
 עם מדבר והוא בחופשת־מולדת, נמצא
 לשחק שיישאר המעוניינים גורמים כמה

בישראל.
 — אפשרויות כמה עומדות כהן לפני
 קבוצת־פאר גם כמו ידועה צרפתית קבוצה

 בשורותיהן. שישחק מעוניינות גרמנית'
 לשחק יישאר שכהן אפשרות גם קיימת
אחרת. בקבוצה כי אם באנגליה, זו בעונה
 עליו הלוחצת מישפחתו, עם מתייעץ כהן

 כספים קורצים כשמנגד בארץ, להישאר
 שבסופו כך על מהמרים רבים גדולים.

בישראל. יישאר הוא דבר של

ת1 החל,*רה כ ש מ

 וזאת סוערות, עדיין בחיפה הרוחות
 זייגכרג. אורי המאמן, של מינויו חרף

 שונים גורמים של חריפה התנגדות קיימת
דור הם בקבוצה. הנעשים השינויים לכל
 הנוכחית, ההנהלה אח להדיח רק לא שים
 אחת אותה. שמעו אלה את גם אלא

 של החזרתו היתר. שהועלו האפשרויות
 הקבוצה, מוותיקי צימט, (״צביקה״) צבי

ה כאלה גם יש !הנוכחית. ההנהלה אל
 יצחק הוותיק של מינויו את מעודדים

 זה על לשמוע מסרב האחרון אנגלנדר.
 בוויינברג. הפועל אנשי יחזיקו עוד כל

ש כדי אנגלנדר, את להביא היה הרעיון
מיקצועי. מנהל ישמש
 אלה, קיצוניים שינויים ייעשו אמנם אם

 חיפה פועלי מועצת תהיה שתיפגע מי הרי
 כל של מינויים מאחרי העומד הגוף —

 הפועל. לקבוצת ישירות הקשורים הגורמים
 הפועל .תיק מחזיק של התפטרותו גם

 סיבוואני, יצחק הפועלים, במועצת
 האחרונות הפרשיות רקע על כנראה היתד.

המישטרה. חוקרת שאותם

מכביוק
שונה סנונית רא

 ינחתו חודש בעוד בפתח. פעמי-המכביה
 למיש- שיבואו ספורטאים, אלפי בישראל

 הקנדי, הנציג לאני, גיקי חקי-המכביה.
 מיש- תימנה לדבריו, בישראל. כבר נמצא
 ותהיה משתתפים, של גדול מיספר לחתו

 מישתקי־המכביות במיסגרת ביותר הגדולה
ספור 150 של לבואם צופה הוא כה. עד

ומלווים. מאמנים, טאים,
ההיאב הוא שלנו ביותר החזק ״הענף

 לקבל סיכויים לנו ״יש לאנג, אומר קות׳״
 את ייצג סטופ האורד מדליית־זהב.

 בשתי במדלייודזהב זכה הוא המישלחת,
 רומי, יווני בסיגנון האחרונות המכביות
 עם בעבר ונמנה קילוגרם, 68 עד במישקל

 ארצו של האולימפית המישלחת חברי
 .1976 מונטריאול אולימפיאדות למישחקי

 קנדה באליפות זכה מאי חודש באמצע
 שלושה- עוד לנו יש מלבדו סיגנון. באותו

זה.״ בתואר לזכות מועמדים ארבעה

רט1ספ
כדורגל

אל איפה כ מוג מי ד אל
 הפועל קבוצת ערכה שעבר השבוע בסוף

 לעונת האליפות הכתרת נשף את תל־אביב
 בהיעדרותו בלט .1980־1981 המישחקים
 מיכאל התאחדות־הכדורגל, יושב־ראש
אלמוג. (״מיקה״)

 מתוך הופיע לא שאלמוג האומרים יש
 הפועל. אנשי של נזעמות לתגובות חשש
 להחלטה העיקרי הגורם שהוא טוענים אלה

תל-אביב הפועל בין חוזר מישחק לקיים

ציכיה:
יח1חדו

קודרת

 מי בינלאומי. שופט התואר את טילינגר
 איתן נפתלי השופטים יהיו מכך שיהנה

כן־יצחק. ויצחק

ה מ ? שוס דווקא ל

 למישחקי האחרון הראשון ביום יצאה בכדורסל ישראל ניבחרת
 שסיכוייה מעריכים, מומחים בצ׳כיה. שייערכו אירופה, אליפות

 זוהרים, כה אינם 1—3 במקומות בביתה להתברג הניבחרת של
ומקורביה. הקבוצה מלווי של האופטימיות חרף וזאת

 מבעיות החל רבות. בעיות ליוו הניבחרת של אימוניה את
 ועד משכורות, מבחינת שחקנים העדפת של ושאלה כספיות

 בין ובמיוחד עצמם, לבין השחקנים בין פנימיים לסיכסובים
הקבוצה. שחקני ליתר תל-אביב מכבי שחקני
 מאופטי- נשמר והוא לבעיות, מודע לוליין, 5יל! המאמן, גם
 אותה שתדחוף מוטיבציה הקבוצה חסרה לדבריו, יתרה. מיות

להצליח.
 פנים שהם שחקנים שישה בניבחרת שיש העובדה, על נוסף
ם תל-אביב, מכבי שחקני שלושת הרי באירופה, חדשות י  ג׳

 הרציני הכוח שהם ברקופיץ, ומיקי סילכר לו כוטרייט,
 אינו ברקוביץ אירופה. גביע ממישחקי עייפים הניבחרת, של

 יציאת בוקר להתאמן, צורך אפילו וראה טוב, בכושר נמצא
הניבחרת.

שום כדורגלן
מעבו־לים מגעים

 מישחקי-הגביע. במיסגרת לרמת־עמידר
 אומרים, הם פחות,״ מדבר היד. אלמוג ״אם
 מיש־ לקיים בהתאחדות מחליטים היו ״לא
חוזר.״ חק

 שנפגע מי לחשוש. ממה לאלמוג לו היה
 של הכדורגל קבוצת מנהל היד. פיסית

השבת ביום אדיב. יעקב רמת־עמידר,

 את שהציגו ביריונים, אותו עצרו האחרון
 בו והלמו תל־אביב הפועל באוהדי עצמם

 אדיב שותת־דם. לביתו חזר הוא נמרצות.
 רצה ולא למישטרה, תלונה הגיש לא

 אבל המידה, על יתר העניין את לנפח
 מקורבי בקרב בהלה עוררו המכות סימני

הקבוצה.
 טכני ניצחון להפועל לתת ההחלטה עם

ה הרוחות, מעט נרגעו רמת־עמידר על
 היא לבדיקה שנותרה היחידה התנהגות

 שלדעת טילינגר, יאיר השופט של זו
 המיש- את להפסיק צריך היה לא מומחים

 את בינתיים השעה השופטים איגוד חק.
 שחתם הליגה ובמישחק מפעילות, טילינגר

 ליהוד, כפר־סבא הפועל בין העונה, את
קליין. אכרהם במקומו שפט

מ־ לשלול האפשרות נשקלת בינתיים

שוויצר של הסיוט

 שב מנפל, ק׳ג הכדורגל ניבחרת מאמן
באנ כמה יודע המי מחופשתו מכבר לא

 את הציע הלאומי שהמאמן נודע, גליה.
 הקנדית לקבוצה שום יצחק הכדורגלן

 אר־ על בליגה המשחקת בלייזרם, טורונטו
צות־הברית.

את זה למועדון מנסל הציע כן לפני

מנפל) ג׳ק (עם אלמוג יו״ר
מחרה העדרות

 הניבחרת, קפטן רמתי, (״גידי״) גדעון
 מועמדותו, דחיית על לאחרונה שהתבשר

 מדוע כך, אם בקבוצה. מנהלים חילופי עקב
 עם ומתן משא הקבוצה הנהלת מנהלת
שום?
 בסיכויים פגע שמישהו הטוענים, יש

 מנהל הקנדית. בקבוצה לשחק דמתי של
ה על מגיב אינו טוי, קלייד הקבוצה,

האלה. ידיעות

כהן ר.ודך דאן
 הכדורגל קבוצת של הישראלים שני

 משה מזה. ייפרדו-זה ברייטון האנגלית
 בעוד בברייטון, לשחק ישאר גריאני

כהן הבאה. בעונה ימשיך לא כהן יעקב

כרקוביץ כדורסלן
מצטברת עייפות

 _ ימים. בחמישה הנערכים חקים,
 ביום שבועות. שלושה לפני התחיל זה

 גביע- במיסגרת מישחק נערך השלישי
 המישחק התקיים אחריו יומיים המדינה,

האנ מנצ׳סטר מול הכוכבים ניבחרת של
 של הטובים שחקניה שותפו שבו גלית,

 ו- לוי שבתאי סיני, משה הפועל:
 נערך כך אחר ויומיים אקהויז, יעקוב
 עקבו כולם כאשר רגיל, ליגה מישחק
ברמת־השח־ מתמיהה ירידה אחרי בחרדה

____ __ ___ _ קנים.
 פחד שוייצר,'לא דוד הקבוצה, מאמן
 למיש- שבאו הצופים, אלף 17 של מזעמם

 את במחצית והוציא מנצ׳סטר, של חק
 ביציעים. הקהל של למורת־רוחו ולוי, סיני

 שהסכם הסביר, הוא הזה העולם לכתבת
 המישחק, מארגני ובין בינו קיים היה כזה
ה- קוני לידיעת הובא לא הדבר כי אם

___ כרטיסים■
 אימת שוייצר על נחתה זה בשבוע גם

 ביום ימים. בחמישה מישחקים שלושה
 כאשר ליגה, מישחק נערך האחרון השבת
 מישחק להיערך היה צריך אחריו יומיים

 נגד גמר־הגביע הרביעי וביום חוזר, גביע
 שוייצר של לרווחתו בני-יהודה. קבוצת

 אמנם הוא חדשה. בהיערכות צורך היה לא
 אחת מחצית רק לשחק אקהויז ליעקוב נתן

 בית־הדין אבל האחרון, הליגה במישחק
 לקבוצת וקבע לעזרתו, בא ההתאחדות של

רמת-עמידר. קבוצת על ניצחון הפועל
 (העולם שבועיים לפני פירסם הזה העולם

 רמת־עמידר, מאמן על ידיעה )2280 הזק
 מביא בתור הידוע כאיש קדוש, מיכאל

 קדוש של התפרצותו להפועל. הרע המזל
מו הפועל, עם קבוצתו במישחק למיגרש,

 היתה ההתפרצות בגו. דברים שיש כיחה
 טילינגר יאיר שהשופט לכך הסיבה
 כשהפועל המישחק את להפסיק החליט
.0:1 בתוצאה מוליכה

 מתוך שלושה אומרים: הפועל כשאנשי
 של שיפתותיהם על חיוך מתפשט חמישה,

מיש- לשלושה היא הכוונה הנוכחים. כל

שוויצר מאמן
המארעיס עם הסכמים
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