
צמיגים בגניבת שנחשד אחר■ באבו־נביר במעצר ■שב והנבחרת א ת״ הפועל כדורגלן אבל - ב״בלומפידד״ ניצחו חבריו

 השבת שבאו הצופים שרודאלפים **
 ב־ לחזות ביפו, בלומפילד לאיצטדיון

 הפועל נגד תל־אביב הפועל של מישחקה
 תל־ כדורגלני את לראות הופתעו ירושלים,

 דשי־חולצותי- כשעל למיגרש עולים אביב
 השתררה אחר־כך שחורה. פיסת־בד הם

 איש אבל דום. עומדים כשכולם דקת־דומיה
 מה על ידע לא השחקנים או הצופים מבין

האבל.
 גורי־ שחיים הצופים הבחינו כך כדי תוך

 תל־אביב, הפועל של המסוכן חלוצה אלי,
 אמרו, ״מיסכן,״ קבוצתו. משורות נעדר
יושב־שבעה.״ הוא אצלו. מישהו מת ״בטח

 לא אבל ישב, אומנם )24( נוריאלי חיים
 ביום אבו־כביר. בכלא במעצר אלא שבעה

 ארבעה עם יחד נתפס הוא האחרון השישי
 גונבי־ לכנופית בהשתייכות כחשוד נוספים

צמיגים.
 על התאבלו לא תל־אביב הפועל כדורגלני

שכן דבר, על־כך ידעו לא הם מעצרו.
 לא כדי מהם הועלם נוריאלי של מעצרו
 של מוחו על היה האבל במוראל. לפגוע

 ממנה אלנבי, הכדורגל קבוצת ממיסדי אחד
תל־אביב. הפועל צמחה

★ ★ ★
למומו שוים הקשרים

 נב־ אולימפיאדת־מכסיקו למימחקי ד **
 הישראלית. הנבחרת בסגל נוריאלי לל <

 בשווייץ, האימונים במחנה אף היה הוא
 פעמים שלוש משם. הנבחרת כשחזרה נופה

 נגד במשחקים הנבחרת, במדי כה עד הופיע
לפחות כך אולם, ופרם. בלגיה שווייץ,
 לא הכדורגל תל־אביב, במשטרת חושדים

נוריאלי. עסק בו היחיד המשחק היה
 בראשותו המדור־המרכזי־לבילוש, אנשי

 מכבר זה גילו סירקיס, יונה מפקח של
 נוריאלי. משפחת בית ליד חשודות תנועות

 נוריאלי חיים אחר ממושך מעקב הטילו הם
ל משתייכים הם כי חשדו בהם ואחיו,

גונבי־צמיגים. כנופיית
 לפיד, ידיעה התקבלה האחרון השישי ביום
ה מאחד צמיגים בשעות־הצהריים הוצאו
 ו־ תל-אביב שבדרום אורבאך ברחוב בתים

 רבע כעבור בחוץ. שחנה טנדר על הועמסו
ו סירקיס במקום. המשטרה היתד, שעה

 חדשים. צמיגים 28 ובו טנדר גילו אנשיו
 גורי־ נוריאל של הסמוכה לדירתו פרצו הם
ה שני את שם מצאו חיים, של אחיו אלי

 דודי. ודויד יוסף יוסף לוי, משה ואת אחים
לחקירה. נעצרו בולם

לבית־ מעצר להארכת החמישה כשהובאו

נוריאלי חשוד
— כדורגל

סירקיס מפקח
אסורים ומשחקים -

ה ״בחודשים המשטרה: סמל טען המשפט
 על רבות תלונות אלינו הגיעו. אחרונים

 המעצר את קושרים אנחנו צמיגים. גניבת
התלונות.״ עם

 תל־אביב בהפועל המשחק נוריאלי, חיים
 לפני למעצר. האחרים עם נשלח ,15 מגיל

 כשהשתחרר צבעי. חיים היה הצבאי שירותו
 במקורות. עבודה קבוצתו על־ידי לו סודרה
 עובד, היה ולא כימעט כי סיפרו חבריו
 וקלפים. באולינג במשחקי זמנו את העביר
כש בהלוואות, לו סייעה הקבוצה הנהלת
 בבית־ לגור ועבר וחצי שנה לפני התחתן

אשתו. הורי
מה אותו זרק ששפר אהרי נשבר ״הוא

 ״לפני מידידיו. אחד השבוע סיפר נבחרת,״
 תיכנן הוא למכסיקו. שיסע בטוח היה זה

 ב־ שפר עם הסתכסך ופתאום לנסיעה הכל
לע חשק לו היה לא כבר זה אחרי שווייץ.

כ גם עבודה למצוא היה יכול הוא בוד.
 לו שמגיע חשב הוא אבל כנהג, או צבעי,

יותר.״
נר במכסיקו שהו לנבחרת שחבריו שעה

 כספים מפזר כשהוא בתל־אביב נוריאלי אה
 אמריקאי מיליונר כי סיפר לידידיו רבים.
 כשנודע בשותפות. עסק עמו לפתוח עומד
 הם תל־אביב הפועל לעסקני מעצרו דבר
 ולהשתיק בערבות לשחררו מאמצים עשו
הפרשה. את

 שחיפש העסקנים, לאחד איש־משטרה אמר
 הפועל מאוהדי קצין־משטרה אצל פרוטקציה
ה בפרשה, מטפל סירקיס ״אם תל־אביב:

לטוטו!״ שוים שלכם קשרים

העסק!■□? נסעו מ■ חשבון על
 מקסיקו באולימפיאדת משלחת־ישראל על־ידי שהושג היחיד השיא

הרש במשלחת הספורטאיב. אל שנילוו העסקנים במיספר השיא היה
 7 ועוד מעסה רופא שופט, מאמנים, 3 ספורטאים, 31 השתתפו מית

 ישראליים, עסקני־ספורט 15כ־ עוד במקסיקו היו מלבדם אולם עסקנים.
 התעלומה הרשמיים. המלווים ולבני־משפחות משפחותיהם לבני נוסך!

 במקסיקו, ושהייתם אלה של נסיעתם את מימן מי :היא נפתרה שטרם
לנפש? ל״י 5000כ־ של בסכום שהסתכמו

י אלה ליפהפיור! משותף מה

 בת קנדית יפהפיה היא גודפרי ז׳אן
 היא במיקצועה שבקנדה. מטורונטו 22

 בת שרעבי שושנה תחנת־רדיו. עובדת
ישרא תכנות תלמידת היא וחצי 17,־ד

 18ד,־ בת נקגואה מ׳יצ׳יקו לי.ב.מ. לית
 לטכנאי המאורשת טוקיו תושבת היא

 ,24ה־ בת בינוי ג׳ולי ואילו אלקטרוניקה
בארצות־הברית. פקידת־אוניברסיטה היא

 מלאות־ ,חינניות יפהפיות, ארבעתן
ליי יכלה מהן אחת כל ועליצות. חיים

אלא יופי. של בתחרות ארצה את צג

נקגואה מ׳יצ׳יקו
לתחרו יחד אותן קשר משותף שגורל

 משותקות, הן הארבע אחר: מסוג יות
שלהן. לכיסאות־הגלגלים מרותקות

 או־ בתחרויות חלק השבוע נטלו הן
 ז׳אן בישראל. הנערכת לימפיאדת־הנכים

 עגלות במירוץ והשתתפה כידון הטילה
 במדל־ זכתה שושנה מטרים. 60 למרחק

 הטילה מ׳יצ׳יקו סיף. בתחרות יית־זהב
הש בינוי ג׳ולי ואילו כידיו היא אף

חב עם יחד השחייה. בתחרויות תתפה
עליונו־ את הוכיחו הן לתחרויות ריהן

בינוי ג׳ולי
עיסו גופו. נכות על האדם רוח של תה

 אחת דוגמא רק היו הספורטאיים קיהן
 וכל מיקצוע, מהן אחת לכל כי לכך.
עתידה. את לבנות עומדת אחת

 ב־ ספיבק למועדון הסמוכה בחורשה
 מר,תחרויות, חלק נערכו בו רמת־גן,

 מטיילים, זוגות השבוע לראות היה ניתן
 י' נס־ הם אוהבים. מבטים מחליפים כשהם

 כזו אולימפיאדה כל בעגלות־גלגלים. עו
מאו זוגות הרבה בעיקבותיה מולידה

לרגליים. זקוקה אינה האהבה כי הבים

ר, י*סן! • ב נ י  יו״ר ראש־המשלחת, ע
 אמר בנו. את עימו לקח ,הוועד־ר,אולימפי

נסיעתו.״ את מימנו משפחה ״קרובי עינבר:
ם • י י , ח קי ס נ בי ד ד  מזכיר־הכבוד ג

 לקח במשלחת, שנכלל הוועד־האולימפי, של
 את מימנה ״אשתי ואמר: אשתו את עימו

עובדת.״ אשה היא מכיסה. ההוצאות כל
ל • א ה ש ד, ע י דו ־  רשות־ מנהל בן

הס הרשמית במשלחת נכלל שלא הספורט,
 משרד־החינון־ על־ידי מומנה ״נסיעתי ביר:

והשתלמות.״ הסתכלות של כמסע והתרבות,
ם • ח נ ר, מ ל הכ התאחדות יו״ר ה

ב הפיפ״א בקונגרס להשתתף נסע דורגל,
 בריס: צבי סגנו אמר חזר. וטרם מקסיקו

ההתאחדות.״ חשבון על נסע ״חלר
ט הד״ר • ר ב ו ס, ר ל ט הנהלת חבר א

המכבי־ד,עולמי ״מרכז הודה: המכבי־ד,עולמי
נסיעתי.״ את מימן
ח • ר, נ ג י ל המכבי הנהלת חבר ק

 הסביר: אשתו, עס למקסיקו שנסע ד,עולמי
הפרטי.״ מכספי ״שילמתי

ר © ״ ד רי ה י או ר מ ר ז ״ ד ה ל ו ל ה
] קי ס  של בסכום נסיעתם למימון זכו ר

ממכון־וינגייט. לאחיו ל״י 750
ן • ו ר ה ן, א רו ועדת־האתלטי־ יו״ר דו

 אוניברסיטת ומנהל בהתאחדות־לספורט, קה
חש על פרטי לביקור ״נסעתי תל־אביב:

הפרטי.״ בוני
ם • נ ג , א טי ל ״הנ לספורט: מדריכה ק
הפרטי.״ מכיסי מומנה סיעה

 שנסעו הרשמית, המשלחת מחברי חלק
גר השחיין כמו הוועד־האולימפי, חשבון על

השח טלקי, יוסף השחייה מאמן שפע, שון
 ועזרי" ויין חיים והעסקנים קראוס אמנון יין
 ברור לא לארץ. עדיין חזרו לא מילצ׳ן, קם
חזרתם. את יממן מי

 משלחות־הספורט נסיעות ומרבית מאחר
 פלתורס התיירות חברת באמצעות מבוצעות

 השערה, הועלתה אל־על, התעופה וחברת
ה של לנסיעתם סייעו אלה חברות כאילו

הרשמית. במשלחת נכללו שלא עסקנים
 נמרצות השבוע הוכחשה זו, שטענה אלא
 ראשון סגן דויזאי מר פלתורס, על־ידי

 האולימפית, המשלחת וראש אל-על למנכ״ל
ענבר. יוסף
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