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ספורט
כדורגל

חון צ ם נ י ק נ ט ב
ב הישראלית נבחרת־הנוער של נצחונה

 תורכיה של נבחרת־הנוער על כדורגל,
 בעולם תקוה של קרן הטיל 2:0 בתוצאה

 דר נבחרת הישראלי. הכדורגל של האפור
 על שיעור לאין עולה שהיא הוכיחה נוער

 מה בכל ישראל, של המבוגרת נבחרתה
ומוראל. צוזת, משחק טכני, לידע שנוגע

ה נצחון את לזקוף משיש יותר אמנם,
 זאת ליחס יש משחקם, רמת לזכות צעירים

 התורכיים, הצעירים שר המפתיעה רחולשתם
 אך הסבר. חסרת אזלת־רגל הפעם שגילו

 ומד׳* הנצחון, מערך רגרוע כדי בכך אין
 שגילו עין, ושובה נמרץ משחק של גירויים

ה של השניה במחצית ביחוד הישראלים
התוצאה. נקבעה בה משחק

 שפר, עמנואל נבחרת־הנוער, שר מאמנה
 אולם, לו. שחולקו השבחים לכל ראוי היה

 גורמים היו שפר, של בפועלו דהפחית מבלי
 בצורה נבחרת־הנוער את שעיצבו אחרים

הלאומית. הנבחרת לעתיד תקוות שעוררה
 ה״ סגל שחקני מרבית כי היא עובדה

 מופיעים כולם בצה״ל. חיילים הם נוער
מר למעשה צבאיות, בקבוצות ככדורגלגים

 השריון. גייסות נבחרת שחקני הם ביתם
 שנבחרת־הנוער בלבד מקרה זה היה דא

השריון. נבחרת למעשה היתד,
 מאמץ כל השריון,עשו גייסות מפקדי

 במסגרת לקבוצתם. כדורגלנים גיוס לשם
מ מוכשרים צעירים כדורגלנים יכלו זו,

ל ביחד, ולשחק להתאמן שונות, קבוצות
 הבנה של קשר וליצור רמתם את השוות

 הגרעין למעשה גובש זו ביחידה במשחקם.
הישראלית. העתיד נבחרת של

 זה שהושמעה לטענה הוכחה ניתנה כך
 בכדורגל מכריע תפקיד יש לצבא כי מכבר,

 פתרונות בעזרתו למצוא ואפשר הישראלי,
זה. בשטח פתרון חסרות לבעיות
 לעשות ניתן מד, מאלף שיעור זה היה
 הכדורגלנים של המוכשר האנושי בחומר
 לעסקנים אותם משעבדים שאין שעה בארץ,

 וממוסחרות, מפלגתיות ולאגודות מושחתים
ה בתלמים ללכת הצעירים את הדוחפות
 הדבר יכול שני מצד קודמיהם. של עקומים

 חיול המקצוענות. לבעיית פתרון גם להוות
 במסגרת ואימוניהם הנבחרת, כדורגלני

ה על־ידי משולמות כשמשכורותיהם צד,״ל,
 במסגרת חלקית תשובה להיות עשוי מדינה,
כולל. פתרון

השר נבחרת של הפסדה למרות השבוע,
 הנבחרת משחקני שמונה נכללו בה יון,

 לגבי ירוק אור הדבר הדליק הוותיקה,
צה״ל. של יוזמתו המשך

כי ב ה ו טו ל1ב □ ו
היש הכדורגל נבחרת של החדש מאמנה

 את הוכיח טרם איינסלי, ג׳ורג׳ ראלית,
 זאת לעומת הכדורגל. מגרש על עצמו

 שהותו של המעטים בשבועות כבר, הספיק
 מחמאות כמחלק עצמו את להוכיח בישראל,

 הטיפה חסיד שהוא איינסלי, חסכון. ללא
 שהוא אחרי לשונו את להתיר נוהג המרה,
בשע ציין כזכור, במשקה. ליבו את מיטיב

ה התאחדות של הבום ברים, צבי כי תו,
 ולא פחות לא הוא הישראלית כדורגל

 הכדורגל מומחי משלושת אחד מאשר יותר
בעולם. הגדולים

 איינסלי של מהספורלאטיבים נהנה השבוע
 שוער — הישראלים הכדורגלנים מותיקי אחד

 רמת־גן הפועל וקבוצת לשעבר הנבחרת
 את ראה איינסלי חודורוב. יעקב בהזזת,

ב קבוצתו נגד השבת במשחקו חודורוב
 שהסתיים משחק תל־אביב, הפועל עבר,

ה אחד היה חודורוב .1:1 תיקו בתוצאת
 אך מקבוצתו, הפסו מנע במשחק, מצטיינים

 כאשר נצחון גם ממנה מנע זאת לעומת
 בעיטת החמיץ המשחק של הסופי בשלב

מטרים. 11
 של משחקו על דעתו את איינסלי חיוה

 ביותר הטוב השוער לדעתי ״זהו חודורוב:
 שהוא יודע אני הרוסי. יאשין אחרי בעולם,

 ניצח(!) הוא ביותר. הטוב הוא אבל ,36 בן
תל־אביב.׳■ הפועל את השבת בעצמו למעשה

 למחמאות ראוי חודורוב שיעקב ספק אין
ש לטענה, ועד מכאן אולם משחקו. על

 אחת פעם אותו ראה שאיינסלי אחרי נמסרה
ה העולם, בשוערי הטוב הוא כי בלבד,
 בינוני מאמן שאיינסלי, עוד, מה רב. מרחק

 משוערי רבים לראות זכה לא בדרגתו,
ישראל. שוערי כל את לא ואפילו העולם,
 איש מפי זו, ויוהרנית חובבנית טענה
 העולנד, הכדורגל של מבקר להיות המתימר

 וכוח אישיותו לגבי נוגות מחשבות מעלה
החדש. המאמן של שיפוטו

אנשים
מוס ד ע ל ע מ ר ק ה

 כמעט נוהג דיין משה שר־החקלאות
 ל־ מבלי בעל־פה, נאומיו את לשאת תמיד
 בהן הבודדות הפעמים אחת ברשימות. העזר
 לפני שנערכה באזכרה היתד, זה, מנוהג סטה

 במיב־ שנפל שמחוני, אסף לאלוף שבוע
סיני. צע

ה שבין עד
 הקריא שדיין ההשערה התעוררה נוכחים

 עומד הוא אותו שכתב, ספר מתוך קטע
 • לכנסת. הבאות הבחירות ערב לפרסם

 בישר־ שבדיה שגריר השבוע שערך במסיבה
 הולדתו יום לרגל דה־טאם, הוגו א״
 ניצב גילה שבדיה, מלך גוסטאס של

ה פרישתו לקראת בי כן־גוריון, עמוס
 וירד. לעצמו הכין כבר מהמשטרה, קרובה
ב יש ״בטח הר־הכרמל. על וקטנה צנועה
 לו העיר חדרים!״ שבעד, הצנועה דירה

 חדרים!״ ״שמונה עמוס: אותו תיקן מישהו.
ה שנערכה אחרת, דיפלומטית במסיבה •

במסי זה היה קצרה. מתיחות שררה שבוע,
 לרגל הסובייטית בשגרירות שנערכה בה
 היה לא עדיין שעה אותה המהפכה. יום

 האמריקאית השיירה של גורלה מה ברור
 כיוון בברלין. הסובייטים על־ידי שנעצרה
 וולוורד בישראל, ארצות־הברית ששגריר

 רבים נטו למסיבה, הגיע טרם רבוד, בא
 הקשורה פוליטית משמעות להעדרו לייחס

 בארבור הגיע לבסוף אולם בברלין. בתקרית
ו עבר לכל חייך מעוזריו, שניים בלוויית

 אירע לא כאילו הרוסים, עם ידיים לחץ
 ראובן לצייר שנד, 70 במלאת • דבר.

 חגיגית. מסיבה בביתו הוא ערך ראובן,
הז כל נשלחו לא המסיבה שלקראת למרות

 לברכו. כדי איש 800כ־ הגיעו אישיות, מנות
ישר־ התרבות קרן העמידה הזדמנות באותה

״רביו״ בשער העופרים
ובהריון בסרט

 של סכום הצייר לרשות אל־ארצות־הברית
ראו כרצונו. יחלק אותה כמילגה ל״י, 500
 הכפיל ל״י, 500 עוד במקום בו הוסיף בן
המילגה. סכום את

★ ★ ★
ה רו חנ עו ש גיודו כ
ה התיאטרון מנהל של מצבו כי נראה
 למרות רע. בכי הוא מילוא, יוסף חיפאי,

בל בחיפה העירוני בתיאטרון שהכנסותיו
 שנה לפני הגיעו וכבמאי, אמנותי כמנהל בד,
 להתעסקויותיו מלבד וזאת — ל״י אלף 17ל־

 מילוא הגיש — התיאטרון למסגרת מחוץ
המו ממיסים להנחה חיפה לעיריית בקשה
 אותר, החדרים, חמשת בת חוזילתו על טלים
 את לו אישרה העיריה העיריה. בעזרת רכש

מ כמה • אחוז. 50 של בשיעור ההנחה
 בעתיד צפויים הקאמרי התיאטרון שחקני
 היא בתור ראשונה עצמות. לכאב הקרוב

 הופעתה שלקראת מרון, חנה השחקנית
 היא שאו, ברנארד של המיליונרית במחזה
 מקצין־ר,חינוך ג׳ודו שיעורי עתה מקבלת

 ואילו ביבר. שאול השריון, גייסות של
 במחזה המשתתפים הקאמרי שחקני צוות

ה על בביקורת העוסק השאר, ובל צ׳יפס
 שיפשוף עתה מקבלים הבריטי, בצבא חיים

 ביותר המפורסם הרס״ר של מידיו רציני
 הצבאית, המשטרה של רב־הסמל צה״ל, של

מד האמריקאי האופנה שבועון • חזי.
ה הצברים לדור כתבת־ענק הקדיש מואזל

ה־ בחר זה דור של כנציגיו בישראל. גדל
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