
יון
צ

 
יר

פר
צ

פוליטיקה משחקים בבית״ו
 בית״ר סיימה האחרונה בשבת
 שימשון מול מישחקה את ירושלים
 שיחקו הבית״רים בתיקו. תל־אביב

 נקודה למאזנם הוסיפו זאת, בכל גרוע.
 בדרך הראשונים עדיין והם נוספת,

לאליפות.
 כדורגל, בענייניי לא אני הפעם

בונקר אישית, שמירה טאקטיקה,

ירושלים. בית״ר של מיגרש־האימונים
 עם מדבר אינו קשטן, ררור המאמן,

המנ בראון. רוני ראש־הקבוצה, יושב
עם רעועים ביחסים לוי, אברהם הל,

 סביבו לרכז הצליח הוא הקבוצה, ראש
 שייכים הם שגם אוהדים, של גדוד

למחנה״ריבלין.
עצ שרואה ריבלין, •חושש. וריבלין

 גם לו ושיש הבאה, לכנסת כמועמד מו
 פוחר — להצליח הסיכויים כל את

 ריב־ שלו. מהמחנה ועוד קולות, לאבד
 הדרף את לעצמו להרוס רוצה לא לין

ממח איש של פיטוריו על־ידי לכנסת
נהו.

 הכוח את מכיר מצירו, בראון,
 יושב- בתפקיף הטמון העצום הפוליטי

 שבהרבה כוח זה ירושלים. בית״ר ראש
 תנו־ לצמרת הישר מוביל מיקרים

ש מצא, יהושע את תזכרו עת־החרות.
 ריב־ ראובן ואת חבר־כנסת, היום הוא
הירו הסניף יושב־ראש היום שהוא לין,

 מראשי אבולוף, ניסים ואת שלמי,
ש וטובים רבים ועוד לוי, דויד מחנה

 כקרש־ ירושלים בית״ר את מנצלים
 ואחר־כף העירונית, לפוליטיקה קפיצה

הארצית. לפוליטיקה
ייש בראו! למה יודעים אתם עכשיו

 ועכשיו העונה. סוף עד בבית״ר אר
 יפטר לא ריבלין למה יודעים גם אתם

 שקט על לשמור ינסה הוא ולמה אותו,
 ימים שלושה כל ולעשות תעשייתי

 הוא גם — ללוי ראובן בין סולחה
 לקשטן, בראון בין — ריבלין ממחנה

הקבוצה. לשחקני בראון ובין

שכזאת מישפחה

ג׳וניור מגי
הספסל על נרדם

 פרטי. באימון מגי, קווין תל־אביב, מכבי שחקן של רעייתו מלאני,
 היא מבעלה. טובה פחות לא היא כי ומוכיחה יום, מדי להתאמן מקפידה מלאני

 יד־אליהו. של הפרקט על בטוחה ומרגישה ברשת כדורים מטביעה לסל, קולעת
 מגי״ג׳וניור, הקטן, ובנם שלו, האימון את סיים שכבר בעלה, לה ממתינים בינתיים
אמא. של לאימון אבא של האימון בין הספסל, על שנרדם

בדאון עסקן
שקלים שישה

 רוב בדאון. רוני הקבוצה, יושב־ראש
 יו־ עם מדברים אינם הקבוצה שחקני

בראון. הקבוצה, שב־ראש
 הוא רבות. הן בראון כלפי הטענות

 בית״ר, של הוותיק למנהל מפרגן לא
 בכל וחסכנית קשה ביד נוהג הוא לוי.

 הוא בקבוצה. כספיות להוצאות הקשור
אור להזמין בית״ר לשחקני מרשה לא

 מקפיד הוא הקבוצה. חשבון על חים
 הוצאה כל מכיסם ישלמו שהשחקנים

מת הם שבהם בבתי־המלון נוספת
שהק הסכים לא גם השבוע ארחים.

 המישחק לפני לבית־מלון תצא בוצה
 מתערב הוא תל־אביב. שימשון עם

 והטאקטיקה המעסה בשיקולי־המאמן,
 רוצה שהוא היא, טענתו המישחק. של

 יהיו שלא הקבוצה, קופת את להעשיר
גרעונות.

 מבדיל אינו שהוא אומרים, בבית־וגן
הק בעניינים בעיקר לטפל, עיקר בין

 שטיינהאור? תומר עם קורה מה
השח מן אחד צעיר. ישראלי שחקן
 ),2.08(בישראל שנולדו הגבוהים קנים

 האחרון במסע הצטיין הוא .20 בן רק
 הוא באירופה. ישראל נבחרת של

 ■ בחמי* פתח הליגה, כשנפתחה הצטיין
 חיפה. מכבי של הראשונה שיה

 מוזרים. דברים שני קרו ואז
שלושה עם לשחק החליטה חיפה

 למה? לספסל. נשלח שוב
1 כפי בעייתי, טיפוס שהוא מפני אולי

 8 שמתעצל כזה אחד עליו. שמספרים
 | הישרא- לכדורסל אין ואולי באימונים.

 ן עופר את כמו אותו, לטפח סבלנות לי
 ן גבר ועוד תל־אבים מהפועל פליישר,

;!תריס? ומבטיחים צעירים הים

 של הפוליטיקה בעניין אני הפעם ועוד.
הכדורגל.

רו שבבית״ר יודעים כולם ככה: אז
שבבית־וגן, לרשא מתחת הלבה תחת

 הפצרות אחרי רק למשל: לכסף. שורים
 הקבוצה, אפסנאי של ונשנות חוזרות

 משכורתו את לו להעלות הואיל הוא
 בשישה תשאלו. בכמה? החורשית.

שקלים.
 בית, בכל היום הנשאלת השאלה

 מונית ובכל בסטה בכל בית־קפה, בכל
 תנועת יושב־ראש למה היא: בירושלים

 ריב־ ראובן(״רובי״) בירושלים, החרות
אותו. מפטר אינו לין,

 ריבלין למחנה שייר בראון ככה. אז
יושב־ שהוא החודשים במהלר בחרות.
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 למישחק הכרטיס כי המכבים הוכיחו )87:106( סוחף בניצחון לאורטז.
 בשניית־הסיום שלהם. להיות יכול שבשווייץ בלוזאן באפריל 2ב־ הגמר

 את תפס הוא אלימה. בתקרית מעורב מגי היה הראשונה המחצית של
קפצו הצרפתים שפלר. הצרפתי השחקן של בפרצופו בעזרתו וחבט הכדור

 מכבי למחאות. הגיבו ולא התקרית מן התעלמו אלה אך השופטים, לעבר
 אחרי כבר רצחנית. היתה הפתיחה שצריך. כמו פעל והכל במיטבה, היתה
 על בעל־הבית מיהו תל״אביב מכבי הוכיחה שניות 50ו״ דקות שתי

 לעבור הצרפתים את אילץ המהיר מישחק־ההתקפה ביד״אליהו. הפרקט
 מכבי אם עכשיו, הישראלית. הקבוצה יכלה לו שגם אזורי, למישחק
 יגדלו. ללוזאן לנסוע שלה הסיכויים - מדריד ריאל את תנצח תל־אביב
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