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דולו אדו

 מכבי אנשי היו לא שנים שלוש לפני
לי מיליון להשקיע מוכנים תל־אביב

א׳. מליגה שחקן של ברכישתו רות
הן כיפים הר במכבי אז שיחק כ

 בו. זכתה סתח־תקודי ומכבי צליה,
עש לשלם תל־אביב מכבי מוכנה היום
 את לרכוש כדי לירות מיליוני רות

ש המחוננים כאחד שהתגלה הקשר,
הישראלי. הכדורגל ידע

 תל- למכבי הולך לא זה היום אד
 מתעקשת פתח-תיקווה מכבי כי אביב.

 שלוע הבינלאומי הקשר את לשחרר לא
 מכבי של הרכישה נסיון מאז אך

 לאמן שהתחיל מאז ובעיקר תל־אביב,
יצ שווייצר, (,,דוביד״) דויד אותה

 לשורות להצטרף כהן של נפשו אה
 שדוביד המפואר, התל-אביב המועדץ

הטבלה. לצמרת להובילו העונה הצליח
הבע את לנצל החלים המתוסכל כהן

 פתח־תיקווה, מכבי של הפיננסיות יות
מו ואין ריקה קופתה חודשים שמזה
אי־התשלום על מחה הכדורגלן שיע.

כהן גיסים כדורגלן
פיננסיות בעיות ניצל

 גם בזה. די ולא לאימון. הופיע ולא
 דפי- פעל ישראל עם לכל לספר סרח

 ל־ יש כושלת הנהלה איזו העיתונות
פתוז-תיקווה.

 שקיבל היחיד השחקן היה ניסים
 הרבה וגם מקבוצתו כסף הרבה
מהתנהגו מאוד נעלבה וההנהלה יחם,

 מגון, דויד להענישו. והחליטה תו
הח הקבוצה של החדש היושב־ראש

 את השעה הוא צוחקים. לא שעליו ליט
 ד הקבוצה ממישחקי הכוכב השחקן
 של ועדודהמישפעת לפני לדין העמידו

הקבוצה.
 שיחרות את לקבל אמור כהן ניסים
דולר. אלף 90 תמורת

ה החליטו המלבסית בקבוצה אך
 כפוי־הטובה השחקן עם להתחכם שבוע

 לא עדיין שיחרור לו: אמרו וכה
ל לחזור תיאות אם השנה. לך ניתן
 בהתנצלות, חייב אתה בקבוצה, שחק

 השי- סכום כי החוזה• בשינוי כסו־כן
שת דולר, אלף 120ל־ יעלה חדור
 בשנה בו שתחפוץ קמצה בל שלם

תל-אביב. מכבי לא רק — הבאה
 בפתח־תיקווה, השבוע אמרו למכבי,

 הקשר. של באי־תיפקודו גדול חלק היה
 שבשנה הראש, את לו ממלא ״דוביד
 הוא ולכן אותו, יקנה הוא הבאה

 הנהלת איש אמר אצלנו,' מפתיע
השבוע. פתח־תיקווה מכבי

סשרט
רגל □דו

למת1המ׳צ חטווות
 מחלקת של החדשה הפינה של עניינה
 מחלוקת של רגע הטלוויזיה של הספורט

 על האלקטרונית העדשה את למקד הוא
ה מישחקי במהלך בסיגרש ההתרחשויות

 לשמש יכול הדבר הכדורסל. או כדורגל
שהתרחש. על במחלוקות האמת לחשיפת
 מה לקלוט מספיקה המצלמה עדשת
 זה האם מספיק. אינו בן־תמותה ששופט

השופטים? של באמינות פוגע
ש הבינלאומי השופט קליין, ם אכרה

לש וממשיד הלאומית מהליגה השנה פרש
 כך. על דעתו מביע לנוער, בליגה פוט

:קליץ אומר
ל ■שלילית היא התוכנית על דעתי
 לא התוכנית לשופטים אופן, בכל חלוטין.
 בני-אדם רק הם השופטים להיפך. תורמת,
 בלתי-נפרד חלק הן טעויות לטעות. ויכולים

 כמובן לקבלן וחייבים עצמו מהמישחק
ל השופטים טעויות את מראים אם מאליו.

ענ לכל לקלקל רק יכולים ישראל, עם כל
בארץ. השיפוט יין

 יכול זה האנשים של לסקרנותם רק
 את להוריד שצריך אומר לא אני להועיל.

אותה. שולל אני כשופט אבל התוכנית,
1מ*ל*ד אבד **ס׳
 את לצרף בעבר ששו לא המאמנים לפה
 בנבחרת הראשון להרכב מכנס עודד

 הגדול השערים מיספר למרות הלאומית,
עונה? כל להבקיע שהצליח
ב 1 מם׳ הכדורגלן היום שהוא מכנם,
 פעלתן, שחקן מעולם נחשב לא ישראל,

 כישר בעל שחקן לא גם זריז, או מהיר
 תכונות־מסתח היריב. על שמירה של רים

כדורגלן. לכל חשובות
חסרונו למרות מצליח, הוא זאת, בכל

 הגדול השערים מיססר את להבקיע תיו,
יכו מפגץ הוא האחרונות. בשנים ביותר

 בגלל דווקא שערים בהבקעת נדירה לת
איטיותו.

 גורלית שנייה באותה קור־הרוזז לו יש
בר נמצא כשהוא הבקעת־השער, שלפני

 כדי הכתר את מקבל הוא שם היריב, חבת
 מנצל הוא שאותה נקיה, בעיטת לבעוט

במלואה.
ומהי זריזים פעלתנים, שחקנים הרבה

 בגלל שער, להבקיע מצליחים אינם רים
שנייה באותה דווקא והתרגשות. פזיזות

מכנס כדורגלן
קור־רוח

 ולכן נמהרת בצורה פועלים הם חשובה
 ליבו לב שהיא ההבקעה את מחמיצים הם
הכדורגל. מישחק של

 פעוט יתרת ׳לנצל ייודע מכנם של מאמנו
 במשימה. לו עוזרים חבריו וכל זה, וחשוב

להו השחקן־הבוכב שוכח לא פעם אף לבן
 שהם וההבנות הבישולים על לחבריו דות

 ידידי ,בעזרת להבקעה. בדרך לו מכינים
 לא אפר להבקיע,״ מצליח אני הטובים,

מכנס. עודד פעם

בי אג ר
דר*ם סל■

בסי המשרתים הרב-לאומי הכוח חיילי
ל כקבוצה להצטרף רצונם את הביעו ני

 בקשתם בישראל. הפעילה הראגבי ליגת
 הישראלי איגוד־הראגבי הסף. על נדחתה

אי ששחקניהם בטענה■ בקשתם את דחה
ב להשתתף יוכלו לא ולכן ישראלים נם

ישראלית. ליגה
ליגת- שחקני בקרב תרעומת עורר הדבר

תחזית
השדה חנוות

הלי של 15ה־ המחזור מישחקי את
 השבוע חוזות והארצית הלאומית גה

 קבוצת הנהלת חברת שיטרית, רותי
 חברת רום, ויעל יבנה מכבי הכדורגל

חיפה. בית״ר הנהלת
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 נכונות תוצאות שמונה לנחש קליין דלף הצליח שעבר כשבוע
שש. ניחש רוזין יהושע ואילו

ופלדה יעקוכסון להב, לקם, אפרתי, עסקנים
ליד הבא מכל רכילויות

 ׳תל־אביב, הפועל על עדכנית באינפורמציה נפשו שחשקה מי לאוזן. מפה רכילויות
 לחבורה, הסמוך בשולחו ישב השישי, ביום יבוא אצלה, לקרות עלול ומה בה התבשל מה

 צפון. קולנוע שליד תל־אביב הפועל של במיטבחה מתבשל מה וישמע אוזן יטה
בעיתונים. מדורי־הספורש את לקרוא להפסיק אפילו יובל אולי זאת, שיעשה פי

 הכוח החיילי של שילובם בארץ. הראגבי
 הרמה לשיפור להביא יכול הרב־לאומי

 בנד בארץ הראגבי ליגת בארץ. הענף של
בע שרובן קבוצות, של קטן ממיספר יה

 הראגבי ספורט נמוכה. רמת־מישחק לות
 אלא הישראלים, רוב בקרב פופולארי אינו

 האנגלו־סאכסי. מהעולם המהגרים אצל רק
על- נתמכת אינה הישראלית הראגבי ליגת

הת על-ידי לא גם ממלכתי, גורם כל ידי
 לשום קשורה אינה וגם הספורט, אחדות

הספורט. ענפי שאר כמו פוליטי, מרכז
חובב היא הראגבי שחקני -פעילות

 השחקנים חשבון על נעשית וברובה נית,
להת מקום שאין הם חושבים לכן, עצמם,
הבינל הכוח חיילי של לשילובם נגדות
לענף. לתרום אולי, היכולים, אומי

ח כ ט מי ל ה הפועלי ש
 ענייניהם. כל את שם ובישלו רונן ג׳קי אצל תל־אביב1 הפועל אנשי ישבו פעם
במיסבאה. וגם בסקאלה אכסודוס, בקפה לשבת עבדו אהר-כך

 את והפכו מקומות, אותם מכל רגליהם תל-אביב הפועל עסקני הדירו לאחרונה
הקבוע. למושבם הנזיסבזז
 עסקנים חבורת שם לד, יושבת בכפור, וגם בשמש בגשם, בצהריים, שישי יום סדי
ומעבירה אקטואליות בעיות פותרת ורשמים, דיעות מחליפה מתווכחת, דנה, צפופה
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