני, לקבוצה, חברו לו קרא לפתע

 ״היתד, הנבחרת. סגל לאימוני הוזמן כי לו
 השבוע התוזרד. מאוד,״ נעימה הפתעה זו

 לא מתחילה כי ״אם חבריו, בפגי אמר
 הסגל כוכבי בין מעמד שאחזיק האמנתי

עים.״ הקב,
 הנבחרת שחקני צעיר אמר, של חששותיו
 בהחלט. מיותרים היו שבכולם, וחסר־הנסיון

 היחידים בין הוא היה השבוע בתחילת כבר
 אף כאשר הבטוח, בהרכב כלולים שהיו

 אפילו — השמאלי הרץ לתפקיד אחר מועמד
 והמנוסים, הותיקים חלדי וג׳רי בלוט אשר

מקומו. את לסכן יכלו לא
״ שד כ;ו״ . . . ג  את שהכיר מי ד

 לא התכלת, עיני בעל והגבוה, הצנום אמר,
בכו לכך הגיע אמר זו. עובדה על התפלא

 בק־ עוד בשיטתיות. אך לאם, עצמו, חות
 ברחוב אירגן צעיר, נער בהיותו זבלנקה,
 שמטיחה יהודיים, נערים של כדורגל קבוצת
 הערביים הנערים קבוצות את לנצח היתד,

 לו האירה לא ההצלחה א,לם והצרפתי*
 עבודתו, ממקום סולק הוא רב. זמן פנים

 זמן חב את לקבוצתו מקדיש שהיה משום
עבודתו.
 של נוער גרעין עם ארצה הגיע אמר

 החדש מגוריו מקום אולם הנוער. עלית
 היתה הסיכה בעיניו. חן מצא לא בישראל
 היה אי־אפשר גליקסון בכפר — פשוטה
 עזב בארץ, ומודע קרוב ללא כדורגל. לשחק

 כאן בחיפה. לגור עבר המשק, את אמר
 מכבי מאמן פוקס, אלי מיר. כשרונו התגלה

 לו שהקדיש כך, כל ממנו התלהב המקומי,
 מסור. אישי טיפול של שעות גבי על שעות

התודך מעמודי אחו אמר הסך קצר זמן תוך
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