
כפעולה תד־אביב הפועל
בשנה פעם רק — חנוכה

ספורט
כרורגל

ם י ק ח ש ם מ י ק ו ס ד
ה הבינלאומי המשחק לפני ימים שבוע
 לא עדיין ליוגוסלביה, ישראל בין ידידותי

מאנדי, גיולה הלאומית, הנבתרת מאמן ידע
הנב בסגל להשתתף שיבואו השחקנים מי

המשחק. לקראת המתאמן חרת
מש לאחר ופצועה רצוצה ישראל נבחרת

 ולאחר הצעירה, ואנגליה איטליה נגד חקיה
 זקוקה היתה לאומית, ליגה מחזורי שני

ה התאחדות עסקני אך מחיר. בכל למנוחה
 מאשר ההתאחדות לקופת יותר דאגו כדורגל

 העסקנים, הנבחרת. שחקני של לרגליהם
 טורינו למפלות שקדמו שיכורי־הד,צלחות

 בעולם, אלה משחקים לפני הסתובבו ולידס,
 ישראל לנבחרת בינלאומיים משחקים *סידרו

ההת יושב־ראש סגן חזר כך המתפרסמת.
 מ־ ברים, הצלקת״) (״בעל צבי אחדות,

 המיש־ על החוזים כשבכיסו קונגרס־פיפ״א,
יוגוסלביה. ועם קוריאה עם חקים

ה הכשלונות את הריקות. הקופות
 היה, קשה הנבחרת של האחרונים רצופים
וה הדוחק את אך מראש, לחזות אמנם׳

רבים, כה בינלאומיים במשחקים צפיפות
 הישראלי לוח־המשחקים מתכנני חייבים היו

 יותר קבעו הכספיים השיקולים אך להכיר.
אחר. דבר מכל

 לנסוע צריכה שהיתר, יוגוסלביה, נבחרת
 לישראל הציעה הרחוקה, בקוריאה לשחק
 נוחים בתנאים חזרה, בדרכה ידידותי משחק

 והחוזה להסכים מיהרו העסקנים לישראל.
נחתם.

 קטלנית היתד. המשחקים ריבוי תוצאות
ש העובדה בארץ. האגודות רוב לגבי

 הורידה ברציפות נערכו לא הליגה משחקי
 מיד שהתבטא דבר המשחקים, ממתח הרבה

ובהתרו במשחקים המבקרים מספר בירידת
העס השונות. האגודות של הקופות קנות
 מכיוון במיוחד, דאגו לא המרכזיים קנים

לקבו אך מלאה. נשארה ההתאחדות שקופת
ממשית. כספית שואה נשקפה צות

 ממדיניות הנוסף הסובל היוני. ץ נצח
ה רוב הנבחרת. שחקני היו ההתאחדות

 וזקוק עייף האחר והחלק פצוע שחקנים
 המוראל ולחידוש בקבוצות־האם לאימונים

במשחק, להשיג קשה יהיה זאת הפנימי.
 על נקם השואפת יוגוסלביה קבוצת נגד

 המוקדמים במשחקים )2:1( בבלגראד בהפסדה
אולימפיאדת־רומא. של

וה השחקנים זקוקים זאת עם יחד אך
מחיר. בכל לנצחון בכלל הישראלי כדורגל

 לכדורגלנים הדבר יאפשר הנצחון, יושג אם
 ממשיות דרישות להעמיד הלאומי ולמאמן

 בכל כמו בספורט■ שכן הממשלה, למוסדות
ה מידת לפי העזרה נמדדת אחר שטח

הצלחה.
כזו, עזרה יקרב יוגוסלביה נגד נצחון

 הוא בשחקנים. תלוי אינו כזה נצחון אך
 לראשונה שיחזה בקהל מכך פחות ילא תלוי

 סגל של ביתי במשחק ולידס, טורינו לאחר
הנבחרת.

אגודות
ממלכת■ פיפטי־פיפטי

 להבטיח צריך בספורט הממלכתי הטיפול
האגודות של הצרה הכיתתיות מפני אותו

ה הטהור לספורט מרחב־התפשטות ולתת
 הטיפול חסידי כל לפחות טענו כך אמיתי.

בכדורגל. הממלכתי
 הראשונה הרשימה בשהתפרסמה השבוע,

 בנוער, במיוחד שיטפלו כדורגל מאמני של
 הפיפטי־ בשיטת ביניהם החלוקה היתר,
 בזמנו להרוס שאיימה המפורסמת, פיפטי

הישראלי. הכדורגל את

כדורסל
הארופוז חרפת

לקבו השבוע אירע ממש של חנוכה נם
מש בעת תל־אביב הפועל של הכדורסל צת

 במישחק פאנאתינאיקוס. יוון אלופת עם חקה
 גברה לקבוצות אירופה גביע על הראשון
ב היוונית הקבוצה על הישראלית הקבוצה

).58:82( נקודות׳ 24 של הגדול הפרש
 ה־ במשחק היוצא־דופן היחידי הדבר
 2500 לפני שהתנהל והמשעמם, שיגרתי

 העובדה היתד, החולוני, באיצטדיון צופים
 התקיים והישראליים היוונים בין שהמשחק

 כלל בדרך הנחשב חנוכה, של שמיני בליל
 ארץ־ על היוזני מהשלטון השחרור לליל

העתיק. בזמן ישראל
ה זקוקה היתד, לא עצמו המשחק לגבי
 כדי כזה גבוה לנצחון הישראלית קבוצה
הישר האלופה אך עליונותה. את להוכיח

 במשבר זו בעונה הנתונה לשעבר, אלית
 מחיר, בכל גבוה לנצחון זקוקה היתד. קשה,

 הפסדיה אחרי חבריה, של המוראל להרמת
הליגה. במישחקי

 חיים בעבר, הקבוצה של שחקני־המפתת
 מאוד קשה התאמצו לוסטיג, וארז חזן

 פריצו־ אך המיגרש על פעם מדי להבריק
הש היווניים השחקנים של המהירות תיהם
 תל־אביב שחקני את קרובות לעתים אירו

 שאירע חנוכה נס היריב. סל ליד פעורי־פה
 אינה היוונית שהקבוצה בכך, היה לקבוצה

 היתד, עצמה והיא כדורסל, לשחק יודעת
הישראלי. לנצחון המכריעה הסיבה

ה ניצלו אילו מהיציע. צעק הקהל
ה אחוז מחצית את אף היווניים שחקנים
 — לסל דרכן את מצאו שלא שלהם, קליעות

 שיטות אך לחלוטין. שונה התוצאה היתד,
 בצירוף היוונים, של המיושנות משחקם

 הציל לסל, בקליעה מינימאלי חוסר־ידע
המעבר את כמעט לו והבטיח הפועל את

הבא. לשלב
 גם השתקף הישראלים של החלש משהקם
 עצמו, קהל אותו הקהל. של הרבה בקרירותו

 נגד מישתקו בעת הפועל את לעודד שידע
 הפעם צעק מספר, חדשים לפני ריגה ס.ק.

 לשחק!״ תתחיל ״חזן, מהיציע: לשחקניו
 היו והצעקות לך?״ קרה מה לוסטיג, ״ארז

במג ביותר הפופולארי השחקן מוצדקות.
ש נאקיוס, 21ד,־ בן המצרי־ד,יווני היה רש

היה שם ממצרים, לא־רב זמן לפני היגר
 זה שחקן דווקא הלאומית. הנבחרת בסגל

 השחקנים מרוב יותר אף במשחק, הצטיין
ה של המרכזית השאלה אך הישראליים.

 הפועל. קבוצת תנצח האם היתד, לא משחק
 היתה: הכדורסל חובבי לכל שהציקה השאלה

 שפקד הקשה מהמשבר הקבוצה נחלצה האם
מח בשישה הפסדים לשלושה והביא אותה
מישחקי־ליגה? של זורים

 מסוכן והדבר לא. — היתר, התשובה
 רק יש חנוכה כי הפועל, לקבוצת מאד
בשנה. אחת פעם

החדש הראש עם בשפופרת
סלניק פרסום

1266 הזה העולם


