
ספורט
כדורגל

ע מ־שחק־ם ט־נ ר ס ב
ב לעולם משתנים שאינם הדברים אחד
 של המוחלט הזילזול הוא הישראלי, כדורגל
בקהל־הצופים. הקבוצות מנהלי

 המיג- במרבית בריונים. עם מאבק
ל הם כרטיסים למכירת הסידורים רשים,

 בלומפילד, באיצטדיון ביקורת. מכל מטה
פו צופים, אלף 20 להכיל היכול למשל,
 זה קופות. שתי רק השיא בשעות עלות

 ולהיאבק להתרגז להידחק, נאלץ שהקהל
ב כרטיס משיג שהוא עד בריונים עם

כ מעניין לא תיאטרון, כרטיס של מחיר
איש. נראה

 חדש, לשיא בקהל הזילזול הגיע השבוע
 נועדו הלאומית הליגה מישחקי כששלושת

 בלומ־ באיצטדיון — אחד במיגרש להתנהל
ביפו. פילד

וה שמשון והכוח, בני־יהודה קבוצות
 תל־אביב, ומכבי בית״ר תל־אביב, פועל

 משעה החל הנע, הסרט בשיטת תתמודדנה
בבוקר. 10.15

שיטה ״לפי בשבת: לישון האוהב צופה

ביד־אדיהו* כפעולה ברדלי
רעש שיש העיקר

 בבוקר בשש הליגה את להתחיל אפשר זו
אחד.״ במיגרש המישחקים כל את ולגמור

מ חזרה ב■3ל
 נב־ של הזוהר שחקן־העבר הגיע כאשר

ליש מדרום־אפריקה לוי, רפי חרת־ישראל,
ה את יצר הוא ),1470 הזה (העולם ראל

 בינתיים זמנית. היא בארץ שהותו כי רושם
 של ובתו אשתו בירקון. רבים מים זרמו
 הכל ואם לתל־אביב, הן גם הגיעו רפי

 מכבי עם השבוע ישחק הוא כרצונו, יתנהל
תל־אביב.

ת אמנם לו היו מט להשגת בדרך בעיו
מפתיעה. בקלות עליהן התגבר הוא אך רתו,

 בביטול התייחס לא הוא הפנאי בשעות
 מכתב דרש למשל, כך, קטנים. לסכומי־כסף

 סכום בן־שלום, אברהם אחרונות, ידיעות
דרכי על סיפור תמורת ל״י מאתיים של

שלף. עמי מימין: *

תל־אביב. במכבי קליטתו
ל כדאי לו שיהיה כדי כסף רצה רפי
 אגודה שאין ידע הוא אך בארץ, שחק

 לשאר גם לשלם מבלי לו לשלם שתוכל
 של שרוף אוהד מצא רפי הפתרון: שחקניה.

ש כדי כסף לו לתת המוכן תל־אביב, מכבי
 טהורה האגודה נשארת כך בקבוצה. ישחק
שבע. ורפי

ב השבוע, הראשון ביום זבותייתר.
הכדו הנהלת יו״ר הופיע הצהריים, שעות

במש שפאק אריה תל־אביב מכבי של רגל
 שם על הרשמה טופס הגיש ההתאחדות, רדי
 הוא חדשים. שחקנים לגבי כנדרש לוי, רפי

עקרונית. בעייה בכך עורר
ה הנהלת החליטה 1961 בשנת הבעייה:
 ישראלי שחקן כל כי לכדורגל, התאחדות

 לא רשות ללא בחוצלארץ ישחק אשר
 מכבי איש בישראל. לאחר־מכן לשחק יורשה
 אושרה לא כי חוקית, לא ״ההחלטה שפאק:
פור ולא כנדרש, הכללית האסיפה על־ידי

יאש לא אם ההתאחדות. בחוזרי כחוק סמה
 לבית־הדין נפנה לוי, של הרשמתו את רו

ההתאחדות.״ של העליון
 לכדורגל, ההתאחדות נשיא צפוי: פתרון

 להרשות לוי, את לחון רשאי שריג, אריה
החלטה. אותה למרות לשחק לו

 כך. על דעה שום עוד לי ״אין שריג:
 ארוכה דרך לעבור צריך עוד הזה העניין

אלי,״ שיגיע עד
 תמימי־דעים היו לא עצמם מכבי שחקני

 בקבוצתם. לוי של המחודש שיתופו לגבי
 מהו־ אותו זוכרים שאינם צעירים, רובם

 הם הצעירים דודקא אך הקודמות. פעותיו
 הקבוצה שוותיקי בעוד בצירופו, התומכים
 יפגע שהדבר טוענים הם לכך. מתנגדים

 סוג שחקן יפה בעין יראו שלא בשחקנים,
מזכויות־יתר. הנהנה א׳

פרו אף לו תיתן לא ״מכבי שפאק: קבע
שח לכל הניתנים האימונים מדמי יותר טה
 זכויות- על לדבר מה אין לכן אחר, קן

יתר.״
 אחת, לזכות־יתר בוזדאי, התכוון, לא שפאק

 שמרעי־ הכספיים המענקים בלתי־רישמית:
 האהוב השחקן על השרופים האוהדים פים

עליהם.

כדורסל
ב, ב ועשיר רציני חו

שחקני־כדור־ שלושים אולי באמריקה ״יש
ה הכדורסלן בחיוך אמר ממני,״ טובים סל

 הנבחרת קפטן בעולם, ביותר הטוב חובב
ש ״האיש טוקיו, באולימפיאדת האמריקאית

 מטר) 1.98( ביל לעולם״, מחטיא אינו
ברדלי.

 יכול ברדלי מצב. מכל קליעה
 בלבד שמו צנוע. להיות לעצמו להרשות

 חובב־כדור־ כל בלב התרגשות כיום מעורר
שי הוא האחרון החמישי ביום בעולם. סל
שהצלי זימנטאל, איטליה, אלופת עם חק
 הפועל הישראלית האלופה את לנצח חה

תל־אביב.
 תל־אביב הפועל אם טובה שאלה ״זו

 שלהם,״ בחולצות שיחקתי אילו מנצח היה
ל יכול אני ״איך האמריקאי. הענק אמר

 הכל עושה תמיד שאני יודע רק אני דעת?
לנצח.״ כדי

 צופה־כדורסל. לכל תענוג הוא )22( ברדלי
 מכל קלע בטוקיו, טוב, בכושר כשהיה

 ל־ האמריקאית הנבחרת את הוליך מצב,
 של בהפרש הרוסים, על המכריע נצחונה

נקודות. 14
 שלא לאחר למישחק ברדלי עלה השבוע

 לא זה לימודיו. עקב במיוחד, התאמן
עש הראשונה במחצית לקלוע לו הפריע

להל קבוצתו, לזכות נקודות ושתיים רים
 ולהביא במישחקו, הצופים 5000 את היב

הנצחון. את לקבוצתו
מאמ שלח, שמעון הציב השניה במחצית

 לובצקי צבי את תל־אביב, של הנמרץ נה
 סליס, שני רק לקלוע הצליח זה ברדלי. על
 יותר, חופשיים היו קבוצתו שחקני יתר אך

יתרונם. על לשמור הצליחו
 מצליח? לשחקן־כדורסל ברדלי הפך איך

ו תשע, בגיל כדורסל לשחק התחיל הוא
 כמובן שנה. שלוש־עשרה כבר מאז משחק
 400 אמנם לו הציעו חובב. שחקן שהיא

ש כדי ישראליות, לירות אלף 5ס0ו־ אלף
 הוא אך מקצוענית, לקבוצת־בדורסל יצטרף

 לא הוא למה בסלחנות. ההצעות את דחה
עשיר.״ אבא לי יש ״כי בכסף? מתעניין לא

 אוכספורד באוניברסיטת לומד הוא כרגע
 שבאר־ בפרינסטון למד הוא קודם באנגליה.

ופוליטיקה. כלכלה פילוסופיה, צות־הברית,
ר ק עי ש. :ה מיוחד משהו לו אין רע

 תל־אביב. הפועל נגד המישחק על להגיד
 לו שקשה הרבה, כל־כך שיחק כבר הוא

הכלל. מן יוצא מישחק לראות
 הוא הקהל. היה בעיניו חן מצא שכן מה
 ממש היה שזה רעש, הרבה כל־כך עשה

ה מה בכלל לברדלי איכפת לא פנטאסטי.
 מדרבן זה רעש. שיש העיקר צועק, קהל

אותו.
 ניראים תל־אביב בד,פועל שחקנים שני

 מעל ידיו כששתי הכדור את שזורק זה לו.
 עליו ששמר וזה קמינסקי), (דויד לראשו

ל מאד שקשה מבין הוא לובצקי). (צבי
המודרני. בכדורסל שמור

* ן1מג1(ן 811001 ב לקלוע עומד ״כשאני
 מתי לדעת יכול עלי ששומר השחקן אין
צד.״ ומאיזה לזרוק עומד אני

 שהוא נכון, זה האם לרוסי. מלכודת
כ רוביני, צ׳זרה זימנטאל, למנהל הבטיח

 תיקח שזימנטאל החוזה, על איתו חתם אשר
אלופות? לקבוצות אירופה גביע את השנה

 אמרתי כזה. דבר אמרתי לא פעם ״אף
 את לקחת סיכויים לנו שיש חושב שאני

 הם הרוסים, או מאדריד, ריאל הגביע.
קשים.״ די יריבים

 מיוחד. סיפור לו יש למשל, הרוסים, על
 ביקש בטוקיו, באולימפיאדה היה כשהוא
האמרי הנבחרת עם לנסוע הרוסי המאמן

 באימו־ נוכח להיות כדי באוטובוס, קאית
 הם כי כמובן, לו, הירשו האמריקאים ניה.

בעולם. ביותר הטובים
 מילה אף יודע לא שהוא אמר הרוסי
 שחקן עם מאחוריו, התיישב ביל אנילית.

 צעק לזוז, התחיל שהאוטובוס ואחרי אחר,
 שלושה של בגובה אדם הנה ״הו, לפתע:
ש מה במהירות, הסתובב הרוסי מטר!״
אנגלית. יודע שהוא הוכיח

ה השאלה רצינות. של חשיפותה
כדור כל השבוע המעסיקה ביותר, חשובה

 במישחק־הנומלין יהיה מה היא בישראל, סלן
 תל־ להפועל זימנטאל בין החמישי, ביום
במילאנו. אביב

 הראשון המישחק את שראה ״למי ברדלי:
 הפועל. של לנצחון להתנבא קשה ביד־אליהו

 ברצינות מישחק כל לוקח אופן, בכל אני,
לשריקת־הסיום.״ ועד הראשון מהרגע

 יקחו הם שגם הבטיחו הפועל שחקני
ברצינות. המישחק את

עיתונות
ת דו ט ן מ סו ר ס ה
 שבועוני־ספירט שני הופיעו בו בשבוע

 הזה (העולם העתונים דוכני על חדשים
 השניים בין התחרות כי ברור היה ),1464

 השניים, כי רב. זמן במשך אדיבה תישאר לא
 ספורט השער אדום ומתחרהו הספורט הד

 לאותו יותר, או פחות ,מיועדים וכדורגל,
קוראים. קהל

ה שני בין הקרב עבר שעבר בשבוע
 בית־המשפט. אל המכירה מדוכני שבועונים

 זאב בנימין וכדורגל, ספורט עורך הסיבה:
הד עורך שפירסם רשימה על זעם יפת,

פז. אברהם הספורט,
אל פנה יפת כי ברשימתו, סיפר פז
 זקס, מיכאל הספורט, הד ומממן מנהל
תוך העתונים. שני בין איחוד לו הציע
 על פרטים מספר יפת סיפר שיחה כדי

ברשימתו. פז פירסם אותם עתונו,
 איש־ זקס, פז: מתבסס עליהן העובדות

 שנכנס ברגע רשם־קול הפעיל ותיק, עסקים
השיחה. כל את בסחר הקליט לחדרו, יפת

 המגנטי, הסרט על שהוקלטו הדברים בין
 של סיפורו היה פז, על־ידי צוטטו ואשר
מקבל אינו עובדיו מבין איש כי יפת,

 המוכנים ״אנשים הם כתביו וכי משכורת
 הופעת בעד שלהם הגרביים את למכור

בעתון.״ שמם
ל מתגלה היה לא העניין כל כי יתכן
מת את בשבועונו יפת תקף לולא עולם,
או כינה מודעות, בפיברוק האשימו חרהו,

משקלות״. להרמת ״שבועון תו
 כפי יריבו, דברי את פז פירסם כתגמול
שהוקלטו.

 לם, יוסף המחוזי השופט אל פנה יפת
 הופעת נגד הופעל, שלא צו־מניעה, הוציא

 לבין בינו השיחה יפת: טענת הספורט. הד
 הצדדים בין הסכם כללה סודית, היתד, זקס
 צו־ הופעל שלא מכיוזן תפורסם. שלא

 עכשיו עשוי העתון, הופעת נגד המניעה
בית יקבל אמנם אם פיצויים, לתבוע יפת

השיחה. סודיות בדבר טיעונו את ד,משפט

 הכדור את השחקן זורק שבה קליעה *
ניתור. כדי תוך לסל

חביבי רק״ח איש
הממשלה? תעשה מה

 מפתח את מחזיקים בני־דוד ץני66
 מחזיק אחד שכל מכיוון אבל נצרת. 16/

 ה־ את לפתור אי־אפשר — אחר בקצה
 הגדולה הערבית העיר של הבוערת בעייה
בישראל. ביותר

 ו־ אל־זועבי הדת״) (״חרב סייף־אל־דין
 אל־זועבי המכובד״) (״עבד עבד־אל־עזיז

 מועמדים ושניהם בכנסת, שניהם יושבים
 המערך, מטעם הראשון עירם. לראשות

 מקום אין להלכה, מפ״ם. מטעם השני
 מבוגר )52( סייף השניים: בין להתחרות

בפולי בהרבה ממנו ותיק ),39( מעזיז
 כ־ וגם כח״כ גם בעבר כיהן הוא טיקה•

 של סיעה בראש עומד והוא ראש־העיר.
ש בעוד העיריה, במועצת חברים שבעה

 סיעת־יחיד אלא אינו המפ״מי דודו ב!
מועצה. באותה
 לפחות עזיז של מעמדו חזק זאת בכל

 הסיעות שתי מלבד כי ■סייף, של כמעמדו
 הישימה מסיעת העירייה מועצת מורכבת

 שבעה לה גם אשר החדשה, הקומוניסטית
 השווים הגדלים, הגושים שני בין חברים.
 כלשון־המאז־ מפ״ם נציג ניצב בגודלם,

ו ראש־עיר, לבחור יהיה אפשר ניים.
 כאשר רק העירייה, הנהלת את להרכיב

צד לאיזה אל־זועבי עבד־אל־עזיז יחליט

 עבד־אל־עזיז הודיע הראשונים בגישושים
 קובע החוק אך צד. לשום ניטה אינו כי

 התחמקויות. של זה לסיג מדוייק גבול
 לא הראשונה הישיבה מן חודש תוך אם

ה את הפנים שר יפזר ראש־עיר, נבחר
ל ויצווה בנובמבר, 2ב־ שנבחרה מועצה

חוד ששה תוך חדשות בחירות ערוך
 אשר ממונה, ועדה תכהן אז עד שים.

הרכבה. את יקבע הפנים שר

★ ★ ★
המלתעות בין

 הצהירה בנצרת הבחירות מערכת
 את תתן לא היא כי בכתב, מפ״ם *4

 כאשר בעיר. המערך שלטון לכינון ידה
 תיקו של במיקרה יעשו מה נציגיה נשאלו

תשובתם היתר, והקומוניסטים. המערך בין

זועכי מפ״ם איש
הסניף? יגיד מה
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