
ספורט תמרורים
 של אלמנתו ,27 פאואר, לדבורה נולד.

 לפני שמת פאואר, טיירון קולנוע שחקן
 בעת ־מהתקפת־לב 44 בגיל חודשים שלושה
 בנם בספרד, שבא ומלכת שלמה הסרטת
 על- (טיירון פאואר וויליאם טיירון יחידם,

 המשפחה, ידיד על־שם וויליאם האב! שם
וולדר> וויליאם סרטים במאי

 ערב, מלך סעוד, בן כאלה אמיר נישא.
 אל־ סאמי של אחיו בת אל־סולח, לפרייאל

ב לבנון, ממשלת ראש שהיה מי סולח,
 שכלל מפואר בטקס לבנון, בירת ביירות
 אין עד מפוארות נשואין מתנות על הודעה

 ערב; בירת בריאה ארמון (ביניהן: קץ
בביירות). ארמון

אוס ציר של 56ה־ הולדתו יום .נחוג.
 באלארד, צ׳ארלם ברטראם בישראל, טרליה

חבר־העמים נציגי של יום־הולדת במסיבת

ברי שגריר של בביתו בישראל הבריטיים
ראנדאל. פרנסים סיר בישראל, טניה

 בכור של 64ה־ הולדתו יום נחוג.
 ממשלות בכל המשטרה שר שיטרית, שלום

 השרים משני ואחד המדינה קום מאז ישראל
 השני טבריה (יליד בממשלה טבריה ילידי

 משה יעקב הרב הדתות, שר בממשלה:
טולידאנו).

 הסופר של 85ה־ הולדתו יום נחוג.
ב מוהאם, התער) חוד (על סומרסט אנגלי
 לאורך קילומטרים ששה בן בוקר טיול

 זה מוהאם חי בה הצרפתית, הריביירה
שנים.

 דה־ בלאונט) (עבור ב. ססיל נפטר.
 בסך־ 70( האמריקאי הסרטים מפיק מיל,
ב הגדולה ודלילה, שמשון ביניהם: הכל,

 ,77 בגיל הדיברות)• עשרת תבל, הצגות
בהוליבוד.

מקצוע.* אמד
התאחדו! הארץ כל בועט•

מש פער קיים שבו מקצוע במדינה אין
 הכדורגל. מאמני כבמקצוע גדול כה כורות
 הנע סכום כיום מקבל מחוץ־לארץ מאמן

 מקומי מאמן לירות. 1500־1000 בין לפחות
 בסכום המלאכה את לעשות מוכן תמיד יהיה
 בעבור אפילו לפעמים יותר. הרבה קטן
 מומחה עצמו על וכשמקבל לירות. 60

 לא מקומית, קבוצה לאמן ישראלי כדורגל
 תנאים. קובעים או חוזה עמו עורכים

 עסקן לבוא עלול המשחק לפני ששי ביום
 בהרכב, מחר מופיע ״בני לטעון: הקבוצה,

 טעות המאמן כשעושה מפוטר.״ אתה. אחרת
 למחרת עצמו את למצוא יכול הוא כלשהי,

קבוצה. ללא
 מירימוביץ יוסל׳ה המקופחים׳ מן שניים

לה הרעיון את מזמן הגו שניאור, ויצחק
מפני המאמנים זכויות את שיבטיח גוף קים

 נולד הרעיון המנצלים. הספורט עסקני
 קורם שנערך בעת שנתיים, לפני לראשונה
הג אלברס של בהנהלתו הראשון המאמנים

 שרובם המקומיים, המאמנים גיבונס. רי
 לב בשברון ראו לשעבר׳ מצטיינים שחקנים

 הזנחת בגלל הישראלי הכדורגל שוקע כיצד
הסדירים. האימונים

 קפה בבית התכנסו השבוע מערבי באחד
 להקים החליטו מאמנים, 40כ־ תל־אביבי

 כי הסכימו הנוכחים כל משלהם. אגוד
 וראשונה בראש יש הענף הבראת לשם

 כדורגל. מאמני ששמו השטח את להבריא
 נסיון הוא המאמנים של הראשונה מטרתם
לכ הישראלית ההתאחדות ראשי את לשכנע
 תחרות כל לפני להבהיל שבמקום דורגל,

לה יעיל יותר יהיה זר, מאמן בינלאומית
 ממושך, לזמן מוכשר מאמן לארץ מחוץ ביא
 מאמנים של מחזורים מספר כאן שיכין כדי

 לבסוף עצמם על יקבלו הללו ישראליים.
הנבחרת. כולל הקבוצות, כל אימון את

לא עדיין עליה לעתיד, נוספת מטרה

 הישראלי: הכדורגל של המאמנים הצהירו
 מבלי מקצועי הוא שכיום הענף את להפוך

 לנסות טהור, מקצועי לכדורגל כך, שייקרא
 בארגון עצמם הכדורגלנים את אף לארגן
שלה* האינטרסים על שיגן

כדורגל
הפסיד השופט

הכדור מגרש על שופט ירצחו שלא ״עד
 נהפך הספורט מגרש כי הקהל, יבין לא גל

 השבוע הופיעה זו ידיעה לשדה־אלימות.״
 אבצן, פקד של מפיו כמצוטטת במסגרת

 כל תל־אביב. משטרת של מטר,־המחוז דובר
 הבינו הידיעה את שקראו הכדורגל חובבי

 ולפצי־ הקהל להתפרעות התכוון הדובר כי
 שנערכה בתחרות אשכנזי השופט של עתו

. תל־אביב. והפועל יפו מכבי בין בשבת
 ידע שלא בענין, המעורבים מבין היחיד

 עצמו אבצן הקצין היה המדובר, במה כלל
 הדברים את שאמר מי יודע ״אינני שטען:

 התספורת את עלי להלביש מעונין והיה
 אף זאת.״ הצהרתי שלא ודאי אני הזאת.
 האחריות את עצמו על קיבל לא אחר קצין

 שיקפה חמורה, היותה כל שעם לאמירה
הכדורגל. מגרשי על המתרחש את בדיוק

 בשבת שנערכה התחרות כרשת. חור
 תל- הפועל נגד יפו מכבי של מגרשה על

מח משחקי מבין החשובה היתה לא אביב,
 אך הלאומית. בליגה האחרונה השבת זור

 אומרות מה חשוב לא יפו מכבי לאוהדי
 מעד משחקים מתקיימים אם או התחזיות

יפו. מכבי זה יפו מכבי יותר. ינים
 כולו דחוס היה הקטן היפואי המגרש

 אוהדי המקומית. הקבוצה אוהד רובו קהל.
 הכש־ משרשרת שהתאכזבו תל־אביב, הפועל
 האחרונים, בשבועות הקבוצה של לונות

 ציפו שם לרמת־גן, צפונה לנדוד העדיפו
 תל- בית״ר על המקומי הפועל לנצחון כולם
 שתי את ראו יפו מכבי אוהדי אביב.

בכיס. כבר כמונחות הנקודות
מקו את הפעמונים בעלי שתפסו לאחר
הת בסערת הקבוצות שתי. פתחו מותיהם,

 פחות כוח, מאד הרבה בהן שהיה קפות
 40ה־ לדקה עד נשמר המהיר הקצב מוח.

 איצ׳ה הפועל, של הימני הקיצוני הגורלית.
 טיש, מגדעון מדוייקת מסירה קיבל מנחם,
 השער לעבר היסוס בלי הכדור את שלח

 הספיק לא שאיש פצצה היתד, זו היפואי.
 להוציא הספיק מכבי שוער אחריה. לעקוב

 עטו הקבוצה עסקני מהרשת. הכדור את
 שנראה חור על כולם הצביעו השער, על

 הכדור!״ נכנם ״פה החיצונית. ברשת היטב
 הקהל שכל לכך דאגו העסקנים, צעקו
המתרחש. את בדיוק יראה

 דרשו השופט, אל רצו עצמם השחקנים
 השופט אשכנזי, החלטתו. את לשנות ממנו

 לאחר אישר הקו, שופט אל פנה הצעיר,
 ברגע בדיוק השער. את אתו התיעצות

 האמצע, נקודת על בידו השופט שהורה
 הצופים. רוב של שאגות מקהלת פרצה

״ה הקהל. מן חלק צעק הביתה,״ ״השופט
 מאחר אחרים. צעקו חולים,״ לבית שופט

 הקהל מצא השדה, במרכז היה שאשכנזי
 אפריאס, הקו שופט להתקפה. אחרת מטרד,

 על עמד שאשכנזי לכך הביא שאישורו
 המחצית של הדקות 45 במשך ספג דעתו,
 גדופים. של ומשולשת כפולה מנה השניה

הקו מיריקות. רטובה החולצה
 מראש תוכנן לא היפואי במגרש החיצוני

 הקהל. פגיעות מפני השופטים על להגנה
 שלושה במרחק הזמן כל שנמצא הקו, שופט

 להתקפה מטרה היה הקהל, מיציעי מטרים
המח זמן בכל הצופים. מצד חסרת־תקדים

 ילדים ידי על עליו הושלכו השניה צית
 שבקהל המתונים ואבנים. קליפות ומבוגרים
 שבהפסקה עצמו, השופט ביריקות. הסתפקו

 יפגע שבדרך מפחד ההלבשה, לחדרי ירד לא
 רחוק נמצא עוד כל בטוח היה הקהל, בו
החי הקו אל שהתקרב ברגע היציעים• מן

אליו. ההתקפה הופנתה צוני
 הכסף יפו מכבי של לאוהדים ״מגיע
 השניה ״במחצית ניטרלי. צופה קבע בחזרה,״

 עסוקים היו המשחק, את בכלל ראו לא הם
 לא הגול אמנם כי השכנים בשיכנוע רק

 כבר המשחק סיום לפני רב זמן גול.״ היה
 כולה רטובה הקו שופט של חולצתו היתד,

השרי לפני אחדות דקות הצופים. מיריקות
 הפועל של המרכזי החלוץ הצליח עוד קה

כבעי הפעם נוסף, שער להבקיע גלזר חיים
חוקיותה. על חלק לא שאיש נפלאה וזלי טת

פר שריקת־הסיום שנשמעה שניה באותה
 המגרש, לתוך משולהבים אוהדים מאות צו

 שפטים. בו עשו אשכנזי, השופט על התנפלו
השו כולם. נרגמו להצילו, שחשו השוטרים

בראשו. נפצע פט

הקרועה הרשת לעבר מצביע כן־גסט
ברשת חור

המשטרה בחסות מוצאים ואפריאט אשכנזי שופטים
בראש חור

המו הרהיטים באולמי •
 החנות של והמרווחים דרניים

 הרצל תל־אביב, אושינסקי,
 שינה, חדרי אוכל, חדרי ,56

 סלון, חדר וחדישות, יפות ספות
 נוחים, בתנאים בודדים רהיטים

הזמנה. לפי ביצוע

:פקידים
!תלמידים

סטודנטים
ד,רשמור ו ע ם : ו י ס ה ר קו ד־ ל

קצרנות
אנגלית ו/או עברית

 בשבוע) פעמיים חודשים, (שני
״ ב-אולסן .GREGG( גרג ( 
 (קמפינסקי), בר־קמא ח. המנהל:

.5 גורדון רחוב תל־אביב,
ה ח ל צ ! ה ת ח ט ב ו מ

ראשון בפרם זברה ״קויק״
 מעקרות 70% הכביסה, באבקות

 קיבל ״קויק״ כי בו. בחרו הבית
 הכביסה אבקות כתר את במדליה

בנו ״אפויה״ במלון חגיגי בטקס
 לאחר ותעשיה. : צבור אנשי כחות

 כמוצרים בהם בחרו הבית שעקרות
 קפדנית שמירה בגלל באמונן שזכו

 הרבה התועלת ובגלל• טיבם על
 הבית שעקרות שטח בכל ביותר
מהם. נהנות
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