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בפעולה קביליו שוער־זמר
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כדורגל
ספרד נוסח

 בארץ כם
 המקומי לדגם הילד

איגלסיאם חוליו של
 האתר גלי מעל האחרונים בימים כששומעים

 הפרידה שיר את שר קביליו הרצל השוער את
 אי־אפשר הלכת, לירושלים יפו ממכבי שלו
 חוליו הפופולארי הספרדי בזמר להיזכר שלא

איגלסיאס.
 מצטיין, כדורגל שוער בצעירותו היה חוליו

 לפתח והתפנה שנפצע עד מדריד, ריאל במדי
כזמר. מזהירה קאריירה

 החוליו קביליו, גם חדשה. קאריירה
 מצטיין, כשוער התפרסם הישראלי, איגלסיאס

 מדי יפו. מכבי של המסחריים הסמלים אחד שהיה
 כל־כן־, עליו האהובה לשירה עצמו הקדיש פעם

 בנושא כלל בררו אחר, או זה שיר הקליט
 יותר עוד גילה שלו האחרון השיר אך כדורגל.

 שהצלחתו הנמנע מן ולא בו הטמון הכישרון את
חדשה. בקאריירה לפתוח אותו תשכנע
 יפו, במכבי מישחק שנות 20 לאחר ,33 בגיל
 מצטיין הוא והיום בירושלים נחת לעזוב, התבקש

הלאומית. לליגה לחזור המקווה הקבוצה במדי
 היקרים הכדורגלנים לאחר נחשב גם קביליו

 אותן הדולר, אלף 18ל־ נוסף הארצית. בליגה
 זוכה הוא העונה, תחילת ערב ותקילין טבין קיבל

 קנה לאחרונה חדשית. ומשכורת לפרמיות
 לכדורגלן- כיאה ',84 מודל בה־הם־וה מכונית

מצליח. זמר
ישר ההסתדרות, מזכ״ל על־ידי שהתבקש פלד,

 מזכ״ל כסגן לתפקידו יותר להתמסר קיסר, אל
ההסתדרות.

 הכדורידנים, על מאוד מקובל אוברקוביץ
 ולמציאת הענף לקידום פעילותו את המעריכים

 למשל, כך, בעיות. מתעוררות כאשר פתרונות
 החשמל בחברת למקום־עבודה אוברקוביץ דאג

שחקנים. לכמה
 מנדל, שלמה בין לתווך נתבקש לאחרונה

 הלאומית והנבחרת פתח־תיקווה מכבי כוכב
 קבוצתו. הנהלת לבין האחרונות, השנים בעשר

 ידיו את אוברקוביץ סילק מאוד שמהר רק
 רצתה שלא כשפתח־תיקווה, זה היה מהעניין.

 הציעה הכספיות, בדרישותיו למנדל לוותר
 יסתדר לא שאם מנדל על לאיים לאוברקוביץ

החשמל. מחברת יפוטר פתח־תיקווה, עם
 הזה, המשונה לרעיון הסכים לא אוברקוביץ

 ובשלושת מנדל עם הסתדרה פתח־תיקווה
 פתח־תיקווה מכבי ניצחה שבהם מחזורי״הפתיחה,

שערים. 16 מנדל הבקיע בשניים,

כדורסל

 שהקבוצה הדבר פירוש הרי אז כי ,16 ולא
לגמר. העפילה

 היה לבית־הגמר האלופה עולה היתה אלמלא
 שהיו בלבד מהשישה ג׳ונסון, של מישחק כל

דולר. אלפים מזןשרת יותר עולה משחקים,

כדוריד
המחשמל הירד

רדקה דזרר 100
 שחקן־חיזוק

סזק שכר עם
 ),27 ובן מטר 2.10( העור שחום ג׳ונסון לי

 המשחק תל״אביב, מכבי של השני שחקן־החיזוק
 אלף 70כ־ מקבל לאלופות, אירופה בגביע רק

 16ב־ ישותף שבה הנוכחית, העונה עבור דולר
אירופה. בגביע מישחקים

 קצת למישחק, דולר 4400 זה גס בחשבון
למכבי מותר זה במחיר לדקה. דולר 100מ־ יותר

1־7 ^זו׳ידחרי וידווח תל״אביב

 המתג, על אחת יד
הכדור על אחת יד

 של העובדים ועד יו״ר אוברקוביץ, יורם
 במדינה האור את שכיבה האיש החשמל, חברת

 גם הוא החברה, עובדי של הגדולה השביתה בעת
את לרשת מועמד גם והוא הכדוריד. איגוד יו״ר

; ו מ ו ק ל דלדחאוזדוח יו״ר זל7מ רו דו ת הדר■ וזייוז ל

אומו הוא מה

 לונש נשאו■
 הגוב־ה, את

 חוש! אני
המדינה! על

מכבי שחקני היו בנבחרת השחקנים כל אם
ה תפתח בכדורסל ישראל נבחרת

 חדשה בינלאומית עונה בזנבה שבוע
במס שוויץ, נבחרת נגד תתמודד כאשר

 הגביע על המוקדמים המשחקים גרת
.1986ב־ בספרד שיהיו העולמי,
 למאמנים חדש עידן פתיחת תהיה זאת

 וינקרנץ. משה ועוזרו שרף בבי הצעירים
 ביותר. המבוגר השחקן ברקוביץ, מיקי

 שיחק שלה, והקפטן בנבחרת, הותיק
 של כשלונה לאחר .1973ב־ כבר בשורותיה

 הקדם־אולימפיים, במשחקים הנבחרת
 השאלה נשאלת בצרפת, האחרון במאי
 חדשות פנים קיבלה הנבחרת האם

שונה! ואווירה
 הפוטנציאל מכסימום היום יש ״בנבחרת

 מהטובים שחקני־חוץ לנו יש בארץ. שיש
 גבוהים. שחקנים אמנם, לנו, חסרים באירופה.

נשאר הגרעין להצליח. ננסה לנו שיש מה עם

 הם אבל חדשים אמנם המאמנים גרעין. אותו
 להצליח.״ מוטיבציה חדורי צעירים
הצלחה? צופה אתה
 ראשית ארוכה. הדרך להצליח. מקווה ״אני

 בשוויץ המשחק הראשון, השלב את נעבור
חו אני ביד־אליהו. אנגליה נגד הבא, ובשבוע

 מטר) 2.10( מרסר לאוון כמו שכששחקן שב
 הרבה נבחרת תהיה הבאה. בשנה איתנו, ישחק
 גבוהות.״ יותר הרבה והציפיות טובה יותר

 תל־ ממכבי מורכבת שהנבחרת לומר אפשר
 ממיקי לרוב יורכבו החמישיה שחקני אביב.

 האוורד סילבר, לו ארואסטי, מוטי ברקוביץ,
 ישחק הבאה שבשנה ג׳מצי ודורון לאסוף
 וינקרנץ. ומשה שרף צבי המאמנים וכן במכבי

 האם האלופה. את שמדריך המקצועי הצוות הם
רע? או טוב זה

ישראל, סמל עם הגופיה, את לובש ״כשאני
שיסכימו דבר, אומר המדינה. על חושב אני

 השחקנים כל באמת שהיו הלוואי רבים, עמו
 תמיד הורכבה הנבחרת מכבי, שחקני (בנבחרת)

 הרכב לדאבוננו אבל מכבי, שחקני של מגרעין
 בנבחרת לנו אין מכבי. של מזה שונה הוא זה
ג׳ונסון.״ לי את ולא מאגי קווין את לא

 שאם לומר אפשר מכבי, על חושב וכשאתה
 זה באפריל, ברביעי באתונה, בגמר תופיעו לא

כשלון? יהיה
 אבל מתמיד. קשה יהיה הגמר בית ״השנה

 חומר עם למאבקים יוצאים גם אנחנו הפעם
 שני לנו שזימנה ההגרלה, מצויץ. שחקנים

 מדריד, וריאל רומא בנקו נגד משחקי־בית
 אני ננצח. כמובן, אם, ביטחץ, לקבל לנו תעזור
 יקבע לא בבולוניה האחרון שהמשחק מקווה

 לנו צפויים אז עד אבל בגמר. כבר ונהיה לנו
 כדורסל. של מלהיב וחורף מרתקים מאבקים

 תל־אביב הפועל האחרות, הנציגות מצד גם
חיפה׳״ והפועל

תמחרים
מתוניסיה הרס״ר

 ),36(ברמי לסרזי בשדרות, ♦ נולדה
 סוזן ולאשתו (חיל־השריון) בצה״ל קבע רס״ר

 תוניסיה, יליד ברמי, בת־אל. ,11ה־ בתם ),34(
 על (בקרב יום־הכיפורים מילחמת פצוע הוא

 שדרות, הפועל שוער ולשעבר הסינית) החווה
 הסדר לפי בנותיו, עשר שמות את בריוק הזוכר
 לימור );12(סימונה );13(זיווה );14(דורית והגיל;

 )3( סיוון ):5( לילך ):7( ימית );10( רחל );11(
).2(ואורלי אושרית והתאומות

• • •

הפסיכיאטר
מברית־המועצות

ד של 50וד יום־הולדתו ♦ נחוג  ד
 ומומחה פסיכיאטר קורנהאוזר, ריצ׳ארד

 ב־ הובא, פולין, יליד קורנהאוזר, לענייני־מין.
 עלה שממנה לברית־המועצות, מילחמת־העולם,

.50ה־ בשנות ארצה

מיעוסלחיה השר
 חיים של 60ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 תעשיין־ של בנו בר־לב, שר־המישטרה. בר־לב,
והת ביוגוסלוויה גדל באוסטריה, נולד טכסטיל,

 מיקווה־ישראל, החקלאי (בית־הספר בארץ בגר
 שחלום־ למרות בית־אלפא). קיבוץ הפלמ״ח,

 היום, עד מושבע סוסים אוהב בר־לב, של נעוריו
 צבאי למסלול פנה הוא רופא״בהמות, להיות היה

 אלנבי גשר את שפוצץ האיש הוא וציבורי.
 בקיץ הורה, ההגנה אירגון בליל־הגשרים(כאשר

 הצפוניים בגבולות הגשרים את להרוס ,1946
 מפקד־ היה כהפגנת־כוח), הארץ, של והמיזרחיים

 מיל־ אחרי רמטכ״ל העצמאות, במילחמת גדוד
 גולדה של חביבה בר־לב), הימים(קו ששת חמת

 התעשיה שר לתפקיד אותו קידמה אשר מאיר,
 העבודה מיפלגת מזכיר היה שלאחריו והמיסחר,
באופוזיציה. בשנותיה

• • •
מבולגריה המנצח

♦ ג ו ח  סגן־אלוף של 60ה־ יום־הולדתו נ
 תיזמורת־צה״ל מנצח גרציאני, (״זיקו״)יצחק

 את החל בולגריה, יליד גלציאני, שנים. 34 מזה
 אקורדיוניסט), כנגן־בארים(חצוצרן, בארץ דרכו

 לנהל, הירבה הצה״לי, בתפקירו הסתפק לא
 (הגשש מופעים סרטים. אין־ספור מוסיקאלית,

 הופעות־אור־ ,מסטיק) מנטה שוקולד החיוור
 על כה, עד מופיע, גם ושמו סינטרה) חים(פרנק

תקליטים. 50

• • •
ביריחו הלוחם

♦ ג ו ח  90ה־ יום־הולדתו בראשון־לציון, נ
 ערב שהיה העיר, יליד חביב, זרובבל של

 חביב המקומית. המועצה יו״ר גם המדינה הקמת
 מונה, (איסטמבול), בקושטא מישפטים למד

 השילטונות על־ידי הראשונה, העולם במילחמת
 ירקות ולגרל ביריחו בארבה להילחם התורכיים,

ה הכיבוש אחרי והצטרף, בלוד, התורכי לצבא
 התיז־ את יסד שבהם העבריים, לגדודים בריטי,
שלהם. הצבאית מורת

• • •
מירושלים הבאס

♦ ר ט פ  ,50 בגיל מהתקף־לב, בירושלים. נ
 ספרדי), (רומנסו באס זמר פרדה, אברהם

 כמכונאי״מוסך מעבודתו לפרוש החלטתו ערב
 כישרון־השירה בציבור. להופעות להתמסר כדי
 1948ב־ שנפל אוטובוס נהג של בנו פררה, של

 כאשר ,11 בגיל התגלה להר־הצופים, בשיירה
 קריה בשיר המנדטורי ירושלים בקול הופיע

יפהפיה.
• • •

הטרגדיה בוה?
♦ ר ט פ  מהת־ ארצות־הברית, בג׳ורג׳יה, נ

 קינג (״דאדי״ולותר מרתין ,84 בגיל קף־לב,
 זכויות תנועת ומראשי כושי כוהן־דת האב,
 האחרונות השנים 16ב־ הפכו שחייו האזרח,

 הבכור, בנו שנרצח מאז טרגדיות, לשרשרת
 מכו לאחר שנה קינג. לותר מרתין הכושים מנהיג

 בבריכה הוא, אף כוהן־דת הנותר, בנו טבע
 מתנקש מכדור אלברטה, אשתו, נהרגה 1974וב־

 בכנסייתו העוגב ליד ישבה עת לבעלה, שנועד
א', יום בוקר של התפילה בשעת קינג, של
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