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ירושלים בבית״ו מתוחים היחסים
ה במקום נמצאת ירושלים בית׳׳ר

 גדול. כפור מוליכה היא בטבלה. ראשון
 9 יש אחריה, הדולקת לבני־יהודה,

 כשהכל גם אבל ממנה. פחות נקודות
 בקבוצה היחסים וטוב, יפה נראה

טובים. אינם הירושלמית
 כי השבוע, לי סיפרו במיגרשים

 יושב- בין מתח קיים העונה מתחילת
 מנהל־ לבין בראון, רוני הקבוצה, ראש

לוי. אברהם(״אכרם") הקבוצה,
 האיש נחשב ירושלים בית״ר מנהל

 הקבוצה את המנהל לוי, בקבוצה. החזק
 בהערכה זוכה שנים, 12מ־ יותר כבר
כצעי ותיקים הקבוצה, משחקני רבה
 בבירה. החרות תנועת מראשי וכן רים,
 דוד הוותיק המאמן בזמנו אמר עליו

 בארץ קבוצה שלכל ״הלוואי שווייצר:
אברם.״ כמו קבוצה מנהל יהיה

 היה שלוי השבוע, אמרו בירושלים
 ריבלין, האחים כמו יו״רים תחת מנהל
 יהיה והוא מצא, יהושע דרש, משה
 את יגמור שבראון אחרי גם מנהל

 נובע השניים בין המתח שלו. הקדנציה
 היושב־ראש של שביעות״רצון מחוסר
 גם הניהול. ואופי הקבוצה ניהול מדרו

השחקנים וגם קשטן, דרור המאמן,

כראון יו״ר
לוי לצד השחקנים

 הסמוי במאבק לוי של לצידו עומדים
השניים. שבין

 לשחקנה חייבת חיפה מכבי הנהלת
 דולר. אלף 70 ארמלי, זאהי המוכשר,

 סלמן, פרג׳ עורו־הדיו בחוזה. כתוב זה
 כמה כבר מנהל ארמלי, את המייצג

 מכבי הנהלת עם המאבק את שבועות
העיתונות. לדפי שגלש מאבק חיפה, י

 והעלבונות קשים, ביניהם היחסים
 מיום גוברים הצדדים משני הנשמעים

ליום.
 כי מספרים, החיפאי במגרש ואילו

 אינו מהעניין מתרגש שאינו היחידי .
 חיפה מכבי שחקני עצמו. השחקן אלא

 מכל מודאג אינו ארמלי כי מספרים,
 איכפת ״לא הכספיים. לעניינים הקשור ,
 אחד השבוע אמר מהכסף,״ בכלל לו י

בחיפה. הירוקים

ביתריאדה
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ב התקנאו מרכז־בית״ר עסקני
 ומהפועל, ממכבי העסקנים אחיהם

 בארבע פעם מגיע להם שגם והחליטו
קופת־בית״ר. את למלא שנים

 כשהתקיימה שנים, ארבע לפני
כיש נחלה היא הראשונה, הביתריאדה

 הספורטיבי האירוע את אירגן אז לון.
 הביתריאדה רייסר. מיכה חבר־הכנסת

מישחק וכללה אחד, יום נמשכה כולה

להתפטר איים בוקשפן
בוקשפן, אלדד תל־אביב, מכבי אגודת יושב־ראש הודיע אחדים שבועות לפני

 תל־אביב מכבי מול שיחקה כשריאל־מדריד הסיבה: להתפטר. מתכוון הוא כי
 שתקני את לברך לרדת האגודה ליושב־ראש הכרוז קרא לא בהיכל־הספורט,

 בכוונתו כי והודיע נעלב, היושב־ראש נשיא־המדינה. עם יחד הקבוצות שתי
להתפטר.
 אורטז׳, מול במישחק כי לו והודיעו בוקשפן, את לנחם ביקשו מכבי אנשי

השחקנים. את ולברך הפרקט אל לרדת יוזמן הוא שבועות, כמה בעוד שיתקיים
 לא הכדורסל שמחלקת תל־אביב, במכבי אחר אחד כל כמו יודע, בוקשפן אבל
 תל־אביב במכבי החזק שהאיש יודע גם הוא לברך. לרדת אותו תזמץ ולא לו תפרגן

מיזרחי. שמעון הכדורסל, מחלקת יושב־ראש אלא האגודה, יושב־ראש לא הוא
 שלא וכדי אי־נעימיות, מעצמו למנוע כדי כי השבוע, סיפרו תל־אביב במכבי

 מצרפת כשהקבוצה לחוץ־לארץ, נסיעה בוקשפן לעצמו סידר להתפטר. יאלץ
הגומלין. למישוזק תגיע

#י ך8| 1|־|| י  לר- הראשון השער את מבקיע ד1ן
יעקב בני״יהודה. של שת 11^ 111 1111
 דבר. לעשות היה יבול לא בני״יהודה, שוער אסייג,

 מימין, פרץ אוחנה הרביעית. בדקה התחיל הכל
 אסייג. לפני מטרים שני נחת הכדור והגביה. היטעה
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 נכנס והכדור - שמאלית שלח הקדים, מלכה סמי אך
 בדקות השכונה. שחקני הישוו כך אחר לרשת.

 בשכונת-התיקווה המלהיב המישחק של האחרונות
 מיזרחי של לרישתו האחד שערים, שני עוד הובקעו

מעולה. היה המישחק אסייג. של לרישתו והשני

ארמלי שחקן
רגוע

ידעו גם במיגרשים שלו. עורן־הדין הצליח ארמלי כי מספרים, הם עוד
 הוא שבהן בשנים כסף הרבה לעשות
 הוא מזה, וחוץ חיפה. במכבי משחק

 כל את ומשאיר כדורגל לשחק אוהב
בידי והפרתם חוזים של העניינים

הנש העלבונות מערכת שבכל לספר,
 נשאר לביויסלמן, ההנהלה בין מעים

 ויודע לחוץ, אינו הוא רגוע. ארמלי
יקבל. הוא שלו את היום שבבוא

ביד־אליהו. בהיכל־הספורט קט־רגל
 מרכז־בית״ר ראשי החליטו השנה

 הם הביצוע את האירוע. את לשפר
 לויאן, דוד של האמונות בידיו הפקידו

 כי וקבעו תל־אביב, בית״ר יושב־ראש
 אירועים יומיים. תיערך הביתריאדה

 מישחקי המכביה, כמו ספורטיביים,
 בתמיכה זוכים והביתריאדה, הפועל
 וממר לכדורגל מההתאחדות כספית

עצת־ההימורים.
 בעיקבות השנה, יקבל מרכז־בית״ר

 ממו־ דולר אלף 120כ־ הביתריאדה,
 דולר אלף 30כ־ ועוד עצת־ההימורים,

 במיגרשים לכדורגל. מההתאחדות
 אלף 150מ־ שחלק־הארי מלחשים,

 קבוצת־ של לקופתה יגיעו הדולר
 הגלוי הסוד תל־אביב. בית״ר הכדורגל

 רוב שאת הוא, ר בית״ במרכז ביותר
 האחרונות בשנים מקבלת כספי־המרכז

 ולא התל־אביבית, הקבוצה דווקא
 בראש העומדת מירושלים, אחותה
 שאר לא וגם הלאומית, הליגה טבלת

האחרות. בליגות בית״ר קבוצות
ל שקרוב מי פשוטה: לכך הסיבה

 לצלחת קרוב ואין יותר. מקבל צלחת
 מרכז- יושב״ראש קרמר, מאריה יותר

 התל־אביבית. לקבוצה המקורב בית״ר,
 ירושלים בבית״ר כועסים שנים כבר
 הבלתי־ חלוקת־הכספים ועל קרמר על

 הירושלמים גם אבל שלו, צודקת
 המאה בעל הידוע: הכלל את מבינים

הריעה. בעל הוא
 רוצים בטח אתם ענייני־הכסף, אחרי

 אז השניה. בביתריאדה היה מה לדעת
 למישחק הוקדש הראשון היום ככה:

 סאן־ קבוצת לבין בית״ר שחקני בין
 התקיים המישחק מפאריס. ז׳רמן

ש ביום בנתניה. הכדורגל באיצטדיון
 יצחק ראש־הממשלה, במעמד למחרת,

 שבמלחה בהיכל־הספורט שמיר,
 כן, מישחקי... נערכו בירושלים
 שם היו קט־רגל. מישחקי ניחשתם,

 בית״ר ושחקני ירושלים בית״ר שחקני
 הוותיקים והשחקנים וסאן־ז׳רמן חיפה

 במישחקי ישראל בנבחרת שהשתתפו
 שחקני־חיזוק ואפילו ,1970 מקסיקו

 פיק. וצביקה רוזנבלום פנינה כמו
וב בעבר ראשי־בית״ר נראו ביציעים

 (״לייזי״) אליעזר דרש, משה הווה:
 ריבלין, (״רובי״) ראובן ואחיו ריבלין
 טדי גריפל. ויגאל קרמר אריה וכמובן
 האירוע את בנוכחותו כיבד קולק

 הפעם לקריאות־גנאי. וזכה הבית״רי
 יושבי- פוליטיים. עניינים בגלל לא

 הם כי לראש־העיריה צעקו היציעים
 לא טדי בבירה. איצטדיון רוצים

הבטיח.
 כבעיטת־ התכבד ראש״הממשלה

 ותיק איש־יחסי־ציבור וכמו הפתיחה,
 בית״ר שחקן את הזמין הוא ומנוסה,

 לו שיסביר מלמיליאן, אורי ירושלים,
בועטים. איך

 הבטיחו השניה הביתריאדה מארגני
 תהיה שנים, ארבע בעוד שהשלישית,

יותר. מגוונת

רוזנבלום שחקנית־חיזוק
שמיר יצחק גם

קו ס ע מ
לעסקוגה

 הלוח״ על רקוב ״משהו בכתבה
 אהרון כי נכתב ),21.1.87 הזה. (העולם
 בהפועל־חולון, השח־מת רכז איסרס,

 של כמלווה שנה לפני עצמו את מינה
 את לייצג שיצאה ורדי, שלומית הנערה
 לנערות, באליפות״העולם ישראל

ביוגוסלוויה. שנערכה
 לא כי השבוע לפנינו טען איסרס

 שראשי אלא עצמו, את שמינה הוא
 — בראשון־לציון השח־מת מועדון

 למרכז־הפועל הם גם כמובן, השייכים,
 שהיפנו במיכתב אותו. שמינו הם —

 לאיסרס מראשון־לציון ראשי־המועדון
 שהוא ושמחים לו מודים הם כי נכתב
השח״מתאית. את ללוות נענה

 העסקן הטעות. על מצטערים אנחנו
 העסקנים עצמו. מינה לא מחולון

אותו. שמינו הם מראשון־לציון


