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סודי

 הכדורגל קבוצת של המפורסם מנהלה
 ־5ה ממשנגלדבאן, בורוסיה הגרמנית

 ושהה בישראל ביקר גרהסופ, מוט
 חשאי. היה הביקור ימים. ארבעה בה

 על ידע אנשים של מאוד קטן מיספר
 שהותו במשך במיקרה. זאת וגם כן,

 המאמן של בחברתו גרהסופ נראה בארץ
שפר. עימנואל לשעבר, הלאומי

 לביקורו הרקע את לגלות הניסיונות
 מה לומר סירבו השניים בתוהו. עלו

שהקבו הנמנע מן זה אין לכך. המניעים
מהשח בכמה עניין מגלה הגרמנית צה

הישראליים. קנים
 אירופי מסע בארץ התפתח לאחרונה

 לאחרונה, ביקר, כן כישרונות. לגילוי
 האמריקאית הכדורגל קבוצת של מנהלה

המעו אנגלים בארץ שהו כן קליבלנד,
שה נראה בישראל. בכדורגל היטב רים

 הישראליים בשחקנים הטמון פוטנציאל
שחק כמה הזרות. הקבוצות את מעניין

 לגבול, מעבר אל עיניהם לוטשים נים
אירו בקבוצה מקום לתפוס בתיקווה

 הנמנע מן זה יהיה לא טובה. פאית
 ביטויים את יתנו זה בכיוון שהתפתחויות

המחזור סיום עם הקרובים, בימים כבר

שפר מאמן
חשאית פגישה

 שבת ביום שיהיה הליגה, של האחרון
זה.

ומה מאנשי־המפתח, אחד אופן, בכל
 הוא שחקנים חילופי שיזמו ראשונים
 היה אי״אפשר תגובתו את שפר. עימנואל

 של ביקורו סיום עם מיד שכן לקבל,
 לרגל הארץ את שפר עזב מגרמניה האורח
עסקיו.

ל רג כדו
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ך ס ם כ שחקני ל
נמ נתניה מכבי של הכדורגל קבוצת

 אחרת קשה, כספי במצב כנראה, צאת,
 מפגינה שהיא הזילזול את להבין אי־אפשר

חוד כמה מזה לשחקניה. תשלומים כלפי
לשח פרמייה תשלומי המועדון חייב שים

משלם. אינו אבל קנים,
 חברי מוזרה. הקבוצה הנהלת טענת
 משחקת אינה שהקבוצה טוענים, ההנהלה

 שמגיע הקהל בכמות ירידה יש ולכן טוב,
להתמודדויות.

 כך אומרים,״ שהם במה משהו ״יש
 של החדש שוערה גלאוכרמן, רוני

 גוררת ברמה שירידה ״נכון הקבוצה,
ולא רלוונטי, לא זה אבל בקהל, ירידה

גלאוברמן שוער
כסף חייבים

 אנחנו מאיתנו. אחד אף לעניין צריך
 מה לקבל וצריכים שלנו, את עושים

לתת.״ הקבוצה שהתחייבה
 העונה קרה הסבר״מהי-גכ לגלאוברמן~יש ״

 היום של נתניה ״מכבי אשתקד: לאלופת
המת אנשים של מנצחים, של קבוצה היא

 שהשחקנים ברגע אליפות. על מודדים
ירדה יקחו, לא הם האליפות שאת ראו

 כדי משחקים והם לאפס, המוטיבציה להם
 אבל מוזר, נראה זה העונה. את לגמור

 שאנחנו היחידי והדבר אצלנו, המצב זה
ול הליגה את לגמור הוא כרגע רוצים

 לקחת כדי הבאה, לעונה ברצינות התכונן
האליפות.״ את

 של הכדורגל לקבוצת יש דומות בעיות
 טוענים, השחקנים פתח־תיקווה. מכבי

 רב. זמן זה כסף להם חייבת שההנהלה
 השבת שביום כך, לידי הדברים הגיעו

 מכנס וגד כהן ניסים סירבו האחרון
 עד תל־אביב, הפועל נגד ולשחק לעלות

 שהיא הכסף את ההנהלה להם תחזיר אשר
להם. חייבת

 הפתח- במועדון מתרחשים מוזרים דברים
 בזמנו שניתנו מההמחאות, 'כמה תיקוואי.

 ואחד כסף, קיבל לא חלק חזרו, לשחקנים,
 הקבוצה שהנהלת במרירות, טען אף מהם

 לשלם תצטרך לא ואז יפסידו שהם מעדיפה
 משלה. בית לקבוצה אין לשחקנים. פרמיות

 ענפי-הספורט כל עם יחד ממוקמת היא
 הלאומית בליגה ״לקבוצה מקום. באותו
 השחקן. טוען יותר,״ טוב ויחס מקום מגיע
 מספיק יש כספיות, בעיות לה יש ״ואם

 לעזור שיכולים בפתח־תיקווה עשירים
 לשחק אפשר איך מהבוץ, לצאת לקבוצה

?״ ככה

ד ת מגו״ס ל1רג1כ רו חי ב ד
 של עלייתן את חוגגת בית״ר הנהלת

 בית״ר :יותר גבוהה לליגה קבוצות ארבע
 לליגה שעלו ירושלים, ובית״ר תל-אביב
 לליגה שעלתה נתניה, בית״ר הלאומית,
.׳א לליגה העולה חיפה, ובית״ר הארצית,
 מראשי נמרץ, צעיר רייסר, ,מיכה
 וערך לחגיגה, סיבה שיש החליט הליכוד,

 יד־אליהו. של בהיכל־הספורט אמנים ערב
 חזה ועפרה פיק צכיקה עם יחד

 ארידור. ויורם לוי דויד השרים הופיעו
 תל-אביב, עיריית ראש הצטרפו אליהם

 יגאל וסגנו, להט (״צ׳יצ׳״) שלמה
גריפל.

 לא ובוודאי הראשונה, הפעם זאת אין
למט מנוצל שהספורט האחרונה, זו תהיה
 טרמפ תפסו הליכוד אנשי פוליטיות. רות
 ערב זאת כל לכדורגל, הליגה עגלת על

בחירות.
 קט־רגל, מישחק גם נערך החגיגה בסוף
 קבוצות למצטייני פרסים הוענקו ובסיומו
בית״ר.

המט״דים היעוראול״ס
 קבוצת תשחק שבו הבא, הרביעי יום

 מדריד, ריאל מול ליברפול של הכדורגל
היוצאים האנגלים של חגם רק לא יהיה

 של או מייוחדים, במטוסים ארצם את
 גם זו תהיה ממדריד, קבוצת־הפאר אוהדי

 לכבוד שזכו ישראלים שני של שימחתם
 (״פיני״) פנחס העיתונאי השניים, מייוחד.
 ראוכן הירושלמי ועורך־הדין זהפי

̂פלין,  קבוצת של לשעבר יושב־הראש רי
 הוזמנו ירושלים, בית״ר של הכדורגל

ליברפול^לפאר^ס^ של מיוחד במטוס לצאת
 בכדורגל" אירופה גביע גמר זה, מישחק

 מיספר רבה. התעניינות אחריו מושך
 במטוס עצום. יהיה לשם שיגיע הצופים

 מלבדם, יהיו, וזהבי ריבלין יוצאים שבו
 בלבד. המועדון ואנשי הקבוצה שחקני
 יוצאת־ מחווה הוא השניים של זימונם

לה. זוכים רבים שלא דופן,
 רב. זמן זה למועדון קשורים השניים

 האנגלי, הכדורגל אנשי עם קשרים לזהבי
 ליברפול עם קשריו מטפח. הוא שאותם

 של במכירתו קשור שהיה לאחר העמיקו,
בי  דבר של בסופו שהיה מה כהן, א

 ועוד כך על המועדון. של לשביעות־רצונו
זו. מיוחדת במחווה לשניים ליברפול גמלה

ד מ■ - <־ מרוויח מי סי פ * מ

 אדירים סכומים סביבו מרכז הכדורגל
 תוציא למשל, תל-אביב, הפועל כסף. של

השח באליפות. הזכייה עבור גדול סכום
 לירות 200,000 של מענקים יקבלו קנים

 הם אלה אחד. כל לירות 500,000 עד
 באליפות. הזכייה עבור מיוחדים מענקים

 סכום מהם אחד כל 'יקבל זאת מלבד
 על־פי אחד, כל לירות 40,000 של נוסף,

 מזכיר החוזה האגודה. עם שלהם החוזה
 שחקן, לכל לירות 18,000 של סכום בעצם
שנה 12 של ממושכת המתנה אחרי אבל

שוויצר מאמן
לירות מיליון רבע

 קברניטי- החליטו באליפות, לזכות כדי
 הפועל מאמן הסכום. את להגדיל הפועל

 נפסד יצא לא שוויצר, דויד תל־אביב,
 לירות מיליון רבע יקבל והוא מהעיהקה,

ההישג. עבוו
 מפסידים הטבלה של התחתון בחלק

 כמה לגבי הפחות, לכל זה, כך כסף.
 לליגה היורדת חיפה, הפועל משחקני

 חתום שוורץ שלום השחקן הארצית.
מה השיחרור לו יעלה שלפיו חוזה, על

 תרד, הקבוצה אם לירות 800,000 קבוצה
 תישאר הקבוצה אם לירות 360,ו־ססס

 השיחרור יעלה מיאלי לאלי בליגה.
 נשארת היתה הקבוצה אם לירות, 150,000

 יורדת. היתד. אם לירות 500,000ו־ בליגה
 ומיאלי לירות 500,000 מפסיד ששוורץ יוצא

לירות. 350,000 של סכום מפסיד
 לליגה השנה העולה תל-אביב, בבית״ר
 אהרץ הקבוצה, מאמץ החליט הלאומית,

 הוותיק, את ולהעסיק להמשיך שלא גניש,
 למענק- זכאי שפיגל שפיגל. גיורא
 אריב ירון גם לירות. 500,000 בסר עלייה
 מהם אחד כל כסף, יקבלו ליברמן ואבי
לירות. 150,000 של במענק-עלייה יזכה

צי3ה :3ריו
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ישראל לירות מיליון 80כ״ שחם שטרלינג, לירות 400,000
 השחקן עביר יונייטד מצצ׳סטר של הכדורגל קבוצת תדרוש יות׳

 החלוץ יימכר אם יידרש, זה סכום ג׳ורדן. ג׳ו המחונן
 אחרת אירופית שקבוצה במיקרח אנגלית. לקבוצה המצטיין

 קטן סכום מנצ׳סטר תדרוש אותו, לרכוש מעוניינת תהיה
 לירות מיליון 48 שהם שטרלינג, לירות 240,000 של יותר,

ישראליות.
 שקמו החלוצים מגדילי שהוא נאמר שעליו הסקוטי, ג׳ורדן

 צעיר שאינו גיל .29 בן כבר הוא הבריטית, לממלכה אי-פעם
 כסף. הרבה כל־כך להרוויח רבות שנים לו נותרו ולא לכדורגל,

 עם שלו החוזה סיום ועם הפרינציפ, את כנראה, תפס, הוא
אחרים. בתנאים אלא אותו, לחדש סירב מנצ׳סטר
 אבל חודש, לפני הצעתו את המועדון לראשי הציע הוא

 בואו ולפני התייאש, לא ג׳ורדן הסף. על אותה דחו הם
 כדי שבועיים, של אולטימטום למועדון נתן הוא לישראל
 מישחקו סיום עם הצעתו• של דחיה לפני סופית עמדה שיגבשו

ההנה על חיה לאנגליה וחזרתו הכוכבים נבחרת נגד בישראל
 תיעתר שההנהלה כרגע נראה לא תשובתה. מה להודיע לה

 בליגה היקרים השחקנים אחד ג׳ורדן היה כך גם לדרישותיו.
האנגלית.

 לכתבת אמר הוא יותר״, גרוע שמשחקים שחקנים ״יש
 גבוהה משכורתם זאת ״בכל בישראל, כששהה הזה, העולם

 כמוני טוב ששחקן סיבה, שום אין מקבל. שאני מזו יותר
לו.״ שמגיע מה את יקבל לא

 לירות 350,000 של סכום ג׳ורדן עבור שילמה מנצ׳סטר
 יונייטד. מלידס אותו ושיחררה שנים, שלוש לפני שטרלינג

בעיק- בא המועדון, בהכנסות לגידול שהביא רב, קהל אמנם, - !54 ——

ג׳ורדן(משמאל) כדורגלן
בישראל אולטימטום

 לקבוצה חזה השחקן יימכר אמנם שאם נראה, אך ג׳ורדן, בות
כולה. העיסקה על כסף המועדון יפסיד אירופית,
 ג׳ורדן, אומר ממנצ׳סטר,״ פרישתי על להודיע ממהר ״איני

 אבל השווה. לעמק איתי להגיע יחליט שהמועדון מקווה ״אני
 קבוצות מספיק תהיינה יפורסם, שהדבר שברגע בטוח, אני

אותי.״ לקנות שתרצנה
2281 הזה העולם




