
ספורט
כדורסל

פיגגסיות בעיות
 הפיחות מאז בתל־אביב, המסתובבת שמועה

 תגובה עליה (ושאין שבועיים לפני הגיעי
 היתה תל־אביב מכבי שגם היא רישמית),
 הבנקים. במניות ניכרים כסף בסכומי מושקעת

 את כבד בחשש האלופה קברניטי מלווים לכן
 היווניה מול קבוצתם של הגורלי המישחק

 בשבוע מכבי תתמודד איתה אריס־סלוניקי,
לאלופות. אירופה גביע במיסגרת הבא

 לא מכבי שאם טוענים לקבוצה מקורבים
 לבעיות צפוי המועדון היוונים, על לגבור תצליח

 בחוזים לעמוד תוכל לא מכבי חמורות: פיננסיות
שחקניה. עם העונה בתחילת חתמה עליהם
 שעבר, בשבוע לרמת־גן הפסדה אחרי כבר

 קרמר, ג׳ואי החדש האמריקאי השחקן טען
 המיקצוענית, האנ־בי־אי מקבוצת הישר שהגיע

 עימו, בחוזה בהתחייבויותיה עומדת אינה שמכבי
 מנסה וכנראה כספים לו חייבת שהקבוצה
 לידי להביאו כדי מוראלית מבחינה ■להתיישר

 את שיאסוף על־מנת עימה החוזה הפרת
לארצו. ויחזור ואשתו מיטלטליו

 שותף לא קרית־מוצקין מכבי מול במישחק
במישחק. אחת לדקה ולוא קרמר
 לשעבר המיקצוען קרמר, שמאי ספק אין
 בליגת ששיחקו המעטים היהודים ומבין

 ואילו מכבי, לאנשי רב ממון עלה האנ־בי־אי
 יותר מרגישים היו זה, ממון לחסון־ היה אפשר
בנוח.

הכר ולמרזת כן אף־ער־פי
מטר) 2.07( הענק כדורסלנה שלכטר, סטיב

מתפקידו השבוע שהודח רמת־גן, הפועל של

 רמת־גן, הפועל של בעול לשאת וימשיכו
 את במיקצת כשזיעזעה הכל את שהפתיעה
תל־אביב. מכבי האלופה, של עליונותה
 של כסגניתה שעברה בעונה שסיימה הפועל,

 הארכות שתי לאחר מכבי על גברה מכבי,
שעבר. בשבוע הליגה במישחק
 אבל, מתלונן. הזמן כל ״קפלן שלכטר: סיכם

 הכי התנאים את בקבוצה לו נותנים הכל, בסך
 לרגע אפילו האמנתי לא אני מזה וחוץ טובים

לבד.״ אותי וישאיר עלי יוותר שסטיב

הרפואית הגקודה
 קבוצת של הצמוד הרופא פינצי, ר׳ר
לפני החליט תל־אביב, הפועל של הכדורסל

 קרמר כדורסל;
מוראלית התשה

בעקבות
1
 אליצור התל־אגיבי, הספורט לס ין*

 לאיצטדיון מצלמתו עם נקלע •■ראובני.
 למראה המום ונשאר שבאנגליה הייבורי

 שישכח בדי המום מספיק לא אבל עיניו.
 מעשה שלו(התוצאה, המצלמה את להפעיל

 פרצו ילדים 500כ־ משמאל): ראובני, של ידיו
 המישחק, תום עם מייד הכדורגל מישטח אל

 .1:4 בתוצאה לוטון על ארסנל גברה שבו
 לד כדי המיוזעים, הכדורגלנים לעבר ועטו
הכוכבים. של ידיהם בחתימת כות

 הפירחחים בעקבות שדלקו השוטרים 50
 אחד את לתפוס בקושי הצליחו הזריזים
הילדים.

 וחונקים בחוזקה. בבגדיו אוחזים כשהם
 השוטרים השליכו בגרונם, הצחוק את

 לקול היציע, אל הזרה השובב את האנגלים
הצופים. אלפי של מחריש־אוזניים תרועות

 היה מהמישחק השתעשע שלא היחידי
שנתפס. הילד

 למישחקי־החוץ יותר להופיע לא אחדים שבועות
 במתח לעמוד יכול אינו הדוקטור קבוצתו. של
 יותר העונה, אלה מישחקים רוויים שבו הרב

מתמיד.
 הקבוצה מישחקי של רובם רוב לאחרונה
 ממש נקודה, של חודה על הסתיימו התל־אביבית

 בנקודה גברו התל־אביבים האחרונה: בשנייה
 על אחת בנקודה העליון, גליל הפועל על אחת

 אחת בנקודה כן גם והפסידו, חיפה הפועל
רמת־גן. ולהפועל חולון להפועל

כדורגל
הספסר ער האיש

 מכבי של הכוכבים־כדורגלנים מילחמת
 כבר כולם אחד. ליום לא אף נפסקת לא נתניה
 האלופה — בנתניה שיש בארץ יודעים

— בתחתית עמוק העונה והממוקמת דאשתקד

 לס כדורגלן
כותרות חסר:

 מפיהם אבינועם, עובדיה שימשון, שחקן שמע
 מיוחד באופן התאמצו שהם נתניה שחקני של

 בהם שהשקיף לעודד להוכיח כדי במישחק,
חשבונם. על חי למעשה שהוא — מהצד
 שיחק לא מכנס מאז שבועות עברו אך

 הנתנייתים עצמן. בעד לדבר התחילו והעובדות
 ללא מעמד בקושי ומחזיקים לנצח מצליחים לא

 בצד הספסל, על עדיין היושב מכנס, של נוכחותו
פצוע. כשהוא בהם וצופה

רניזבר רשמוע כדאי
 שלח אלמוזלינו, נתן ההסתדרות, גיזבר

 להתחשב נא הפועל: לאנשי תיזכורת השבוע
 לייבא שאין היא ודעתו המיקצועית. בדעתו

 יגדיל הייבוא בכדורסל. כנהוג מחדל, כדורגלנים
 הסובלות הפועל אגודות של ההוצאות את

 להעלאת יגרום וגם כה בין כספית מחולשה
 שיבקשו המקומיים, לשחקנים התשלומים
למיובאים. להשתוות
 שישמעו אלמוזלינו שביקש האחרונה בפעם

 נקובים תשלומים לקביעת התנגד הוא לו,
 אחרי ועתה, לו שמעו לא הפועל אנשי בדולרים.

כך. על מצטערים הם הגדול, הפיחות

 את עושים הם בעוד התהילה את להם גונב שהוא
 של הכוכבים מבין אחד אף השחורה. העבודה
 שמכנס להצהיר התבייש לא הנתנייתית האלופה
ותקילין. טבין חשבונם, על מתפרנס

 את הנתנייתים כשניצחו שבועיים, לפני גם
 אנטי הכוכבים פלג כל היה תל־אביב, שמשון

 בצד ישב הפצוע מכנס כי מניצחון. שיכור מכנס
המישחק של בסופו בלעדיו. לנצח הצליחו והם

 השוטרים מיררן?
זריז פירחח

בר כדורגלן
מחשבות יש:

 לקבוצה חברו לנפש הבין הקבוצה, כקפטיין
 קפלן, עם התערב שלכטר קפלן. סטיב ולמולדת,
 קבוצתו, את לעזוב זה של רצונו כל שלמרות

 ולמרות יעזוב. לא הוא שנה, 12 שיחק איתה
 הוא קבוצתו, לו שמעניקה ״הרעים" התנאים
הכל. ולמרות אף־על־פי־כן איתה יישאר

מכנם כדורגלן במיסעדה זוגם, בנות עם השניים חגגו השבוע
ותקילין טבין יחדיו יישארו הסטיבים ששני העובדה את סינית,

 לו ויש טוב הכי עצמו את החושב מכנס, עודד את
השתכנע. לא שעוד למי קבלות הרבה גם כך על

 שהוא בר, חיים שישנו יודעים כולם כן כמו
 בעיתונים רק ממכנס, פחות לא המיגרש על כוכב

 עיניים מאירות כותרות עשרות כמה לו חסרות
פרסים. וכמה

 מלך לם, בני גם שישנו יודעים גם כולם
 של בכדור) מסויימת המאד (הבעיטה הפאלש
 להכי עצמו את לחשוב מפסיק לא שגם ישראל,

טוב.
 מניין הסתיים לא בזה אחת. מסקנה

 על לדבר שלא נתניה, מכבי של הכוכבים
 אבל ובעצמו. בכבודו המאמן שפיגלר, מוטל׳ה

 מההרפתקות קטנה אחת מסקנה להסיק כדאי
 חמשת תום עם היום, עד הקבוצה של הרבות
העונה. פתיחת מחזורי

מכנס של חבריו כל טענו הקודמת, בעונה

ת הבה ה1נ
 ומובנית בארץ כדורסל. מישחק של המרגשת מחגיגת־הצפייה חלק זה באמריקה

 את להנעים כדי הכדורסל, לסישהק זמרתי *דגן להכניס הרעיון אבל ליה.תוחיב עדיין
האוהדים. בקרב אצלנו, גם להתפשט עומד במוסיקה שבצפייה החוויה

 לא בתל־אביב יד־אליהו של הספורט היכל הנהלת אן• הרעיון׳ את הגו אורגנים יבואני
 להביא מאוד למכובד נחשב זה שבאפריקה בעוד למוגזמת, הנחשבת בתופעה תמכה

שלמת תיזמורת אלא בודד כלי־זמר רק לא האנ־בי־אי של לטישחק
 הסכים. הוא המופתע, הספורט היכל מנהל פורמן, לגרשון רתושיקהתכלי־ שפנו אחדי

המקודש. הספורט להיכל כלי־זמד של הכנסתו את לאשר ברירת מחוסד
 תחליטו, שהיבואנים עד הדיס הרבה כך כל תסס הכדורסל באיצטריון החדשני הרעיון

 רוכש לבל הנחה אחוז 50 של האחרון, הפיחות למדות מיוה־, בטיבצע לצאת השבוע.
אורגן.

240863 הזה העולם


