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 שחקני של המפרכת האימונים תכנית אל
ה נוסף הישראלית, נבחרת־הכדורגל סגל

 אולי קיים לא כמותו מקורי, אימון שבוע
 אחרת כדורגל נבחרת שום של בתכניתה

עצבים. תרגיל — בעולם
 מתח שבועות חמישה שבמשך אחרי

שרירי את איינסלי, ג׳ורג׳ הנבחרת, מאמן
 למחנה שרוכזו הסגל, כדורגלני 23 של הם

 מתח, תרגיל הוא יצר בכפר־המכביה, אימון
 היה לא הגדול היצ׳קוק אלפרד שאפילו
בו. מתבייש

 כדורגלנים 18 שרק ברור היד, מלכתחילה
 למשחק לוייטנאם לנסוע יזכו 23ה־ מבין

 זו. מדינת של נבחרתה נגד הקדם־אולימפי
 השבוע בתחילת עוד ידע עצמו איינסלי

 מהסגל. המנופים חמשת יהיו מי שעבר
 שמות וכי יודע שהוא ידעו עצמם השחקנים

ב רשומים כבר המאושרים שמונה־עשר
מחברתו.
 שאיינסלי טבעי רק זה היה זה במצב

 בין מי להם יודיע שחקניו, את יכנס
 כל מצד1 מיותר מתח וימנע הנוסעים

 היה יכול לא מהם שאיש הכדורגלנים
 ברשימה. נכלל הוא כי בודאות לומר
 דרמה ליצור איינסלי בחר זאת תחת אולם

 את יפרסם כי הודיע תחילה מלאכותית.
 אולם שעבר. רביעי ביום הנוסעים שמות
ה ליום בשורתו את דחה האחרון ברגע

השבוע. ראשון
ה במחנה מכך כתוצאה שהתרחש מה

 נכנסו השחקנים תקדים. חסר היה אימונים
בהת שהתבטאה מתיחוודעצבים של למצב

 משמועות ניזונו הם ובאימוניהם. נהגותם
 בלילות, מעיניהם שינה מנעו חסרות־יסוד,

 כלפי זה והתפרצו סיכויים בחישובי התענו
 במספר הביאו זה רקע על מתיחות זה.

 ותגרות־ התכתשויות לידי עד כמעט מקרים
ידיים.

 עצמו שאיינסלי היה זה שבמצב המגוחך
 הלילות, באחד למתיחות. קורבן כן גם נפל

 חדרי בין התרוצץ לשכרה, ששתה אחרי
 צועק כשהוא דלתותיהם על הקיש השחקנים,

 מחברתו את סחב מישהו כי ומאשים
ה הם מי ידיעתו בלי לשחקנים והודיע

נוסעים.
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 שאפפה התעלומה לעסקנים. כניעה
 לשתי התיחסה איינסלי של הסודי ההרכב את

 לגמרי, חדשה נבחרת ירכיב האם שאלות:
 תוך צעירים שחקנים על בעיקרה המבוססת
 ולב־ סטלמך כמנצ׳ל, מהותיקים התעלמות

 כושרם? במלוא כיום נמצאים שאינם קוביץ,
 מסויימים עסקנים של ללחצם יכנע והאם

 את להכליל שלחצו בהתאחדות־הכדורגל,
? בהרכב בני־טיפוחיהם

 קבע כאשר לקומדיה הפכה המתח הצגת
 שעתיים הרכבו את לגלות לא שכדי איינסלי,

ה שחקני כל יאלצו שקבע, המועד לפני
 לקבל לוייטנאם, יסעו שלא אלה גם סגל,

 כפי מידבקות, מחלות נגד הרכבות־חיסון
 לחוץ־ לצאת העומד אדם מכל החוק שדורש
לארץ.
ש ואחרי זריקות־החיסון אחרי אז, רק
התמו לסף הגיעו צעירים שחקנים מספר
 ההרכב. את איינסלי גילה נפשית טטות

 הוא הפשרות. כאיש עצמו את הוכיח הוא
 מהשחקנים אחד לא אף לנפות העיז לא

ה של חסדם ומאנשי שבסגל הותיקים
שחק ככולם, רובם היו, המנוסים עסקנים.

 היו בו שהמתח ספק שאין צעירים, נים
 שבאה והאכזבה האחרון בשבוע נתונים

 נם ובכך לרעה עליהם ישפיעו בעקבותיו,
משחקם. צורת על

 היו שהמנופים לטעון אפשר אם אולם,
 נופו לוא גם אכזבה מידת לאותה זוכים
 משגיאה להתעלם אי־אפשר לכן, קודם שבוע

 איינסלי. של המתח שבמשחק אחת יסודית
 שכדורגלני לכך אמנם הביא המוגבר המתח
 באימונים, יכולתם כל את ישקיעו הסגל

והנפ הגופניים משאביהם כל את יאמצו
 ולזכות יכולתם את להוכיח כדי שיים

הנסיעה. בכרטיס
רוגע. לבוא חייב שכזה מתח שאחרי אלא

 להסביר יכול היה חובב פסיכולוג כל
 זה, מעין מתח משבר אחרי כי לאיינסלי

 בכדורגלניו להטעין שיוכל עד רב זמן יעבור
 כדורגלני יעלו מכך כתוצאה מחודש. מתח

 וייטנאם נבחרת נגד למשחק נבחרת־ישראל
 כבר והנפשית הגופנית ליכולתם כשהשיא

מאחוריהם.
 כוונתו היתה בדיוק זו אם רב ספק

 במשחק־המתח איינסלי הנבחרת מאמן של
שלו.
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שבץ 1370 הזה הנווד□ ת
 שהיא שנייצר, ברוריה אותנו מזהירה לכן מניגריה. התשבץ אלינו הגיע הפעם
 היא כן בו. המופיעים הרבים הניגריים המונחים מן התשבץ, מחברת זה במקרה
בתשבץ. המופיעות קטנות מילים מאותן להימלט יכלה לא שלצערה לנו מודיעה

 נהר )1 :ן ז ו א ם
ני את החוצה ענק

 נו החודש )4 גריה:
 לעצי נינריה הפכה

תפוח )10 מאית:
 )11 אפריקאי: אדמה
 לתע- מנוצל צומח
רסיסי )13 שיה:
נע ללא )14 בוקר;
ה אחת )15 לים;

ה הנינריות שפות
 )17 במזרחה; נפוצות

ה מספר )19 רקב:
תצו )20 צדיקים:

 משותף שם )22 גה:
 ובני־ בארץ למקום
 תיק בעל )25 נריה;

מעדן )26 בכנסת:
 זננביל; )27 קריש:

 ניגריה בירת )30
מט )32 המערבית:

ש )33 צרפתי; בע
 חצי־ )34 פועם; לבו

)36 כבול: המילה
תב )37 ארמה: סוג
 לפסח; מסורתי לין
ני בצפון עיר )39

עמ נינרי מאכל )41 תעופה); (ושרה גריה
ל הוכחה )44 החי: בגוף ועם )42 מי:

 תל־ תיאטרוז )46 (במשפט); כפיים ניקיון
שכי קריאה )50 לילדיה; אשה )48 אביבי:

 צמרמורת; )53 חופשה; )51 עם; בשירי חה
 התוים; מסולם )57 לשמו: ביודקיבול )55
 אפריקאי ריקוד )59 למים; בית־קיבול )58

החלפה. )60 פופולארי;

: ך נ ו א בניגריה הגובלת מדינה )1 מ
 איש: אשת )3 מערב: )2 צרפתית); (דוברת

 למכשירי קופסא )6 חשמלית; יחידה )5
 בחיר־לב )8 הניצחון; אות )7 כתיבה;
. ניגריה הפכה עתה זה )9 (ר״ת): . . ל

 שרשרת )15 איטי: בעל־חי )12 (בלע״ז);
 אנוז )18 איטי: ריקוד )16 מפורסמת; הרים

 קריאת )23 ואור; חום נותן )21 טרופי;
ב עיר )26 (ר״ת); יאיר נרו )24 צער:
 ראש )29 עצמות; לשד )28 ניגריה: צפון

 לבוש )32 יבשה; תרופה )31 נינרי; ממשלה
 אחד )37 ואחד; שלושים )35 נשי; הודי

 מילת )40 איכטז; הומת כד )41 הטעמים;
 כל )45 בז: )43 בגוף; איזור )41 בקשה:

 נינריה, בצפון עיר )46 בו; רוצה אשה
 (מוסלמית): הדקורטיביים בבתיה מפורסמת

 אחד )49 הסדר; בליל אותה קוראים )47
מס )54 עדין: אינו )52 העיכול: מאברי

; מפני )56 פיק: . . דשא. שדה )58 ש.
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