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 על הפועל. במרכז ישיבה תיערך הבא בשבוע
 של הספורטיבי הכינוס סיכום היום: סדר

 שישתתפו המרכז מחברי רבים ההסתדרות.
״שאלות שיש גדול בקול השבוע הכריזו בישיבה

 אחת של למעמד ליברפול את להביא שהצליח
 זכתה השנה בעולם. והטובות החזקות הקבוצות
 באליפות וגם האנגלי הליגה בגביע גם ליברפול

האנגלית. הליגה
 אומרים הבריטית, הקבוצה של הצלחתה סוד

 המעולה, מישחק־הצוות סיגנון הוא יודעי־דבר,
העולמי. המוניטין את לה שהיקנה

 שחקני מול ראווה במישחק תשחק ליברפול
חלק חידושים. בה יהיו שהפעם ישראל, נבחרת

סלדה לויאן

תחזית
יושבי־ראש

 הליגה של והאחרון 30ה־ המחזור מישחקי את
 יושב־ראש השבוע חוזים והארצית הלאומית

 דויד פתח־תיקווה, מכבי של הכדורגל קבוצת
 הפועל של הכדורסל קבוצת ויושב־ראש לויאן,

פלדה. אברהם תל־אביב,
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 בן־מאיר דב ואילו נכונות תוצאות שש שפייזר אליהו ניחש שעבר בשבוע
בלבד. שתיים

המחבט
רלי1א של

 הטניסאים בין מתנהלת קשה תחרות
 במדינה שפשט הלבן הספורט בארץ. הצעירים

 ויותר, יותר למיקצועני הפך האחרונות, בשנים
 של היפים העולמיים הישגיו מאז בעיקר
 שלמה הישראלית: הראשונה הטניס סנונית

גליקשטיין.
 הנסיעות בארץ אחרים ספורט שבענפי בעוד

 וכרוכות נדירות בחו״ל בינלאומיות לתחרויות
 מרכזי של מסורבלות פיננסיות בהקצבות

 בנסיעות הצעירים הטניסאים זוכים — הספורט
 המוענקות הכסף זכיות הסיבה: תכופות.

 מימון לטניסאים מאפשרים במישחקים,
 אישיות. לתחרויות גם נוספות לנסיעות
 הם גם והנעלה, להלבשה הפירסום מישרדי
הלבן. בספורט העוסקים ביד מסייעים

 ביאלום• אורלי גם עצמה את מוצאת כך
 מיספר שבאמתחתה ,18ה־ בת החיילת מוצקי,

 בעולם נודדת כשהיא מבוטל, לא זכיות־אליפות
 עושה היא לפעמים בשנה. חודשים הרבה הרחב

היבשות. בין לבד כמעט דרכה את

 הבינלאומי בטורניר שהצליחה אורלי,
 כטניסאית מדורגת להיות בפסח, שנערך שעבר,

 הטניסאיות בין אינה בישראל, 1 מס׳
 וגובהה הישגיה למרות בארץ. המפורסמות

 והביישנית המופנמת אורלי נשארה הבולטים,
 שבו לכיסוי יחסית, אנונימית, וכמעט צנועה
 הנופלים כאלה אפילו אחרים, טניסאים זוכים
בהישגיהם. ממנה

ביאליסטוצ׳קי טניסאית
אנונימית כמעט

 עונה: היא כך, זה מדוע נשאלת כשאורלי
 ולא במיגרש עבודתי את לרכז מעדיפה ״אני
 לא גליקשטיין שלמה גם העיתון. גבי מעל

 הישגים הביא שלא עד כל־כך, התפרסם
 זה מי ידעו כולם כבר ואז — בינלאומיים
 יידעו כאלה, הישגים כשאביא גליקשטיין.

ביאלוסטוצקי. אורלי מיהי כולם

א ה ל צ ת רו היו ירו־ ל
 דוד השבת שנקט הטריק בזכות אולי
 הקבוצה הצליחה פתח־תיקווה, מכבי עם לויאן

הלאומית. בליגה להישרד
 כדי קבוצתו. על גם איימו התחתית מאבקי

 כל את ממוטטת שהיתה מירידה, להינצל
 הוא פתח־תיקווה, מכבי עם העונה מאמציו

 הודיע היו״ר תושייתו. מלוא את לגייס נאלץ
 מקום יהיה אביב רמת מלון כי לשחקניו
 המכריע המישחק לקראת בשבת, מישכנם

 את היו״ר החליף 90ה״ בדקה רק להם. שנכון
לרמדה. שחקניו את ולקח המלון,
 להינצל גם אלא לנוח, רק לא הם יכלו כך

 קבוצות אוהדי של המציקות מההטרדות
שנה, מדי בקביעות זאת העושים אחרות,

 הופכים וכשהמישחקים הליגה תום לקראת
וגורליים. ללוהטים

 על הידר מספר לקבוצה,׳׳ טוב היה ״זה
 לא גם אבל ניצחה, לא אומנם קבוצתו התרגיל.
הפסידה.
 לויאן: החליט העונה, עליו שעבר מה אחרי

 כפוי תפקיד זהו יושב־ראש. להיות רוצה ״לא
 בשנה עובר לויאן הלב.׳׳ את אוכלים רק טובה,
 בית׳׳ר קבוצות על אחראי להיות הבאה

 אוכל יותר. מעצמי אפיק ״שם העשירות.
 שחקנים בהחלפות לעסוק מדיניות, לשנות

לאחרת." אחת בית״ר מקבוצת
 קבוצת שום בלטה לא האחרונד בשנה

 בין שנחשבו הירושלמיים, הבית׳׳רים גם בית׳׳ר.
 וצפויים העונה נענשו בארץ, החזקים הבית׳׳רים

} קטנות. לא לצרות

כדוריד
ע בי | הג
שאר בראעונן נ

 ראשון־ עיריית ראש גיבשטיין, לחנניה
 לכבד ההצעה את לקבל כדאי היה לציון,

בכדור גביע־המדינה גמר מישחק את בנוכחותו
 מיקרה שבכל מראש ידע גיבשטיין לנוער. יד

 קבוצות שתי הסיבה: הביתה. הגביע עם חוזר הוא
 הזכיה על שהתחרו הן ומכבי, הפועל עירו,

הארצי. בתואר המכובדת
 בבתי־הספר הספורטיבית שהתשתית בעוד

 והכדורסל, הכדורגל בענפי מתרכזת בארץ
הכדוריד. על הדגש את שמים דווקא בראשון

 בשנים שהונהג הכדוריד לספורט החינוך
 עתה רק התחיל בראשון בבתי־הספר האחרונות

 הפועל קבוצת של בני־הנוער פירות. להניב
 למרות המדינה, בגביע שזכו הם ראשון־לציון

 המסקרן למישחק שהגיע הרב האוהדים שקהל
 — ראשון־ מכבי המפסידה, של לטובתה יותר הריע

 אך להוביל, מכבי הצליחה אומנם בפתיחה לציון.
 מאמן כשראה הרסן. את שמטה יותר מאוחר
 אל דוהרים ששחקניו ליסמן, יצחק הפועל

 שחקני־ספסל, גם לשתף לעצמו הירשה הניצחון,
 כזה. מכריע במישחק משתתפים לא כלל שבדרך

 נבחרת־ שחקן גם שהוא ),18( ורד לאליעזר
בניצחון. קטן לא חלק היה ישראל־בוגרים,

 כשהתבשרו הוכפל, הפועל שחקני של אושרם
 עם משותפת נסיעת־פרס על המישחק בתום

 * למחנה־אימונים העיר של הבוגרים קבוצת
 סוכריה המערבית. בברלין מישחקים וסידרת
פאריס. בעיר־האורות. נופש נוספת:

 לקראתה, באמתחותיהם״ שהכינו וקשות רבות
 הספורטיבי המיפעל של הכדאיות בעניין בעיקר

הראוותני.
 אנשי רוב יודעים המוקדמות, ההכרזות למרות

 הפועל מרכז מועצת מחברי אחוזים 90ש־ הפועל
 שבו המערך, של המיפלגתי המנגנון עובדי גם הם

 יש אם גם שנים. כבר פרנסתם את הם מוצאים
 רק אותה להשמיע מעזים הם ביקורת, בפיהם

 עצמם את ימצאו שלא כדי וזאת בחדרי־חדרים,
מהצלחת. הרחק הימים מן ביום

 שרק יודעים, הפועל טובת את הרוצים חברים
 את שתבדוק בלתי־תלויה ועדה תקום אם

 של ב״אולימפיאדה הביזבוז בעניין המימצאים
 מסקנותיה את לכבד יהיה אפשר ישראל",
הפועל. של 12ה־ הכינוס בעיקבות

כדורגל
 האולימפיים

ל נגד פו ר ב לי
 של כוכבה דלגליש, קני נבחר השבוע
 גם באנגליה. כספורטאי־השנה ליברפול,
 וגם הבריטי האי כדורגלני בין שנערך .במישאל
מוחץ. ברוב הכדורגלן זכה עתונאים, במישאל
 קבוצת של בישראל הצפוי הביקור האם
 הטוב מזלו על השפיע ליברפול הבריטית הצמרת

 כשביקרה שנים, ארבע לפני גם הכוכב? של
 הנחשב רלגליש, זכה בארץ, לראשונה הקבוצה

 הנכבד. בתואר בעולם, הטובים הכדורגלנים בין
 רמת־גן, באיצטדיון שתיערך הכדורגל חגיגת את

 חיים החדש המדינה נשיא בנוכחותו יכבד
 האירי ״בדם כי השבוע אמרו שעליו הרצוג,

כדורגל״. גם זורם בעורקיו הזורם
 המנג׳ר של האחרון מישחקו זה יהא השבוע

פייזלי. ג׳ון הקבוצה של הידוע (מנהל/מאמן)

 בפעם יצטרפו הצעירים האולימפיים מהשחקנים
 זאהי החלוץ כמו הלאומי, לסגל הראשונה
 דויד פרסלני, ירון לנדאו, גיל ארמלי,
 צעירים כולם מרקוס: משה והשוער פיזנטי

הישראלי. הכדורגל עולם של מבטיחים

 האסטדורוגית
הספורטאים שר
 למרות מזר. לחווה קרה מוזר דבר

 וכלל כלל מתמצאת אינה שהאסטרולוגית
 האחרונות בשנים לה יצא הספורט, בשטח
ספורט. על תחזיות דווקא לכתוב
הטניס, באיגוד עבודתה, במקום התחיל הכל

 האיגוד מזכ״ל של כעוזרת עובדת היא שם
 בטניסאים, עניינה התחיל משם מאייר. איצ׳ו

 שלמה של אסטרולוגיות מפות שהולידה
 אלופת של פרקים. שחר של גליקשטיין,

סברדלוב. רות השנה ישראל
 ,1 מס׳ שהטניסאי יודעים כולם היום

 המרשימים בהישגים השנה זכה גליקשטיין,
 זאת עשה הוא שלו. הקריירה כל במשך ביותר

 בדצמבר הישגיו את חזתה וחווה מארס, בחודש
אשתקד.

 גם הקפיצה הכוכב על המדוייקת התחזית
 הוזמנה והיא האסטרולוגית, של כוכבה את

 חדשות הספורטיבי ליומון מפות לספק
 בכינוי אותה דכה מדורה הספורט.

 היא אך הספורטאים", של ״האסטרולוגית
 היא הספורטאים אצל רק שלא מתעקשת

ומצליחה. מדייקת

 מזר אסטרולוגית
בספורט רק לא

הספור בתחום עיסוקה מסודות כמה
 חזה״: ל״העולם חווה גילתה טיבי

 לכללים מאוד דומה לאסטרולוגיה הגישה
 מהיריבים כשאחד בג׳ודו, הג׳ודו. ספורט של

 את לנצל השני לומד מסויימת, תנועה עושה
 אנשים הכוכבים. במדע גם כך לטובתו. התנועה
 לכל איתם. ביחד או הכוכבים נגד ללכת יכולים

 כוכב כל צורות, מיני בכל כוכבים 10 יש אדם
 אדם רע. או טוב בלי מסויימת, דינמיקה מפתח
 לו מעניקים שכוכביו התנופה את לנצל יכול

לה. להתנגד במקום — לטובתו
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