
ספורט
ורחוק גבוה מהר,

הכר לא זה נקח־זת 47
סנרמגיה, מויןדמות

בסאריס הצלחות
 אוהדי את השבוע שריתקו הגביע, משחקי
 ירושלים ביתר של אלה את ובעיקר הכדורגל,

 הזוועה מחזות את להשכיח יכלו לא חיפה, ומכבי
הקטלני. האלופות גביע מגמר הבלגית, מבריסל

 ניתן אלה חזותיות חוויות דחיקת לאחר רק
 תפתח בו הכדורסל, אחר, ממין לכדור לעבור היה

 בדרג להישאר במאמציה ישראל נבחרת השבוע
 המוקדם בבית תתמודד כאשר באירופה, הבכיר

 הולנד, צ׳כיה, בולגריה, נגד הגרמנית בלברקוזן
איטליה. היבשת, ואלופת גרמניה

 את פעמיים הנבחרת ניצחה השבוע ובראשית
 ישראלים. מספר על־ידי שחוזקה הזרים נבחרת

הנפ היכולת על אפילו גברה הלאומית הנבחרת
47 השני במשחק שקלע ג׳ונסון, לי של לאה

בפעולה ג׳ונסון כדורסלן
נפלאה יכולת

 בעיקר אך העדיף, לכושרה תודות וזה נקודות,
בקליעות. והדיוק מהירותה

 הגיעה הטובה והידיעה בשלבים. העפלה
מפאריס.

השב זוגו ובן גליקשטיין, שלמה הצליחו שם
 כשהם שלבים, מספר להעפיל סימונסן, הנס די,

 חוזה־לואיס המוניטין בעלי את מאחור משאירים
 איליה הרומני בן־זוגו, ואת הארגנטיני קלרק

נסטסה.

כדורגל
שחזר חלום

 המידשאות על ילדים —————
אלונקות ואהר־בן•

 להיות הוא בארץ כדורגל חובב כל של חלומו
 בגלל גביע״אירופה, של מהגמרים באחד נוכח

המופ הגבוהה הכדורגל ורמת הנפלאה האווירה
בו. גנת

 בכדורגל, נבחרת־הנוער מאמן בכר, נסים גם
ה בחלומותיו גם אך האירופי, הגמר על חלם

 יהיה כבר שכאשר חלם לא הוא ביותר שחורים
 מחזות־ עיניו לנגד יתרחשו אירופי בגמר נוכח

 בגמר שעבר, בשבוע עד היה להם הסוג מן אימים
 כאשר בבריסל, וליברפול יובנטוס בין האלופות
 38 נהרגו אנגלים אוהדים התפרעות בעיקבות

נפצעו. 300וכ־ צופים
בינ בטורניר הנוער נבחרת עם ששהה בכר,

החמי במקום הישראלים סיימו בו בשוויץ, לאומי
 ממה המום המשתתפות,.עדיין שמונה בין שי

 ההזדמנות את ניצל כאשר עיניו לנגד שהתרחש
לבריסל. וקפץ

 לאיצ־ ״הגענו השבוע: בראשית בכר, סיפר
 היה כי אחר־הצהרייס, וחצי בחמש כבר טדיון

 להבחין היה ניתן למגרש מחוץ עוד משחק־נוער.
שתו שהיו 16־15 בני ילדים השיכורים. באנגלים

 מחוץ המדשאות על שוכבים חלקם כלוט, יים
לאיצטדיון.

 נראו במהירות... הכל התרחש דקות, תוך ״ואז,
הראשונות...״ האלונקות
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 אנדרלכט נגד נכדורגל, משחקי-הראווה
 משחקי הברזילית, ווסקו־דה־גמה הבלגית

 משחק־ בכדורגל, גביע־המדינה חצי־גמר
 גמר במשחק ומאורעות־האימים עצמו הגמר

 תשו- את הסיטו בבריסל, גביע״אירופה
 שמאחורי מכך הספורט חובבי של מת־ליבם
 מתחוללת הכדורסל, באיגוד הקלעים,

 הענף על רק לא להשפיע העלולה דרמה
 כל על אולי אם כי במדינה, 1 מספר היצוגי

בכלל. בארץ התחרותי הספורט
 נציגי 11 נגד הפועל אנשי 14 של ברוב

 שעבר בשבוע החליטה ואליצור, ביתר מכבי,
 זר לשיתוף היתר מתן על האיגוד הנהלת

 הלאומית בליגה קבוצה בכל בלבד אחד
 שיתופם דרשו המתנגדים בעוד בכדורסל

זרים. שני של
 ואליצור ביתר מכבי, אנשי מאיימים עתה
 קבוצות- תשתתפנה בו נפרדת, ליגה להקים

 גם ולגרור הפועל, קבוצות שיתוף ללא יהן
 וכדוריד כדורגל - האחרים הכדור ענפי את

מוחלטת. להפרדה -
לשי הבלתי״נלאה במאבק נושא־הדגל

 תל- מכבי יו״ר הוא לקבוצה זרים שני תוף
מזרחי: שמעון עורך־הדין אביב,
 תקופה, באותה בספורט מעורב הייתי לא
 היה נבחרת שבכל רק זוכר אני .50ה־ בשנות
 לגבי הדבר ואותו שווה יצוג ולהפועל למכבי
המשלחת. נציגי

תקופהז לאותה שנחזור מאמין אתה
 כעת הליגות. את להפריד היא שלנו ההצעה

 נפרדות לליגות מאי־פעם יותר קרובים אנחנו
 כל את יקיף המשבר משב־הרוח, ולפי בכדורסל

הכדורגל. כולל האחרות, הליגות
כזה החלטה של פירושה מה

 לפי ליגה רוצה הפועל שאם אומר הרעיון
 יופרדו אז שלה, כללים ולפי שלה מתכונת

 ואליצור ביתר למכבי, השייכות הקבוצות
 שנראים כללים לפי וישחקו הפועל מקבוצות
 שיתוף היא העיקרית כשהמגמה האלה, לקבוצות

קבוצה. בכל זרים שני
התחרותי? הספורט על יהיה מה
 יהיה לא זה זרים שחקנים שני יהיו אם

 שתי הן חיפה ומכבי תל־אביב מכבי תחרותי?
 החשובים אירופה בגביעי המשתתפות קבוצות
 ומה וגביע־המחזיקות, גביע־האלופות ביותר,

 מובילה מכבי הרי הספורטיבית, לרמה שקשור
 מכבי להזכיר, צורך אין בכדורסל, הענפים. בכל

 המדינה. ובגביע באליפות מחזיקה תל״אביב
 הקבוצות עם ויחד אלופה חיפה מכבי בכדורגל
 מכבי נתניה, מכבי פתח״תקווה, מכבי הבכירות,
 כבד משקל זה ירושלים, בית״ר וכמובן, תל־אביב
 ראשון־ מכבי היא האלופה בכדוריד בכדורגל.

 של הספורטיבית שהרמה היא שלנו הבעיה לציון.
 לשולחן־ הענין וכשמגיע גבוהה יותר הרבה מכבי

 דמוקרטיהעלוב. נראה הכל ההצבעה
דיקטטורה או

 עלולה הפועל מצייר שאתה מה פי
 וגם בכדורגל, בעיקר קשה להינזק >

בכדורסל.
 הדרך. אורך לכל תיפגע שהפועל מצירי
 זאת הרמת־ידיים. על־ידי מושגים לא פתרונות

 אותם ולשנות תקנונים להכתיב דמוקרטיה לא
 לאותו המסונפות הקבוצות של הצרכים לפי

 כריעה כולם לא מרכז באותו שגם למרות מרכז,
דיקטטורה. זאת אחידה.

 לא תל־אביב מכבי איימה שעברה בשנה
 לשתף יותר לא אם למשחקי־׳הליגה, להופיע

 רק כאשר הופעתם דבר של ובסופו זרים שני
 מדוע, אירופה. בגביע שיחק אחד זר שחקן

הפעם? לאיומים שיאמינו כך, אם
 איימנו, אמנם שונה. היה הכל שעברה בשנה

 אנשים עם דיברו מהפועל מרכזיים אנשים אבל
 תום עם יימצא שהפתרון והוחלט במכבי מרכזיים
 היות דבר. שום מכך יצא לא אבל הראשון, הסיבוב

בהבוצות לפגוע רצינו לא הליגה, את והתחלנו

מאדריד) ריאל נגד מיזרחי(במישחק יר׳ר
קשורות!״ בידיים נשחק ״לא

 לפני חודשים שלושה מצויים אנו כעת אחרות.
זמוילהיערר. מספיק לנו ויש העונה תחילת

 הליגה תכנית פורסמה השבוע בתחילת
 להיפגש אמורה תל־אביב מכבי בכדורסל:

 הדרבי הפתיחה, במשחק רמת־גן הפועל עם
שהתכ אפשר העשירי. במחזור להיות אמור

הנייר? על תישאר הזו נית
 פתרון יימצא לא אם והכאב, הצער כל עם

 זרים שני תתממש. לא התכנית לשביעות־רצוננו,
 שני שירשמו הצעת־פשרה, או רוצים שאנו מה זה

 בכל אחד זר לסירוגין לשתף אפשר ויהיה זרים
 יוכלו הפליי־אוף ושבמשחקי בליגה משחק
 ליגות במספר גם היה כזה מתכון שניים. לשחק

 להידמות כדי פליי־אוף הנהיגו אם באירופה.
 כמו זרים שני יהיו שלא סיבה אין אז לאירופים,

 ושאר ליוגוסלביה פרט באירופה, הליגות בכל
מזרח־אירופה. ארצות
 נושאת־ היא תל־אביב שמכבי סוד לא זה
 את גם סחפתם כיצד זרים. שני לשיתוף הדגל
לצדכם? ואליצור ביתר

 שיתוף בעד כלומר שלנו, דיעה באותה ביתר
 היה לא משלה. עקרונות יש לאליצור זרים. שני

 מתקבלות כיצד יודעים הם אותם. לשכנע קשה
 הכדורסל איגוד בהנהלת חברים הם ההחלטות.

החלטות. שתופרים מוכנים ולא
 היא הפועל של שההתנגדות סבור אתה

 לשני כסף שאין הרשמית, לטענה מעבר
זרים?
 חסרת־ היא שלהם, הרשמית הטענה זו אם
 התשלומים: את שיגדיל הוא התקנון כי שחר,

 להיות הכשר שקיבלו מתאזרחים, שחקנים
 אלפי עשרות ידרשו דבר, לכל ישראלים
 בהפועל שיקבל מלוביק סטיב כמו דולארים,

 כך על לדבר שלא דולר, אלף 40 העליון הגליל
 של הדרישות את שימלא כדי אחד, זר ששחקן

 יעלה והוא סופר־שחקן להיות חייב זרים, שני
השני. את האחד שישלימו משניים יותר הרבה

גביעים מחלק מיזרחי יו״ר
קפטן!״ יהיה עוד ..מיקי

 רוצה הפועל ההתנגדות? כך אם מדוע
מכבי? את להחליש

 שלא מכבי קבוצות את להכריע רוצים הם כן.
 שבשנה למרות הספורטיבי. המגרש בתחומי
 כזו בצורה לקרות. יכול הכל הצליחו, לא שעברה

ישחקו מכבי שקבוצות להחליט יכולים גם הם

גזפות, •בידקשורה
בחסד לא

 שמז- התפרסם שבועות מספר לפני ^
 לראשי הציע אופק יצחק הפועל כ״ל )

 מועמד בעד יצביעו שאם עיסקה, מכבי
 יסכימו הטניס, איגוד יו״ר לכהונת הפועל

כך? כל שמעת האם זרים. שני לשיתוף
 כך, על להגיב צריך אני לא אך שמעתי,

 רק יודע אני נכון. זה אם יאמר אופק שיצחק
 שני ואין הטניס איגוד יו״ר הוא הרניק שדוד
זרים.

 הצעה מקבל היית בך, תלוי היה זה אם
 בליגה, זרים שני שיהיו כדי רק ולוא כזו

בכדורסל?
 הרניק שדוד מסכים הייתי לא שלי המצפון על

ייבחר. לא
הפיקטי הגיורים של הגילויים בעקבות

רגשי־אשמהז מרגיש אתה ביים,
 עניין לא וגם רגשי־אשמה של עניין לא זה

 קץ לשים הזמן הגיע האחרונים. הגילויים
 להזכיר רוצה אני הישראלי. בכדורסל לפיקציות

 בגביע זרים שני שיתוף התירו שכשפיב״א
 תל־אביב למכבי נתן לא הכדורסל איגוד אירופה,
 ענק דנלוף, רון היה זה אחר, זר שחקן לרשום

 אירופה. בגביע רק לשחק היה שאמור שחום־עור,
 של בסופו התיר, הכדורסל איגוד של בית־הדין

שערערנו. לאחר שיתופו, את דבר,
 בגביע תל־אביב מכבי יצוג על יהיה מה

האיום? יתממש אם אירופה,
האלי את לנו לקחת יוכל לא אחד אף השנה

 כמו לאלופות אירופה בגביע נשתתף לכן פות,
 אבל הבאה, בשנה תהיה הבעיה האחרונות. בשנים

 מסוים גוף או כשאדם עקרונות, על מדברים אם
 יש אז בהם, שכרוך מה כל את לקחת צריכים

 תל־אביב שמכבי לי, תאמין בהפסד. שכר תמיד
 בינלאומיים טורנירים של רב במספר תשתתף

 יוכל לא אחד אף מחו״ל. קבוצות לכאן ותזמן
 בזכות, אנחנו האירופית. מהמפה אותנו להוריד

המפה. על בחסד, ולא
 נשוי ,45 בן מזרחי, שמעון עורך־דיו

 מכהן ),15( ושי )18( למיכל ואב לצפורה
 זכתה בהן שנים, 16 תל-אביב מכבי כיו״ר

 14 רצופים, תוארי־אליפות 16ב־ האגודה
 אירופה בגביע ופעמיים המדינה בגביע פעם

הביניבשתי. בגביע ופעם לאלופות
 תל־ מכבי תיראה כיצד מזרחי, שמעון

הבאה? בעונה אביב
 מכבי של שחקן הוא שחקן־החיזוק, ג׳ונסון, לי

 בקבוצה. לשנתיים חתום הוא מהיום. לא תל־אביב
 ישחק. הוא שגם מקווה אני מגל? קווין לגבי

 רצונו את לכבד שצריך כזה, בגיל פרי אולסי
 מיקי תשובה. לי אין סילבר לו לגבי לפרוש.

 ליפין, חן לסוף, האוורד ארואסטי, מוטי ברקוביץ,
הצטרף. ג׳מצי רורון נשארים.
האחרונה? מהעונה מרוצה אתה

 באליפות זוכים בה עונה, מכל מרוצה אני
המקו האתגרים אלה המרינה. ובגביע המרינה

 לנו היו נוספת. פעולה לכל בסיס המהווים מיים,
 שחקנים הרכב לנו היה כי אירופה, בגביע תקוות

 מגי קווין של האומללה הפציעה באה מאוד, טוב
קשות. בנו שפגעה בדרבי,

ל עדיין מונה לא ברקוביץ מיקי מדוע
 מבין הוותיק שהואו למרות מכבי, קפטן

הקבוצה? לכוכב ונחשב השחקנים
 אני במכבי. טובות שנים מספר עוד יש למיקי

 והוא לו מגיע הקבוצה. קפטן יהיה שהוא מבטיח
שחושבים. ממה יותר מהר קפטן. יהיה
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