
ספורט
כדורסל

רכש בדי רכש, עם
 יהיה, בכדורסל, ביותר בו שידובר המישחק,

 לא הבא. בשבוע שישוחק.ברמלה זה ספק, ללא
 מישחקי בשרשרת נוסף ליגה מישחק זה יהיה

 הירידה על ומכריע קשה מאבק אלא העונד״
 מכבי ובין תל־אביב בית־ר בין הארצית לליגה

קיריית־מוצקין.
 מחזה זה יהיה קיריית־מוצקין תיפול אם
 הכדורסל אנשי הישראלי. בכדורסל נוסף עצוב

 לליגה עולה קבוצה של שגורלה יודעים
 חוקי בגלל מעט לא לירידה נחרץ הלאומית

 לקבוצה אין אלה חוקים לפי הכדורסל. איגוד
 שיש כמו אפשרויות־רכש אותן הארצית מהליגה
הלאומית. בליגה ותיקה לקבוצה

מליניאק
יאמן! מי את מעניין

 דרום מכבי גם ללאומית, העולות שתי לכן,
 ישראלים, כוחות של רוב עם עלו מוצקין, וגם

 בלאומית. בקבוצות שמתרחש ממה להבדיל
 מול הספיק לא העצמי הישראלי החיזוק

 קבוצות בשאר המוצבים האמריקאים, התותחים
הלאומית.

 זוהי מוצקין של נפילתה לגבי גדול. סיכון
 כי הבא, בשבוע להתאמת העלולה השערה, רק

 לה יש תל־אביב, בית״ר יריבתה, של מצבה בשל
 אנשי שכן בלאומית, ולהישרד סיכויים.להתגבר

 כשלא סיכון, העונה עצמם על לקחו בית״ר
האמריקאי הרכש שחקן את לשורותיהם החזירו

כדורגל:

השלישייה
 נחשב הפועל במרכז הגיזבר תפקיד

 וכימים מרכזי כתפקיד המיפלגה בחוגי
 יתמנה מי בחדרי־חדרים מבשלים אלה

 שנבחר סווירי, שאול של במקומו
 הועלו רמת־גן. פועלי מועצת למזכיר

 אח שלמה של שמו ביניהם שמות, כמה
 הרבה יש אומנם לארז חולון. מהפועל

 למקורב נחשב שהוא אלא מתנגדים,
 יושב־ראש אגוזי, גד של אישי ולחבר
הפועל. מרכז של הכספים ועדת

 מאוד חוששים בהסתדרות חברים
 אז שכן הגיזבר, לתפקיד אח של ממיניו
 — אגחי של שלישייה להיווצר עלולה
וארז. אופק יצחק

 ברורה: ריעה הביעו המרכז אנשי
 החשוב תפקידים במשולש שיהיה .צריך

 של נוספים צדדים שיראה מישהו הזה
 להתנגד שיוכל הפועל, של האינטרסים

 שונה. בקו לחשוב או ולאגוזי לאופק
 ונחשב בהחלטותיו תלוי היה לא סווירי

זאת. מבחינה לעצמאי
 המינהל מבחינת בריא לא ־זה

 וגם היושב״ראש שגם התקין הציבורי
 ועדת־הכספים ראש יושב וגם הגיזבר

 אישית. בחברות או קבוצה באותה יהיו
 ישלים ולא השני את יבקר שאחד מוטב

השני.' את

בגלל
אלפיים

 מיזוודה אוח היה ויליאמס ארל
 פיתאום לפתע אחד יום ונעלם
 ויליאמם, מתפלא. היה לא איש מקבוצתו.

 היה תל־אבינג מכבי של חם־המזג השחור
 הכדורסלן לארג׳י? מייק אבל לכל. מסוגל
 כמעט זה תל־אביבז מהפועל השקט

 השקט למיזגו מתאים לא זה בלתי־אפשרי.
ח ולאופיו  מקבוצתו. ולהסתלק לקום מו

 לכן. קודם העניינים אה להסדיר בלי ככה,
השבוע. שעשי■ מה זה אבל

 יצימת מצרפה
הגיגית והבטחה

 בארץ, הקצרה שהותו שבתקופת ייק, **
 ולהחשב ומעלה משיכמו לבלוט #■/הצליח

 מבחינה רק לא הטובים הכדורסלנים בין
 מבחינה גם אלא המיגרש, על מיקצועית

וחברתית. אישית
 בחור תל־אביג הפועל על נופל .איר

 של ונימה הפועל של יריביה תהו כזר״'
 להבדיל השנד״ כי, בקולם. נשמעה קינאה
 ברכש הפועל הצליחה קודמות, משנים

 מכבי מאשר יותר קצת מאמחקה שהביאה
הגחלד״

 הפיתאומית נסיעתו סביב דתעלומה
 עוררה רק לארג׳י מייק של והלא־צפויה

 כשאנשי בעיקר ומשונות, שונות השערות
 ולא מים פיהם את למלא החליטו הפועל
 .הבחור לארג׳י, עם קרה בדיוק מה לספר

תל״אביב. הפועל של הנפלא',
 פלדה״׳ אברהם עם הסתכסך -בטח
 פלדה .בטח לספר, הרכיל הולכי התחילו
 מילאו הפועל אנשי קשות.' אותו העליב
 להודעות הקשור בבל רק מים פיהם

 הכוכב של למעשהו בקשר אך לעיתונות,
ידיים. בחיבוק ישבו לא הם שלהם
 להפועל סייע לארג׳י שמייק סוד לא זה

 בטבלת במיקומה רצינית תנופה לתפוס
עליו שיוותרו להאמץ וקשה הלאומית הליגה

ברקוביץ ומיקי הלבנה) לארג׳י(בחולצה מייק

 הגביע חצי־גמר של הגורלי במישחק
השבוע. שייעדר

הפעם. עשה, הצייתן שמייק נודע בינתיים
 באמריקה. !:יושב האישי. סוכנו של דברו את

 המלא הסכום ;•־ת קיבל לא מסתבר. הסוכן,
שלא ססם ■ תל־אביב מהפועל לו שמגיע

 במפגיע, החליט ולכן דולר, 2000 על עולה
 שחקנו של בסילוקו הקבוצה על לאיים
לו. המגיע כספו לו ישולם כן אם אלא ממנה,

 הבטיח הפועל, מנהל פלדד״ אברהם
 ייעדר לא לאדג׳י שמייק חגיגית. השביע,

רמת־גן. הפועל מול הקובע מהמישחק

 כספיו לו שולמו כשלא לארצו שחזר בארי ג׳ורג׳
בזמן.

 שלקח קופל, אבנר ,בית״ר קבוצת מנהל האם
 את להחזיר שלא הגדול הסיכון את עצמו על

 מהליגה בירידה לו לעלות עלול שזה ידע בארי,
הלאומית?

 כספיות דרישות לבארי, לו, .היו קופל: אומר
 קליטה, בעיות התעוררו גם מיכולתנו. למעלה

 קודמים, מנישואין באמריקה, לו שיש כשהתגלה
 זה על חשבנו שלא נכון זה ילדה. וגם אשד, גם

 בלעדיו. שננצח חשבנו וחצי, חודש לפני שנפסיד
 בהפרש מוצקין את שננצח צופה אני זאת, בכל
נקודות." 12־8 של

 מסתובבת בינתיים יוקרתי. שרביט
 שמואל קיריית״מוצקין, שמאמן השמועה

 אם חולון, הפועל מאמן להיות עומד יעקובסון,
 כך, על מדברים שאין למרות ליגה. תרד קבוצתו
 הגיעה חולון שהפועל הכדורסל בחוגי יודעים

 אריה שנתיים, מזה מאמנה עם קשה לסיכסוך
 האימון שרביט את לידיו שקיבל מליניאק,
 במקום בכדורסל ישראל נבחרת של היוקרתי

 יאמן מי את לראות מעניין זה יהיה קליין. רלף
חולון! מהפועל כשייפרד הבאה, בעונה מליניאק

כדורגל
ועונשה פריטת־פה

 שופטים של ובהחלטות בהתנהגות זהות חוסר
 לממדים הכדורגל, מיגרש על בשבת, הגיעה

 פתח־תיקווה מכבי של מיגרשה על מצחיקים.
 אך מעולה, שיפוט שריר צבי השופט הפגין

 ניסים הכדורגלן של הרחקתו בדבר ההחלטה
 בררה, גיסים ומוגזמת. מוזרה לכולם נראתה בררה
 הלאומית, והנבחרת מכבי של המיצטיין בלמה

 בגלל הצדדים, שגי דברי לפי המישחק, מן הורחק
ליצנים.' הקוונים, ־כולכם, המישפט: אמירת

שריר שופט
אדום כרטיס צהוב, כרטיס

 מרבים רבים כדורגל במישחקי שווה. דין
 הערות. ולהעיר השופטים עם לדבר השחקנים
 בלהט בדבריו, גולש השחקן שבהם במיקרים
 השופט מזהיר מוגזמות, לפליטות־פה המישחק

 עקב בשבת, צהוב. אזהרה בכרטיס השחקן את
 הורחק הוא בררה, של חפוזה פה פליטת

 אדום, כרטיס לעברו מוציא כשהשופט מהמיגרש,
מישחקים. מכמה והרחקה היעדרות שפירושו
 אוהדים ואפילו גאה רבים אוהדים של כעסם
 ומחו כעסו תל־אביב, הפועל היריבה, מהקבוצה

 חילופי־ או פליטות־פה על .אם העונש: נגד
 אז — להרחיק צריך ושופט שחקן בין מילים
 כל על־ידי השחקנים, לכל שווה הדין שיהיה

השופטים!"

עסקנים
ומכאן מכאן קרח

 תפקידים כפל אוהבים לא במיפלגת־העבודה
 השבוע נבחר לכן, כלשהי, נושא־מישרה אצל

 של הפועלים מועצת כמזכיר סווירי שאול
 להיפרד שאולץ עמית, אורי של במקומו רמת־גן

 כראש יותר, מכובדת מישרה לטובת מהתפקיד
רמת־גן. עיריית
 רמת״גן של הפועלים מועצת שאנשי אלא

 מרכז כגיזבר מישרתו את שעזב לסווירי, עשו
 לכל כמזכיר אותו מינו לא הם תרגיל. הפועל,

 ממלא־מקום של מישרה רק לו היקצו אלא דבר,
 מתוך וזה רמת־גן של מועצת־הפועלים מזכיר

פנימיים. שיקולים
 שבבחירות לסווירי יבטיח לא זה זמני מינוי
 אומנם 1985 באפריל להסתדרות הכלליות

 מודים הפועלים ממועצת חבריו בתפקיד. יישאר
 שלמרות כך נוספים, מועמדים יהיו שכנראה
 עוד הוא הקודם תפקידו את עזב סווירי ששאול

ומכאן. מכאן קרח להישאר יכול

202365 הזה העולם


