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מי
היה

שתוי
 (הכוננות, פגרה של חודשים שלושה אחר
 הרגילה) ופגרת־הקיץ ששת־הימים מלחמת

 הסדירים. הכדורגל, משחקי השבוע התחדשו
 כבכל חדשה, ליגה של התחלה היתד, לא זאת
 שנתיים, בת לליגה המשך אלא סדירה, עונה

ליגת־ההקפאה.
 הארוכה הליגה מתכנני ״אחווה!"

 שתימשך מליגה הרבה שישיגו לתומם חשבו
 הכדורגל קברניטי סיבובים. בארבעה שנתיים,

 ממושכת ליגה הפעלת על־ידי להילחם קיוו
 בסחיטת־ד,נספים המוסווית, במקצוענות זו

 שהמשחקים לכך ולזכות הכוכבים על־ידי
 הן ובהגינות ספורטיבית באיוירה יתנהלו

למג הנוהר הרב בקהל והן השחקנים בין
רשים.
 את להדריך יוכלו שהמאמנים קיוו הם

 לברור יוכלו ובשלווה, בשקט קבוצותיהם
בעלי־עתיד. צעירים שחקנים

ה כל לאורך התבדו, האלה התיקוות כל
ממ הכדורגלנים נמשכת; המקצוענות חזית:
 רבים לשולחן; מתחת כספים לקבל שיכים

 שופטים המגרשים; על להתפרע ממשיכים
מצטיינים ושחקנים משחקים להפסיק נאלצים

אלקייס שוער
נזקוניאק!״ מסריח ״אתה

 לרעות כדי הארץ את לעזוב חדלו לא
יותר. המבטיחים זרים, בשדות

 של האחרון, ברגע פנייה אפילו עזרה לא
 אלמוג, מיכה המקצועית, הוועדה יושב־ראש

ב מיוחד בשידור הכדורגלנים אל שהתחנן
 המגרשים, על בהגינות לנהוג צח״? נלי

ה ועדת של המעודכנת הסיסמה את לקיים
 — בקרב לוחמים מאחוות וההגינות סדר

במגרש. ספורטאים לאחוות
 הציג לדוגמה הכשלון את ״שיכור!"

 תל־אכיב, הפועל שוער המגרש על השבוע
 קבוצתו בין הליגה במשחק אלקיים. דני

 המשחק. של 40ה־ בדקה נגח רמת־גן לד,כוח
 ובראשו בבטנו גבוה, כדור אל זינוק תוך
מת נפל וזה פרקש, הכוח כדורגלן של

מכאבים. פתל
 על מייד פסק הנדוורק, שמואל השופט׳

 את והרחיק הכוח לזכות אהת־עשרה בעיטת
 הבעיטה את ניצל הכוח השדה. מן אלקיים
 שבדקות לאחר השלישי, שערו את והבקיע
ה באשמתו שערים שני הבקיע הפתיחה

ה שער על שמר שלא אלקיים, של ישירה
כיאות. פועל

 הפועל לכדורגלן לפתע הנדוורק הורה ואז
לטע המיגרש. את כן גם לעזוב בורסוק דני
 של חתנו (שהינו בורטוק לו אמר השופט נת

 מסריח ״אתה השופטים): איגוד יושב־ראש
שיכור!״ אתה — מקוניאק

 מרימו־ ,הפועל שמאמן גם טען הנדוורק
 לעברו: גם צעק לשחקנו, הצטרף ביץ,

ה בשביל מדי יותר היה זה ״שיכור!״
 את והעביר המשחק את הפסיק הוא שופט,

 הישראלית ההתאחדות כותלי לבין המשכו
לכדורגל.

 לפני הנדוורק הגיב השכרות טענת על
 איני אני עלילה! ״זאת הזה: העולם כתב

מעולם!״ אלכוהול שותה

 במיש־ השתוי היה מי השאלה רק נותרה
 לפחות כך אלקיים? אולי זאת. בכל חק

 אותו שראו במיגרש לצופים היה נידמה
 היו שלא שערים וסופג כלולב מתנדנד
המציאות. מחוייבי
 אלקיים, כיצד להסביר קשה קצת גם אחרת

 יעל האמון מקצועו, לפי גופני לחינוך מורה
 כדורגלן של בבטנו נגח ספורטאית, הגינות
הכוח.

ה ב חו ט־ ר ספו
 הראשי הכדורגל ושופט הספורט עסקן

 ישב והמקריח השמנמן ערמאן רמדאן אחמד
 בימים ונזכר ברפיח בביתו משמים השבוע
״ב חודשים: שלושה לפני שחלפו הטובים
.ספורט־חובה חוק היה רצועה . ביתי בכל .
 הלימודים, אחרי יום, כל התנהלו ר,ספר

התלמי עוסקים יום כשבכל אימוני־ספורט,
 ב־ ערמאן הסביר אחר!״ ספורט בענף דים

מבוטלת. לא גאזדה
 כי הודה הרצועתי הספורט עסקן כי ואם

 נחותי־דרגה אזרחים בעזתים ראו המצרים
 העובדה הרי איתם, לשחק כך כל ששו ולא
 הכדורגל, משחק ובמיוחד הספורט, כי היא
ברצועה. פרח

 פעלה קבוצות) (שש לאומית ליגה ליד
 לא הכל ולמרות וג׳ קבוצות) 14( ב׳ ליגה

כדו לקבוצותיהם ונטלו המצרים התביישו
 גילו הם כאשר מעזה מצטיינים רגלנים
 משחקים למשל׳ המצרית, בנבחרת כאלה.

 הרצועה מן כדורגלנים שלושה היום עד
מגינים). ושני (השוער

ת ר ח כ ת. כ י י ו ה הכדורגל משחק כו
 ימים עשרה ברפיח, נערך ברצועה אחרון

 וכמה צופים 5000 בנוכחות המלחמה, לפני
נב היה שהיריב ולמרות מצריים. גנראלים

 לשמור רפיח כדורגלני הצליחו קאהיר חרת
.1:1 — שערים שוויון על

 איש אגב, דרך הכניס, המשווה השער את
שעי גאוזאד, עלי מוחמד )21( צעיר רפיח
 נבחרת כדורגלן הוא בחיים הרגיל סוקו

 נתקע הוא המלחמה עקב כוויית. של הכדורגל
 ובינתיים משפחתו, את ביקר בה ברפיח׳

המקומי. המים במכון שם מתעסק הוא
ע כי ה. ג ק רי פ  הצלחותיהם למרות א

 (הם בכדורגל הרצועה אנשי של הלא־קטנות
 אפריקה נבחרות את הקיץ לארח עמדו

 להערך שע£ו אפריקה גביע על למישחקים
 ספורט בענפי כך כל בלטו לא הם בעזה)

אחרים.
נב השנה, בראשית למשל, יצאה כאשר

 בשטוק־ טניס־השולחן למשחקי הרצועה חרת
הנב של הדירוג על איש התפלא לא הולם
האחרון. המקום הרצועתי׳ת: חרת

במסלול
ע 6 ת ד ב א י או  הכדורסל, נבחרת !ה

מת שלח, שמעון הלאומי המאמן בהדרכת
 לאליפות יציאתה לקראת בקדחתנות אמנת

 פינלנד. בטאמפרה, ספטמבר בסוף אירופה
 יוזן, של נבחרתה נגד משחקי־הידידות

 מבחן־כושר עבורה מהווים בארץ, השוהה
ה עם יתמודדו היוונים כי היריב, ולימוד

 אירופה. באליפות הבית באותו ישראלים
ב הנבחרות שתי שערכו המשחקים בשני
הישראלית. הנבחרת ניצחה ארץ,
ה $> ר ת. חז ר ח ב  הלאומי המאמן לנ

 הלאומית לנבחרת חזרה צרף צ־יריץ׳ מילובאן
ה המצטיינים, השחקנים שני את בכדורגל

 דני החיפאי הבלבו ושחקן לוין חיים שוער
מש בעיות לצ׳יריץ׳ היו בעבר שמולביץ.

ה לקראת עתה, אולם שניהם, עם מעתיות
 על לוותר החליט הצפויים, הקשים מאבקים

ההישגים. למען הפרסטיז׳ה
ע • צו ק ד. מ תי ע  יאיר האתלט ל

 אחר לארץ חזר תל־אביב) (מכבי פנטילט
 באנגליה בינלאומיות בתחרויות שהשתתף

 חושב הוא עליו מקצוע למאמנים, ובקורס
ברצינות.

ד • ה עו נ די. עו רו ב  מכבי שליח ל
 להחזיר בכדי לארצות־הברית שיצא תל־אביב

 שב ברודי, טאל האמריקאי הכדורסלן את
 ישחק שברודי סיכויים יש כי והודיע ארצה
תל־אביב. במכבי נוספת עונה
ת • ה ך א תו  נפתחו בטוקיו .44 מ

 (משחקי העולמית האוניברסיאדה משחקי
 כולל מדינות, 44 בהשתתפות הסטודנטים)

 בפתיחה נשא דגל־ר,סטודנטים את ישראל.
 שם כי התהלוכה, בראש שהלך ישראל, נציג

ה בראש עומד (אס״א) הסטודנטים ארגון
הלועזית. האלפביתית רשימה
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 פטל, בטעם לבחירתך
 או אננס תפח, לימון,

מנדרינה.
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