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 ירד ,70/71 ד,כדורסל עונת של בחורף
 הכדורסל קבוצת של הופעותיה על המסך

 מיפעלי במיסגרת תל־אביב הפועל של
 שנה, באותה בכדורסל. אירופה גביעי
 על־ידי תל־אביב הפועל הובסה כאשר

 ההידרדרות החלה מילאנו, זימנטאל קבוצת
 של הפאר קבוצות משתי אחת של הגדולה

הישראלי. הכדורסל
 הפסקת* של טכנית תקלה בשל רק

 מכבי לקבוצת השנה שאירעה חשמל,
 זו של לחובתה נרשם שבגללה רמת־גן,

 גבעת־ הפועל מול במישחקה מכני הפסד
 בתום תל־אבי{ הפועל דורגה נען,—ברנו

 כתוצאה בליגה. הרביעי במקום העונה
ה הכדורסל כמייצגת שובצה היא מכך

בחשי השלישי הכדורסל במיפעל ישראלי
קוראץ׳. גביע — באירופה בותו

 מישחקי במיסגרת שנערכה בהגרלה
 לשלב תל־אביב הפועל הועלתה זה, גביע

 מוקדמים. מישחקים ללא הגמר שמינית
 הקבד תתמודד הבא, בחודש 25וב־ 18ב־
 להעפיל הזכות על אתונה א.א.ק. עם צד,

 במים־ הטמון הסיכוי רבע־הגמר. למשחקי
בקבוצה. חדשה רוודחיים הפיח זה גש

״ ״לא ל: ל תו ש ש הקודר, העבר נ
 מר- לתמורות הביא מצבה, על העיב

 תל־אביב בהפועל בקבוצה. חיקות־לכת
לר אפשר מחד, עירוי־דם. לבצע החליטו

 הרכב את המאיישות חדשות פנים אות
 הקבוצה מנהלי החליטו מאידך, הקבוצה.
וה הוותיקים מד,כדורסלנים שניים לשחרר
ברזילי. ודן דקל גרשון — שלה בולטים

 כיום לפגוש אפשר החדשות הפנים בין
 (״מולי״) שמואל את תל־אביב בהפועל
 גור ואת תל־אביב ממכבי שעבר אבישר,
מ — שלו האם לקבוצת שחזר בן־דוד,
 חינו השלישי הרכש חיפה. הפועל קבוצת

 המתנשא וקסמן, סטיב־פול ענק, אמריקני
 האימונים על מטרים. 2.06 של לגובה
המצ שחקנה לשעבר חזן, חיים מנצח
 הכיר- אמן שהיה ומי הקבוצה, של טיין
הזמנים. בכל הישראלי בכדורסל רור

באינטנסי מתנהלים הקבוצה אימוני
ניר ולא בחניכיו תורה מרביץ חזן ביות.

הרג את ״להרים בחניכיו: מלגעור תע
 תתחיל < סיפורים לספר תפסיק ! ליים

 ד6 נוטפים אגלי־זיעה כדורסל!״ לשחק
 לייבוביץ, בארי הפסק. ללא — השחקנים

 לקפטן הפך בכדור המגנטית השליטה בעל
 בשחקנים, ומתעתע מהתל הוא הקבוצה.
 לחזות הבאים הצופים קומץ את ומשאיר
עו סרט־לבן פעורי־פה. הקבוצה באימוני

 הן השערות, בגלל ״זה ראשו: את טר
 הוא שעברה בשנה לעיניים.״ לי חודרות

 מבטיח הוא העונה במיקצת. השתולל
 ב- יותר אתעצבן לא ״אני רגוע. להיות

 להוציאני ינסה מישהו אם אפילו מיגרש,
מהכלים...״

 מספר החדשה, בקבוצתו ההרגשה על
 משחק אני פה פה. לי ״טוב :אבישר מולי

 מתוסכל הייתי תל־אביב במכבי קבוע.
 חשוב אחד דבר אירופה. גביע במישחקי

 —החדשה בקבוצתי הציפיות שמערכת :לי
כדור לכל חשוב הכי הדבר זה התגשמה.

 — בארי עם לשחק נהנה אני פה סלן.
ומעלה.״ משכמו הוא

 היחיד הקבוצה שחקן טורנשטיין, למארק
 חמש לפני אירופה גביע במשחקי שהופיע

 החדשה ״הקבוצה להוסיף: מה יש שנים
כדור מיספר צעירים. חרבה על מתבססת

הק את מאיישים צעירים־מבטיחים סלנים
 ברכה ודני )21( נחמיאם שמואל בוצה:

 כוכב )18(חוזז ופיני הנבחרת, שחקני )20(
מזהיר.״ עתיד לו שצפוי ניבחרת־הנוער

 עוד לה נאמנים שנשארו הקבוצה, אוהדי
 בכל בכך מאמינים שלה, הזוהר מתקופת

ליבם.

איו״רוף
ת מ ח ל ש מי מ ם ח שני ה

 הקרבות אחד הדיעות, לכל זה, היה
בהת אי־פעם שנערכו ביותר האכזריים

 ב־ אלוף־העולם של התואר על מודדות
 האחרון הקרב — באיגרוף מישקל־כבד

 עלי מוחמד בין השנים חמש במילחמת
פרייזר. ג׳ו לבין קליי) (קאסיום
 אלף 27 לעיני דקות, 40מ־ יותר במשך

 יותר ולעיני במאנילה באיצטדיון צופים
 הקרב אחרי שעקבו צופים מיליון 20מ־

 היד, נדמה בטלוויזיה, חיים בשידורים
)48 בעמוד (המשך

וקצין
בים-

מקיף
עורנו

 חתנא׳ ונהנה
מעולים שכר

 ימיים והבשרה לחינוך הרשות
פתיחת על מודיעה

ס * ר שמל לקציני קו ח
מתקבלים

חשמל. במגמת שנתיים 4 מקצועיים בתי־ק בוגרי א.
חשמל. מהנדקי חשמל, הנדקאי חשמל, טכנאי ב.
באוקטובר הקורק תחילת ג.

ס * ר לחובל■□ קו
 ובוגרי לימוד שנות 12 בוגדי תקינה. בריאות בעלי צה־ל משוחררי מתקבלים

טונה. תעודה בעלי לימוד. שנות וו

* □ ה קציני קור מבונ
 שנתיים 4 מקצועיים בתי־ט בוגדי תקינה, בריאות בעלי צה־ל משוחררי מתקבלים

 מתקבלים כו המתנת. במגמות טובה תעודה נעלי חניכות), ולמעט שנתיים ותלת
 המתנת למקצועות שיוכשרו תיכוו י־א ביתה ומסיימ׳ תיכוניים בתי־ס בוגרי
לקורס. כניסתם לפני

מיוחדים ותנאים מקוצרים מסלולים - מכונה והנדסאי מכונה למהנדסי

למשרדינו: פגה נוקפים לפרטים
 .14־8 בשעות אי-וי, נימים פריז ניכר ליד 11 גקייזרמז) נתן דח- בחיפה:

 .13.00*9.00 בשעות ב•, נימי :,8 קומה העם אחד רח• שלום, מגדל נתל־אנ׳ב:
המצורף. הספח לפי להדשם גם תוכל לנוחותד

_________________________ושלח: צזור
סססון חיפה 1909 ת.ד. ימיים והכשרה לחיטך הדשות לני
________לקורס,״.,״״.. נקשר נוספים בפרטים מעוניין הנני
...............................כתובתי................................שמי

.״״-___גיל ............................................השכלתי...״
........................חתימה........................תאריך,

היה

ההסתדרות
לא״י היהודית הסוכנות ישראל ממשלת הציונית

והקליטה חעליה מחלקת , העליה לקליטת המשרד
העולמית

הישראלי אל
ל ״

שלת ת ישראל ממ כנו סו ה ת ו די הו טו הי חלי ה ה אחרונ ת מתן על ל קלו  ה
ת ט קלי ם. תושבים ל חוזרי

קת על ם הענ אי תנ ט ה חל ם אינדיווידואלי באורח יו א ת ה  למצב ב
פונה. כל של ולצרכים

ם לארץ, חוץ תושבי ישראלים שי  משרד אל יפנו לישראל, לשוב המבק
ת ק ל ח ה העליה מ ט לי ק ה ת של ו כנו סו ת ה די הו ת / הי רו ד ת ס ה  הציונית ה

ב העולמית ם הקרו קו מ ע על מידע ויקבלו מגוריהם, ל אפשרי. סיו

 חוזרים לתושפים ועדח בארץ: הכתובת
 7384 ת.ד.

ירושלים

198847 הזה העולם


