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חוצאווז1 הוורעוח
 היה הזה המולם של התרעות לשתי
המשך:

 לא זה בהרכב. ראשונים יעלו הם כך
!״פייר

 תל־אביב מכבי של הכדורסל הנהלת
 רלף המאמן עם חוזה עדיין חתמה לא

 אמר רלף,״ עם מדברים ״אנו לוליין♦
מנ מחרדבסקי, (״שמדור,״) שמואל

 ישיבת- תהיה שבוע ״בעוד הקבוצה. הל
 להחתמתו בקשר סופית נחליט ואז הנהלה,

קליין.״ של
 יהיה מי החליטה לא עדיין ההנהלה

 הקודם, העוזר קליין. של עוזר־המאמן
 קבוצת עם חוזה על חתם שרף, צביקד!
מחפ ומכבי רמת־גן, הפועל של הכדורסל

מה אחד לא אף בנרות. עוזר־מאמן שים
 שטל נראה בשמות. לנקוב מוכן הנהלה
 לקבל ביותר המתאים המועמד הוא ברודי

התפקיד. את

האגגד׳ם את הביא מ״
 יופל'ה יוסף מנסה שנים שלוש מזה

 קבוצת- את לישראל להביא מרימוכיץ'
 יו־ מנצ׳סטר מאנגליה, המפורסמת הפאר

 סכסטון, דייג הקבוצה, מנהל נייטד.
 האחרונות בשנים אך שלו, אישי חבר הוא

ביותר. עסוקה הקבוצה היתה
 מנצ׳סטר־יוניי- שביקרה האחרונה הפעם

שנים. שמונה לפני היתד. בארץ טד
נחת רוותה לא האנגלית קבוצת־הפאר

 ויל־ — ביותר הטובים שחקניה רבות.
 היו - ומקץ נ׳ורדאן תומאס, קינם,

 בעייה אגב, כל־כך. כשלה ולכן פצועים,
 שצעדה איפסוויץ׳, לקבוצת היתד. דומה

 אל רגל בצד רגל אסטון־וילה עם בתחילה
 המועמדת שהיתר. איפסוויץ׳, הצמרת. עבר

 כשלה הליגה, ולאליפות לגביע העיקרית
שחקניה. של הפציעות בגלל לבסוף

 מישחק כן, אם צפוי, לאוהדי־הכדורגל
 מג- תתארח כאשר הבא, בשבוע מעניין

צ׳סטר־יונייטד.

 בית- חבר אלחדיף, חיים עורך־הדין
 הקבוצות לשתי כי קבע המישמעתי, הדין
 שימש רק ושהמישחק וקר, חם נשק היה
 ג׳וליס כפר של הדרוזים למילחמות במה

כפר־יסיף. של הנוצריים בערבים
ה של הראשונות הרשעותיהן אלה אין

 הרשעה היתד. כבר ג׳ולים לקבוצת קבוצות.
 כבר וכפר־יסיף בנשק, שימוש על קודמת

מכבר. לא אליה והוחזרה מהליגה הושעתה

ל ש ע ר ג מי ה

לייכוביץ קפטן
הגיזבר עם נפגש

 כך על התריע )2275( הזה העולם י•
 חוזה על חותמים קבוצות־כדורגל שמאמני

 מיש- שתמו לפני עוד אחרות, קבוצות עם
 עם מתמודד שמאמן קורה כך חקי־הליגה.

 הועלה זה ניגוד-אינטרסים קבוצתו־לעתיד.
התאח־ של האחרונות מישיבותיה באחד

קליין מאמן
להחלטה ממתין

 כגון מגע כל לאסור והומלץ דות־הכדורגל,
מישחקי־הליגה. גמר עד זה,

 ביזבוז על התריע )2276( הזה העולם •
 נבחרת- על שהוצאו מיותרים, כספים

 הטיפול עקב שכן הנשים, של הכדורסל
 לנסוע בכלל היה כדאי לא בה הכושל

 הכדורסלניות ואמנם, בגרמניה. לתחרות
אח האחרון, הראשון ביום לישראל הגיעו

 המשוכה את כלל לעבור הצליחו שלא רי
הקדם־עולמית.

 את עתה קבחניטי-הכדורסל יתנו אולי
ויעס יותר, מוקדם לנבחרת־זזנשים דעתם

רציני. באופן בה קו

כסף דעעוחז 1א דתדע
 הכדורסל בנבחרת קורה מה ברור לא

 ארו־ ומוטי כרקוכיץ מיקי הלאומית.
 כתוצאה מצטברת, לעייפות טוענים אפטי

 תל־אביב. מכבי במיסגרת מישחקיהם מכל
 הנבחרת, שחקני במרירות אומרים ״בטח,״

 במדינת־הילדים כסף בלעשות עסוקים ״הם
אחר- מזיעים. כשאנחנו שלהם, מהחולצות

 שמועה נפוצה כאשר יותר סערו הרוחות
ר שלו ט ל  אלף 20 של סכום מקבל פי

ההת בנבחרת. שיופיע כדי כבונוס שקל,
בינ השמועה. את להכחיש מיהרה אחדות

 מחאה, לאות הכדורסלנים, החליטו תיים
להם. שנקבע באימון להתאמן שלא

יפו מכני שד המאמנים הלסת
 פסחו לא מי, את יאמן מי השאלה לגבי לאחרונה הנעשות הספקולציות,

מכבי־יפו. על
 לאימון הכטעט-ודאי שהמועמד בקול־תרועה עיתוני־הספורט בישרו תחילה

 פתח־תיקווה. בשורות תפקידו את המסיים מרימוכיץ, ׳ה יופל הוא הקבוצה
 כל או מכבי־יפו את לאמן יוסל׳ה של בכוונתו היתה, ולא שאין, נודע אבל

הישראלית. בליגה אחרת קבוצה
לה. מחוצה כוחו את ולנסות הארץ, את מעט לעזוב החליט הוותיק המאמן

 ינסה שהוא נראה ברחבי־העולם. אנשי־כדורגל עם מאוד טובים קשרים לו יש
 כדאי אדירה. בתנופת־התפתחות נמצא הכדורגל שבה בארצות־הברית, כוחו את

 לא האחרונות השנים שעד באדצות־הברית, זו, תקופה בתוך להיות, לו יהיה
בהתקדמות. פעיל חלק לקחת החליט ויוסל׳ה זה, בכיוון מאמצים כל־כך הקדישה

שמו הוזכרו מכבי־יפו. את יאמן מי הדיעות חלוקות עדיין :לארץ ובחזרה
 לאישור זקוק האחרון פפאפוב. ואסילי והבולגרי ליי שמואל של תיהם

בישראל. לאמן כדי הבולגריים מהישלטונות
הנ הבולגרים. של עירם ביפו, דווקא בולגרי מאמן לראות מעניין זה יהיה

 הקבוצה, של 37ד.־ בן שחקנה ליאון, שמוצי בינתיים, מקווה, הקבוצה הלת
חבריה. אומרים לו,״ זקוקים עדיין ״אנו אותה. יעזוב לא

מרימוכיץ מאמן
הקלעים מאחורי פעל

 אובדי־עצות. עדיין ההתאחדות עסקני
 רוצה אינו הנבחרת, מאמן קליין, דלף

 כנראה, הוא־יאמן, שכן לקלחת, להיכנס
לק הבאה. בעונה תל־אביב מכבי את גם

 נגד האחרון הראשון ביום המישחק ראת
 נראה אולם הרוחות, מעט שככו השבדים

זמן. להרבה שלא
 לייבוכיץ, כארי ייפגש הבא בשבוע

 גיזבר עינכר, יופף עם הנבחרת, קפטן
לפ שיצליח מאמין הוא איגוד־הכדורסל.

הנבחרת. בעיות את תור

 החלה סופה לקראת אולם העונה, בתחילת
 ניצחה היא מרשימה. בסידרת־ניצחונות

 בתיקו גמרה זו, של בביתה ליברפול את
 את ניצחה אסטון־וילה, האלופה עם 3:3

 העונה את כנראה, ותגמור, ,1:2 איפסוויץ׳
 שישי־שביעי. במקום

מפציעות הקבוצה סבלה העונה בתחילת

הת כבר הכרטיסים שהוצאו לפני עוד
 כדי הדרן, למישרד רבים אנשים קשרו

 כרטיסים. לקבל יהיה אפשר מתי לשאול
 מנצ׳סטר- של שרופים אוהדים בארץ יש

יותר. הגדולים מימיה עוד יונייטד,
 שקלים. 70 עד 20מ־ הכרטיסים מחירי

 כרטיסים עבור הוא ביותר הגבוה המחיר
 זה שער שער־היוקרה. שהוא ,1 מם׳ בשער

 איגוד־ לפונקציונרים. ברובו שמור כבר
 מיספר הזמנות. 500 קיבל למשל, השופטים,

 זכו מהתאחדות־הכדורגל אנשים של גדול
 גם קיבלו ומשום־מה בהזמנות, הם אף

כרטיסים. ממועצת־הפועלים אנשים
הקל מאחורי שפעל מרימוביץ׳, יוסל׳ה

 ל- צופה האנגלית, הקבוצה להבאת עים
טוב. כדגרגל

״קודמות הרשעות

 גזר הכדורגל של המישמעתי בית־הדין
 כפר- והפועל ג׳ולים הפועל קבוצות על

 משדה-הכדורגל הרחקה כבד: עונש יסיף
 עונת-המיש- לתום עד עונות, שתי במשך
 בעיקבות בא הדבר .1981/2 של חקים

 במישחק הקבוצות של אוהדיהן התפרעות
 אוהד נרצח שבו שבועיים, לפני ביניהן

ג׳ולים. הפועל של
 יוכלו לא שהשחקנים קבע גם בית־הדין

 תת- אם אף אחרת, קבוצה בשום לשחק
הקבוצות. שתי פרקנה

ר1 □מיגר־ש מי
 מופתעים היו לא מכבי-יפו של הכדורגל קבוצת של המושבעים אוהדיה

 קכיליו, הרצל הקבוצה, של המוכשר שחקנה את שמעו כאשר במיוחד,
ברדיו. שר

אוטו מזוהה והוא במכבי-יפו. רב זמן מזה משחק ,30 בן שהוא קביליו,
 כדורגל, של שבת עוד השיר את הוציא שנה חצי לפני הקבוצה. עם מטית
 לטרנזיסטור, צמודים במיגרשים היושבים הכדורגל אוהדי לכל להיט שהפך

התוצאות. יתר את וחס, חלילה להפסיד, שלא
 רק אני זה ״בשלב קביליו, אומר הכדורגל,״ את כעת לעזוב חושב ״אינני

שירים.״ מוציא
 וחדשים ידועים שירים ארבעה ובו הראשון, תקליטו לאור ייצא שבוע בעוד

 לעזוב זמני שבבוא להיות ״יכול אומר, הוא ברדיו,״ ירוצו השירים ״אם כאחד.
 הדרך. את להכשיר כעת מנסה אני זמר. של קאריירה לי תחכה המיגרש את
 בבוא כנראה לזה, אכנס יצליח, זה אם בעבודה. או בכדורגל לי פוגע לא זה

מהמאמן.״ מבסוט גם אני שהיא• כמו בקבוצה לי טוב כרגע הזמן.
 אחר שחקן של מחנות־הבורקס רחוק לא ביפו, לדברי־ספורט חנות לקביליו

אוננה. משה - יפו ממכבי
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