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ההקבוו 3111161
וין1 ת״ס

 זו הישראלי. הכדורגל של קרב־הענקים להיות צריך היה ה ץ
 הליגה של הצמר!/ מקבוצות שתיים השבת התייצבו זו מול (

 עתה שזה אסיה, ואלופת ישראל אלופת תל־אביב, מכבי הלאומית:
 בראש המוליכה חיפה, והפועל בבאנגקוק; שלה התהילה ממסע חזרה
אחד. מישחק הפסידה לא כה עד מישחקיה 14שב־ הליגה, טבלת
 ביניהן התמודדו שם המכביה, באיצטדיון נראה לא שכדורגל אלא

והעצב הרוחות סערת עם התמזגה העזה רוח־הים הקבוצות. שתי
 מרהיבה, כדורגל תצוגת להיות שנועד ומה הכדורגלנים, של נות

.0:0 בתיקו שהסתיים ספורטיבי, עניין כל חסר פרוע, למישחק הפר
 האמוק התקפת היתד, כולו במישחק היחיד המסעיר האירוע

 המישחק, של 46ה־ בדקה זה היה לוין. חיים מכבי, שוער שקיבל
 לוין מכבי. שער על חיפה הפועל חלוצי התקפות של בעיצומן

 הזריז הבלונדי החלוץ אך למיגרש. חזרה לבעטו ועמד כדור קלט
הכדור. את לבעוט לו להפריע ניטה גינדין, אבא חיפה, הפועל של

גינדין של המכשילות מרגליו באלגנטיות חמק התרגש, לא לוין

הכדורג הצופים, — כשכולם אז, אבל למיגרש. הכדור את ובעט
 של השני לכיוון הכדור של מעופו אחרי עקבו — והשופט לנים

 תפס הוא גינדין. עם שלו הפרטי החשבון את לוין ערך המיגרש,
לחנקו. והחל בצווארו ידיו בשתי

 למראה נש־מתם את עצרו במיתרחש שהבחינו הנדהמים הצופים
לוין. של ידיו בין המפרפר גינדין

 עירעור ללא מייד מורחק כדורגלן כל היה זה, מעין מיבצע עבור
המתרחש. את ראה לא פריד, אוטו המישחק, ששופט אלא מהמיגרש.

 ״ניסיתי במגרש: התרחש אשר את גינדין הסביר המישחק לאחר
 בכדור, שבעט אחרי לי. מותר החוק לפי לנעוט. ללוין להפריע
 אחר־כך הנשמה. לי יצאה כמעט אותי. חונק והחל עלי התנפל

זה!׳״ כדורגל זה אותך! אהרוג ,אני לי: צעק הוא שוב. התנגשנו
 בעט ״הוא נרגע: לא המישחק, אחרי לא־פחות מרוגש שהיה לוין,

 שלא אותו, והשכבתי מזה התעצבנתי בקירבתי. שהיה פעם כל בי
ילדים.״ עם משחק שהוא יחשוב

 שוער לוין, חייםהמתשפף
 מד תל־אביב, מכבי

 היפים, מזינוקיו אחד השבוע במישחק גים
המעופף.״ ״הפנתר התואר את לו שהיקנו

י1 ר¥1 |1י?1' |1ח י בועט (בשחור) לוין חיים | י ו 1ח ל ך1ן1 לוין ותקף ההפרעה, על בתגובה ה1 ך כש־ הארץ, על גינדין שרוע החניקה ל$חר 1ן
# בגרונו גינדין את תפס בהיסטריה, ■0181 | 1 / חלוץ כשלידו שוער כדור ן | ^ 1 מעליו. ניצב כשלוין למחצה, מעולף הוא 1|1

שהתרחש. במה פריד, השופט, הבחין ל* רגע אותו עד למתרחש. לב ישים שאיש מבלי לחונקו, והחל ידיו בשתי לבעיטה. חוקית, בצורה להפריע, המנסה גינדין חיפה הפועל

סטיוה
בו, לנקום

 חיפה, חלוצי שני בין לוין
 ניסו השניים החניקה. אחרי

בלחיו. לו סוטר מהם ואחד
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המישחק. את פריד המשיך לוין, נגד להעיד הסכים לא שאיש מאחר ולוין. גינדין בין אירע

הח־ אחרי מיספר דקות
ל גינדין מחזיר ניקה 11 ^■#11

להפילו. כדי רגל שולח הוא כגמולו. לוין


