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נווס
כדורגל

ץ׳, ׳ה יוטל  נבחרת מאמן מרימוכי
לש עסיס, משה ישראל, של הכדורגל

ישר ונבחרת תל־אביב מכבי שחקן עבר
ו שנים, 8 לפני מכדורגל שפרש אל,

צעי עם יחד הוותיק, שפיגלר מוטל'ה
לש ליברפול שחקן כהן, אכי כמו רים
 נאספו תל־אביב, מכבי שחקן והיום עבר

 של פרישתו את השבוע לחגוג יחדיו
 ומהכדו־ יפו ממכבי ליאון מרצי חברם

 קיסר במועדון כשותף וכניסתו בכלל, רגל
התל-אביבי.

 דווקא התרחשה האמיתית המסיבה אך
 הבריחו והצפיפות החום למועדון. מחוץ

 להם ציפתה שם החוצה, החוגגים את
מפו רולם־חיס מכונית בדמות הפתעה

 כשתי הדומה צעיר, בידי נהוגה ארת,
וקינאה. הערצה קריאות ולהשמיע המכונית את לבחון חדלו לא הישראלי והיורד חון אתי המכונית, בעל בוזגלו סמי (משמאל), חזןשריף. עומר המצרי לשחקן מים טיפות

תל־אביב. במכבי שחקן והיוס בליברפול אחת עונה ששיחה מי משה לעסקים, כניסתו את ׳שחגג ליאון, מוצי המסיבה חתן מימין

 בעולם,״ ביותר העשיר הישראלי ״זהו
 לביר כשניגשתי אוזני. על מישהו לחש
 לי התברר הרולס־רויס בעל זהות את

 אשר מארוקו, יליד כוז^לו, סמי שזהו
דדסד. שנות אמצע עד בארץ שהה

 לי נתנה ,26 בן כשהייתי ׳,76 ״בשנת
 התחלתי. הון ממארוקו העשירה מישפחתי

ופ הפינאנסיים המוחות מיטב את גייסתי
 יוניברסל־בנקינג־קור־ בלונדון, בנק תחתי

 בנקאיות. ערבויות נותן שהיה פוריישן,
ה בכספי שמעלתי כך על לדין נתבעתי

 שטרלינג. מיליון 28 של בסך בנק
את ששיחדתי טענו הראשון ״במישפט

 חוזר מישפט דרש התובע המושבעים.
 מאסר, חודשי 21ל־ אותי דנו הורשעתי. ובו

 לי שהיה חשבון־הבנק את לי החרימו
 כספים הרבה הברחתי למזלי אבל בבלגיה,

 מאסרי תקופת בתום לשווייץ. קודם שלי
 ובתי אשתי לישראל. חזרה אותי גירשו

אחרי. באו
 רוצה ואני כסף הרבה היום לי ״יש

 את ולשקם בארץ בעסקים להשקיע,אותו
 באילת, מלון לבנות עומד אני עצמי.

 מלון בעל שהוא קולטון, יהודה עם יחד
בטבריה.״ מפואר

מסיבה באותה בוזגלו. סמי זהו אז

 שהוא נוסף, צעיר לפני להציג חברי טרחו
 בחוץ־ שהצליח ישראלי של סמל לדבריהם

 שמדובר לי התברר קצר מבירור לארץ.
 שמו, פיגקם ישראל יורד, בעוד כאן

 ומתעסק שנה 17 מזה בלונדון המתגורר
 הצטדק לארץ,״ בא חודש.אני ״כל בזהב.

הבחור.
 במסיבה מבלה עצמי את מצאתי כך
 אחד. ומגורש יורדים כדורגלנים, עם יחד

 העוגה, את הכדורגלנים חתכו בפנים
הזמ וחילק האורחים בין הסתובב מישהו

 — אחר במועדון שתיערך למסיבה נות
המו בעלי של זעמם את שעוררה עובדה

 את שחזירו אמר חופני הבדרן עדון.
 החתיכות ופינסק, לוורוצלב האשכנזים

 כלום כאילו ולפזז לרקוד המשיכו במיני
 מסיבות את תיכננו אחת בפינה קורה, לא

 עסקים. סגדו אחרת ובפינה הבא, השבוע
 את והאכיל לחייך המשיך ליאון מוצי

 עצמי את מצאתי ואני העוגה, מן חבריו
 בפתח שחנו מכוניות־הפאר את סוקרת

ה לקראת עצמי את ומכינה המועדון,
הבאה. מסיבה

1י1ן1 מזינה בש מלי הדוגמנית ן1
1 1 4 1 1 שחקך כהן, אבי את 1

במסי המסיבה. בעוגת• תל־אביב, מכבי
הדיאטה. את הכדורגלנים כל שכחו בה

 שלך.״ המקום לעומת אפם
 שכואב מה על לדבר ממשיך גילעד

הת לא פעם אף בנביעות, ״אנחנו, לו:
 היה אמונים גוש פוליטיקה. עם עסקנו
להילחם. אותנו להסית ומנסה שם מבקר

 לערוך וניסו אלינו הגיעו הם מסויים בחג
ההפג את שיעשו להם הסברנו הפגנות.

 אריאל הרב לאילת. בכניסה שלהם נות
 הוא, אף אלינו הגיע מהטלוויזיה הבכיין

אפילו אבל נ׳ ,הילחמו בפאתוס וצעק

הטו הילדים היינו אנחנו לו. הקשבנו לא
הפינוי.״ של בים

ב בבית־ינאי, בינתיים מתגורר גילעד
מת הוא בעתיד הים. חוף על שכור בית
במועדונו, אחר באגף לגור לעבור כוון

 בתוך ולבנות. לשפץ ממשיך הוא שאותו
 מושב את המראה צילום תלוי המועדון
 בצילום מתבונן גילעד מהאוויר. נביעות
 שחלק לי מזכיר הזה ״הצילום ואומר:

שם.״ נשאר שלי מהנשמה
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