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בעבודתו. בעליה את המשמשת
 להודיע מתבקש בה הנתקל

.03־255241 טלפון ליענקל׳ה,

השם בעזרת לסל
 מכבי את לי מה לשם ממש. נשברו תיח

 את מצאתי באליצור אם תל־אביב,
״1 מקומי
 כשהוכתרה עולמה את קנתה כנעני נטע

אירו באליפות האירופית, כמלכת־הסלים
 בוויגו. 1975 באוגוסט שנערכה לנערות פה

 לקבוצתה והכניסה חצי־פינה, שחקנית היא
 שעברה,״ ״העונה ומהירות. תנופה החדשה

 נפצעתי שחורה. עונה ״היתר. אומרת, היא
ה מבטיחה העונה, לי.״ הלך ולא ברגל

 לפני מצה״ל שהשתחררה קיבוצניקית
 שיחרורה עם גדולות. לעשות אחדים, ימים

 ג׳וב קיבוצה מטעם נטע קיבלה מהשירות
אחת. לשנה בתל־אביב

במו//
בשוק־עבדים!"

 ישראלה היא בקבוצה חדשות נים <ך*
 הכדורסלן של אשתו דירקס, (״רלי״)

 במכבי כיום המופיע דירקס, קאמיל הבלגי
 נאסר רצינית. בעייה יש לרלי רמת־גן.

 במיסגרת אליצור בשורות להופיע עליה
 שיחרור בידיה שאין כיוון הליגה, מישחקי
 רלי קבוצתדדלשעבר. תל־אביב, ממכבי

 :דבריה מתוך לשמוע ניתן וזאת ממורמרת,
 כאילו אלי מתייחסת תל־אביב ״מכבי
שיי הייתי בכלל אני בשוק־עבדים. הייתי

 תל- למכבי הועברתי תל־אביב. למכבי כת
 רמת־ שמכבי אחרי שנים, שלוש לפני אביב

 הייתי האחרונות בשנתיים התפרקה. גן
 כר־ את חידשה תל־אביב ומכבי בבלגיה,

בשורותיה. שאופיע כדי שלי טים־השחקן
 מרגישה אני אותי! מעצבן כל־כך ״זה

ב לשחק לי נותנים ושלא אותי, שסידרו
 שמעתי בה. לשחק ,מתה׳ שאני קבוצה
 לירות אלף 20 מבקשת תל-אביב שמכבי

 מתכוונת אני מגוחך. וזד. שיחרורי, עבור
 הכדורסל, איגוד של לבית־המישפט לפנות

בשיחרור.״ לזכות כדי
 מאמן שהיה מי דניאל, הקבוצה, מאמן
סי את מנתח בכדורסל, ישראל נבחרת

 לעשות כך ובתוך באליפות לזכות כוייה
 לנו ״חסרה הישראלי. בכדורסל היסטוריה

ל ״נוסף אומר, הוא שחקנית־ציר,״ עוד
 לראות רוצה הייתי .16ה־ בת דרייגור ענת
 כשענת לצידה. משחקת דירקם רלי את

 לחסום אפשר כשחקניודציר, לבד משחקת
 לכל הקבוצה. במישחק שפוגם דבר אותה,
 גבוהה שחקנית עם לשחק קשה קבוצה
אחת.

ו מכבי של ההגמוניה את לנפץ ״כדי
 הוותיק, המאמן אומר תל־אביב,״ הפועל
 תל־ מכבי על להתעלות צריכים אנחנו
 ב־ שלנו העיקרית היריבה שהיא אביב,
 כדור- אישית, מבחינה לאליפות. מירוץ

 אלי- של מאלה יותר טובות מכבי סלניות
 יותר טובות שחקניות־ספסל להן יש צור.

 הוא שלנו הסודי הנשק יותר. ומנוסות
 זה נשק הקבוצה. של הקבוצתית היכולת
 מייד תל-אביב, מכבי על בניצחון התבטא

העונה.״ פתיחת עם

שירות
דיפלומטי

ץ נ ש 2 ח 0 4 2
הספ לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
 וחיסור חיבור פעולות של בעזרתן סימנים. אותם יש רות
ריבוע. של סמל בל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחילוק כפל
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 ה- היתר. שעבר השבוע אמצע ףי
 החמישי ביום במחנזדאימון. קבוצה

 מכבי עם התמודדה היא שעבר בשבוע
 ה־ של הראשונה המחצית רמת־חן. דרום

 נע היתרון רבת־תהפוכות. היתד. מישחק
זעירים. בהפרשים קבוצה אל מקבוצה

 הם כי ייאמר, והמאמן הבנות של לזכותן
 המישחק בהפסקת בניצחונם. בטוחים היו

 הוכמן: חנה הדתית הכדורסלנית אמרה
 לחינם לא אותנו, יאכזב לא שלנו ״השם

 אלי־צור.״ לנו קוראים
התעור חלה השנייה המחצית בפתיחת

 דקות תוך אליצור. בשורות נפלאה רות
 ענת יתרון. הבנות לעצמן קנו ספורות
 של לגובה המיתמרת הצעירונת, דרייגור

ו הסלים לשני מתחת שלטה מטר, 1.84
 19 קלעה הוכמן חנה נקודות. 22 קלעה

 היתד. שלא למרות כנעני, נטע נקודות.
חשו כדורים מיספר חטפה יכולתה, בשיא

מכריעים. בסלים שהסתיימו בים
 בנובמבר 17ב־ — מחודש פחות בעוד

 בתולדותיה, לראשונה הקבוצה, תופיע —
 עם תתמודד והיא גביע-אירופה, במישחקי

 שסיכוייה היא האמת ראפיד־בוקארשט.
היס שהתמודדות ספק אין אך קלושים,

 טבילת־אש הקבוצה עבור תהווה זו טורית
בינלאומי. ומיבחן־כוח

ה במיפעל הקבוצה תובס אם אפילו
 תעשה שלישראל ספק אין המכובד, אירופי
השם. בעזרת טוב. דיפלומטי שירות

במדינה
)29 מעמוד (המשך
 הוועד־הפועל מרכז לאישור שהוגשו העיון

 הגיעו התשלומים וכי התקיימו, לא כלל
פרטיים. לכיסים

 ינאי דב כי סיפרה השנייה הגירסה
ב שותף הוא כי שנתגלה לאחר פוטר
 ראו ההסתדרות ומבקרי פרטית, חברה

טעם־לפגם. בכך
״גם הביקורת. לוועדת־ עירעור

 ב־ עלי שמסתובב מה על שמעתי אני
 ינאי דב אמר הפועל,״ הוועד מיסדרונות

ב מניות לי שיש היא ״האמת השבוע.
 משאבות. בייצור הקשורה פרטית חברה
 כיושב־ראש מתפקידי פוטרתי זה בגלל

 במישמרת־הצעירה. ההסתדרותית הוועדה
 ה־ של מרכז־התרבות של השני, בתפקיד

בפועל. משמש עדיין אני הצעירה, מישמרת
 הפיטורים. עם נגמר לא העניין ״לגבי,

 הדיון לוועדת־הביקורת, עירעור הגשתי
ש היא והוועדה שבוע, בעוד ייערך בו

 או תופסים הפיטורים אם סופית תפסוק
להח לי שאסור טוענת אומנם החוקה לא.
 מעולם אני אבל פרטית, בחברה מניות זיק
 מה ובעצם, החוקה, כל את קראתי לא

 לתת זה מוועדת״הביקורת מבקש שאני
 בחברה.״ חלקי את למכור כדי זמן קצת לי

 רישום נעשה כאילו השנייה, הגירסה את
 ינאי מכחיש התקיימו, שלא ימי־עיון של

 תפקידי, בתוקף מארגן, ״אני מכל־וכל.
הש בכולם ״לא אמר. ימי-עיון,״ עשרות
 סבירה ביקורת לי היתד, אבל תתפתי,
 לא־נכון.״ רישום שום היה ולא עליהם

 מב- במישרדי מתעכבת. הביקורת
 ביקורת נערכה כי מספרים, קר־ההסתדרות

 ינאי. דב של שבניהולו במרכז־התרבות
 לכלל חומר שום הגיע לא עכשיו ״עד

 ולט- סגן-מבקר״ההסתדרות, טען בישול,״
 עבר שמישהו למסקנות יגיעו ״אם מן.

 למישטרה. הנושא יועבר פלילית, עבירה
 את נעביר מינהלי, פגם שהיה נגלה אם

 ויוסקו הפנימית לוועדת־הביקורת החומר
האש האנשים או האיש לגבי המסקנות

מים.״
הס הוקדמה ינאי דב לגבי כי מסתבר,

 אולם מתפקידו. פוטר הוא המסקנות. קת
 בוועד־הפועל אלה בימים שנשאלת השאלה

בעיקבותיו. יילך מי היא,

ת־מלאכי קריי
החלוץ ,הדרו?

 שכן צבאי בסיס קריית־מזאכי,
— ראשץ ודרוזי־קיוסקאי
פסיק ע? נלחמים

 הראשון הדרוזי הקיוסקאי הוא והבי אלי
ה הקיוסק בעל להיות אבל בארץ־ישראל.

 קשה. די עניין זה מסתבר, החלוץ, דרוזי
 שלו הקיוסק את לפתוח בחר והבי אלי

 העיירה ליד צבאי בסיס שערי מול דווקא
 חשב, כך כאן, קדיית־מלאכי. הדרומית

 של ארוכות שנים אחרי סוף־סוף, יגיע
והנחלה. המנוחה אל תלאות,

 ל־ שהגיע הראשון האדם היה והבי אלי
 כ- עבד קצר זמן לדברו. קרייודמלאכי,

 בעיר והלכו שניבנו בבתים שומר־לילה
 כלא כמוהו קודם שהיה מה כל החדשה.

 ביתו, שאת רק יודע הוא החליט. היה,
 כשהיה. עזב בגליל, מכפרי־הדרוזים באחד

יהודים. ועם בין ועובד חי הוא מאז .11 בן
 כ- העבודה בקריית־מלאכי. דרוזי

 הדרוזי של לרוחו היתד. לא שומר־הלילה
 ליד עזובים בתים קבוצת והגאה. הנאה
 את שבה לעיירה, הסמוך צבאי מחנה
 וכשאלי החליט. ביתי,״ יהיה ״כאן ליבו.

 אט־ שלו. יהיו האלה הבתים — מחליט
 את העזובים בבתים קבע לבטח אבל אט

ה באחד פתח ואף אותם שיפץ מישכנו,
לתיפארה. קיוסק חדרים

 לקריית־מלאכי גם הגיעו בינתיים אולם
 ולהם עסקני־הציבור, ושכוחת־האל הרחוקה
 שטח ״זהו משלהם. ורצונות רבים תככים
 אנשי- של מישלחת לאלי אמרה צבאי,״

ה הוא הזה ״השטח הסמוך. מהבסים צבא
 דרוזי, אני מזה ״חוץ אלי. קבע שלי,״ שטח
גיזעית.״ אפלייה יהיה לי שתעשו ומה

 עסקני־הציבור אל מיהרו הצבא אנשי
 הללו הקטנה. לקרייה הניעו שזה־מכבר

ו לבית־המישפט, אלי את וזימנו שלחו
 כהנה ועוד ולפינוי להריסה צווים הוציאו
 בכל מסרב כשהוא בשלו, אלי אולם וכהנה.

 הדרוזי ״הקיוסקאי התואר על לוותר תוקף
)34 בעמוד (המשך
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