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 גם מופנית קריאתו בקבוקים...״ ״בקבוקים,
 תמרי של הבקבוקים כל את לו מכרי אליך:
 ולתמיד, אחת בכך, והפסיקי המזליים הנקוי

לפ (המכילים כבדים בקבוקים עם להטלטל
 מקלון ״ניקי״ המכולת. ואל מן מיש 85/״0 חות

 מקל הכל המנקה הפלא
 במשק עבודתך את עליך

 ניקי — קל ניקי הבית.
מאד. וחסכוני מרוכז
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קי. או. פרסום

ואפור חום
ת זזזזזזזז זה בזזזרף רי  גזזזזז3לזזז זזז־טוזז צלליה פ

הה בגזרה ההזררגיה, הזוגטה פזל גברה. לכל הההאי
ה זזרטזעז גזזזיה הביזו פרידו  זגזריגה, גירלזי בהליבז

 זזובזר הזה הה הטזזה צבטי זבאהזרזה. בטוהלזה
גהזיהה. לכל

 גה להטזיגז טזזוהטיר זהטזיי\, רב יצז^ הבהר לפרידו
ה ההןיזהי. בטיז?  פרידו טיל ההזגברה הההז!\ה זהכגי

לגבירזה. הרטיזה הרבה הציטה

חדשות כיתות נפתחות
1961 יולי מוקדמות לבחינות *
1961 דצמבר בגרות לבחינות *
בודדים למקצועות קורסים *
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״אומוניה״ קבוצת עם (שמאל) פוקס אדי
למומזזים מקום אין

ספורט
רגל כדו

שאל שלא האיש נ
 בשיירה השבוע יצאו ישראלים כאלף

 לחזות כדי לקפריסין, מטוסים של ארוכה
הכ במישחק הבא, השבוע בתחילת שם,

במס וקפריסין ישראל נבחרות בין דורגל
 העולם. אליפות על המוקדמים המשחקים גרת

 אף לכדורגל העניה הישראלית ההתאחדות
 — עסקנים 16 חשבונה, על למשחק, שלחה
 הרש־ המשלחת הנהלת חברי שלושת מלבד
 מחיל־ נעדר אחד חשוב אדם רק מית.

 אדם ודווקא לקפריסין. הישראלי הפלישה
 אחר אהד מכל יותר לתרום מסוגל זד,

בקפרי הישראלית הנבחרת של לניצחונד,
 הכדורגלנים מגדולי פוקס, אלי שמו: סין.

 קריית־ הפועל מאמן כיום בעבר, הישראלים,
חיים.

 הכרמל על בביתו השבוע ישב פוקס
 הביני המישחק לתוצאות בקוצר־רוח וציפה
 לניצחון תיקווה חדור ישראל־קפריסין. ארצי

 ליבו בתוככי זאת, בכל קוננה, ישראלי,
 של שנבחרתה אפשרות קיימת כי ההרגשה

כש מההתמודדות תצא החדשה מדינת־האי
העליונה• על ידה

הקפ הכדורגל את היטב מכיר פוקס אלי
 להתייעצות אף הוזמן לא זאת ולמראת ריסאי!
 הישראלי הכדורגל מנהלי שבקלות. הקלד,

 לחלוטין. ממנו התעלמו מאגדי גיולה והמאמן
 הישראלית קבוצתו את לאמן המשיך הוא
 ממש, האחרון ברגע שאולי, תיקווה תוך

המכ את ויביא ביתו דלת על הדוור ידפוק
 מזמינה ההתאחדות פוקס, ״אלי המיוחל: תב

 מאנדי מר הנבחרת מאמן עם לפגישה אותך
 בקפריסין״. למישהק בקשר התייעצות לשם

לידיו. הגיע לא זה מעין מכתב אך
 קפריסין, באי החולפת בעונה שהה אלי

 ואין מניקוסיה, אומוניה קבוצת כמאמן
 הכדורגל את כמוהו המכיר אתר ישראלי

הקפריסאי.
 אדמונית היתד, לאי, פוקס הגיע כאשר

הצ לא שמעולם החלשות, הקבוצות אחת
 כשעזב הטבלה. מרומי אל לטפס ליחה
 הוכרזה האחרון, יולי בחודש האי את פוקס

 זאת וגם קפריסין של האלוף כסגן קבוצתו
 התעללה המקומית המשמעת שוועדת לאחר

הקו המפלגה חברי הם ששחקניה בקבוצה,
 יקרות נקודות שתי ממנה גזלה מוניסטית,

האליפות. את לה מעניקות שהיו
 היו לאי, ״כשהגעתי השבוע: אלי סיפר
 לכל או אהת מתקיימים הקבוצות אימוני
 אני כי מיד הודעתי בשבוע. פעמיים היותר
 אימונים• לשלושה לבוא מהשחקנים דורש

 השחקנים כי טענו הם הבינו. לא האחראים
 עליהם ישפיע והדבר לכך רגילים אינם

 של אחדים שבועות לאחר אולם לרעה.
 גופני כושר מגלה הקבוצה החלה אימונים

 המעולות את להדביר לה שעזר דבר נפלא,
 באים שהיו המאמנים, יתר האי. שבקבוצות

להג הם אף החלו שלי, אימון בכל לחזות
 בד,שפעתי וכך, האימונים, מספר את דיל

 הראשונה הליגה קבוצות ד,תלו הישירה,
 דבר ושלוש, פעמיים להתאמן קפריסין של

אז.״ עד עשו שלא
המאמ קורס בוגר הינו הישראלי המאמן

 בקלן, לספורס הגבוה הספר בית של נים
 רבות שעות הקדיש הוא עתה גרמניה.
 הליגה משחקי תחילת עם קבוצתו. לשחקני

הלכה אונזוניוז קבוצת פרי. נושא עמלו החל

 בערימה הצטברו הנקודות חייל. אל מחייל
 לה מובטח היה הראשון והמקום גבוהה

אחדים. שבועות לאחר כבר
 ״הכרתי המלצה. כתב שר־דזפנים

 בקבוצת מעבודתו אישית פוקס אלי את
הנ עבודתו כי לציין שמח ואני אומוניה

 הכדורגל רמת לעליית בהכרח הביאה אמנה
 לעזוב נאלץ זשהוא מצטערים אנו שלנו.
 כתב בניקוסיה,״ חוזהו סיום עם אותנו

הקפרי הפנים שר פאפודופולוס, טאסוס
 ,תום עם לאלי ששוגר ברכה במכתב סאי

באי. חוזהו
 כותרת זעקה קפריסין״, לנבחרת ״פוקס

 לאור היוצא נדייל, סייפרום העתון של ענקית
 הקפריסאית ההתאחדות הנהלת בניקוסיה.

 הישראלי, המאמן עם מו״מ מנהלת החלה
 לקראת האי נבחרת את להכין שיאות

 מוכן, היה פוקס ישראל. עם ההתמודדות
 מההתאחדות מנעה הכספית הבעייה אולם

היש המאמן עם חוזה לחתום הקפריסאית
ראלי.

 לו להעניק מוכנים היו ההתאחדות אנשי
 הוא כי ידעו הם מוגבלות. בלתי סמכויות

 חפצו ולכן ישראל נבחרת את היטב מכיר
 כי הודיעו היוונים המאמנים אולם — בו

 בהתנדבות התפקיד את עצמם על יקבלו
ארצה. חזר פוקס המו״מ. התפוצץ וכך

ביש הכדורגל רמת בין רב הבדל ״קיים
 ״אולם פוקס. אלי טוען ובקפריסין,״ ראל

 אינם הבדלי־רמה כי לדעת כבר נוכחנו
הא בשבועות ודאי. ניצחון על מצביעים

 בעת בסיאול שוב, זה, דבר אושר חרונים
הקפרי גם אסיה. גביע על משחקי־הגמר

 גגד מפעילים שאנו בנשק בנו ילחמו סאים
 נב־ את יאלצו הם משלנו. טובות נבחרות

אח לנצח; כדי גבוהה יכולת לגלות חרתנו
 איש יחשוב אל הפתעה. מאוד תיתכן רת
 כפרי יפול והניצחון חלשה קפריסין כי

 במג־ עצמם על להתעלות עשויים הם בשל.
 עילאי ובמאמץ והחולי, קטן־המידות רשם

נבחרתנו״. על לגבור אף הם יכולים
 הכדורגל את שומעיו בפני המנתח פוקס,

 בפסקנות קובע סרטיו, לכל הקפריסאי
 כמה באי מצויים הרמה הבדלי אף על כי

 להם מוצאים שהיו מצטיינים, כדורגלנים
 הלינה של העילית בקבוצות מקום־קבע
יכו שהיו יחידי־סגולד, וכן שלנו הלאומית

בי אירופאיות בקבוצות גם להסתדר לים
הקפרי יבססו אלה כישרונות ״על נוניות.

 בנב־ החזק החלק נגדנו. המישחק את סאים
 שתכלול החלוצים שורת לבטח תהיה חרתם

 אנור־ מקבוצת גנגלום המצויין הקיצוני את
 החלוץ שיילוס. המקשר־התותחן וכן טוזיס

 פאניקום קריסטלדיס לבטח היה המרכזי
 עצמי את לי מזכירים גופו ומבנה שמשחקו
 השחקן הוא פאניקוס יותר• צעיר כשהייתי

 בושר בעל בחור קפריסין, של ביותר הטוב
 ששמילו־ לי ונדמה ומדוייק, חזק בעיטה

 בשם כינהו תל־אביב, הפועל מאמן ביץ,
ביק שהתל־אביבים בעת הקפריסאי״ ״קובלה

מתודש.״ למעלה לפני באי רו
הנב את להרכיב צריך הייתי אני ״אילו

 ״הייתי פוקס, מסיים הישראלית,״ חרת
 חלוצים שורת על בעיקר אותה מבטם

 יוכלו הם שרק מהירים, דריבלרים פורצים,
 אני אבל הקפריסאים. הגנת את למוטט
 יום תתפוש הנוכחית הנבחרת שגם מקווה
 הקפריסאים את להביס שתוכל כדי גדול

 קפריסין את ישראל ניצחה בעבר בביתם.
 רמת־זן איצטדיון על גם המפגשים. בכל
 המי אולם אותם. לנצח בעיר, כל תהיה לא

 הקפריסאי הכדורגל של יכולתו את שמכיר
רמישחק.״ תוצאות לגבי בליבי חשש מנקר
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