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התרחש שבמעט ה:פ
במשקוף רק פגע הכדור אך — הארץ על שוכב התורכי השוער

של תורכיה: ד הפסד־ס בו כ
 תל־ ״זזפועל" של הכדורגל קבוצת

 מתורכיה, שבוע לפני אלינו חזרה אביב
 שלשה שערים, שמונה כשבאמתחתה

לר אין אחד מצד אחד. ותיקו הפסדים
 הרגיל, מגדר יוצאת הצלחה בזאת אות
 תבוסה, לכך לקרוא קשה שני מצד אך
 הרי עצמנו׳ עם גלויים נהיה אם כי
 — עצמה המשלחת לא ואף — אנו לא

מזה. ליותר צפינו
 הלאומי הספורט - במרגל

תורכיה של
האח בשנים נמצא התורכי הכדורגל

 קבוצותיה מתמדת. בקו־עליה רונות
בהד המתאמנות המדינה, של הראשיות

 שיטות לעצמן סיגלו זרים׳ מאמנים רכת
 ״אגוז פעם לא והיוו חדישות משחק

 שבקבוצות למעולות אף לפצוח״ קשה
 התורכית, הממשלה גם אירופה. יבשת

 המתבטאת והמעשית, הרצינית בגישתה
 תרמה כספיות, ותמיכות שנתי בתקציב

 הספורט של קרנם להרמת מעט לא
 האיצט־ יעידו כך על — ותרבות־הגוף

המשו הספורטיביים והמתקנים דיונים
 אין המדינה. ברחבי המפוזרים כללים

 מוצא החובבים קהל שגם איפוא, פלא
 לענפיה, הספורטיבית בפעילות הנאה
 ו״משל־ — ■המגרשים את בהמוניו ממלא
 לקופות להתכבד הראויים סכומים של״

השונים. המועדונים
בש התפתח תבל׳ מדינות כבמרבית

 בצעדי־ התורכי הכדורגל האחרונות נים
 יחסי באופן קצרה בתקופה ורכש ענק

 צופים וקהל ראשונה ממדרגה קבוצות
תנ כידוע המהווים גורמים שני מכובד׳

ספורט. ענף כל של וקידומו לפיתוחו אי
לאי תורכיה של חלונה באיסטנבול׳

הכ מצא במדינה, הגדולה והעיר רופה,
נוס גם ושם לפעולה, נרחב כר דורגל

 שגאוות הגדולות, האגודות ארבע דו
״בשיקטאש״, :עליהן כולה תורכיה

 ו״גאלאטסריי״, ״ואפה״ ״פאנרבחצ׳ה״׳
 על שנה־שנה מתמודדות אלו קבוצות

ומחברי התורכי, והגביע האליפות כתר
הלאו הנבחרת גם למעשה מורכבת הן

מית.
 המבחן את בהירות ביתר נבין עתה

 ״הפועל״ כדורגלני עמדו בפניו הקשה
לאיסטנבול. בצאתם

במבחן עמדו והם
 הישראלית הקבוצה של למסעה

 ספורטיבית חשיבות נודעה בתורכיה
 לעבר צאתה ערב כאחת. ולאומית

 שחקנים במספר חוזקה כי אם — לים
 מצבה היה לא — אחרות מקבוצות

במש גם השתקפה זאת ועובדה מזהיר׳
עלי שוטה אבל הליגה. במסגרת חקיה

הפ ״הפועל״ כי כאן ולומר להקדים נו
 רק לא וגילה בתורכיה, לטובה תיע

שערים. ירה אף אלא איתנה, עמידה
באר ״הפועל״ הופיע שבועים במשך

הנא קהל יחדיו שריכזו משחקים, בעה
 ע״י פעמיים נוצח הוא אלף. 85ב־ מד

 0:1 המדינה, אלופת ״פאנרבחצ׳ה״,
 וסיים 4:2 ל״גאלאטסריי״ הפסיד ; 1:3ו־

 אין אבל ״ואפה״. עם מאופס בתיקו
 את נכון אל לשקף כדי אלו בתוצאות
 כי העברית, הקבוצה של הופעותיה
ונש שחזרה עובדה וזו — בתורכיה

 11 עם רק לא להתמודד יש — נתה
וראשו בראש אלא מעולים׳ כדורגלנים

 שלרוב צר־עין, מקומי שופט עם נה
בת לו. רצוי שאינו במה משגיח אינו
 ובלתי־ בלתי־הגיוני זה יהיה אלה נאים

 יותר ״הפועל״ מקבוצת לדרוש מוצדק
 כהישג זאת רואים ואנו השיגה, מאשר
 ביחס זה כל עיקר. כל בו לזלזל שאין
המסע. של הספורטיבי לצד

הצ ״הפועל״ נחל לאומית מבחינה
 מהפכה חולל הוא סנסציונית. לחה
למ ביחסו התורכי הקהל בדעת ממש
 לגולה עידוד זריקת והזריק ישראל דינת

יש שציר העובדה והמדוכאת. הקרובה
 ששון, אליהו מר ובעצמו׳ בכבודו ראל

 בהופעת־הב־ הפתיחה כבעיטת נתכבד
 העתו־ חותכת. עדות משמשת — כורה

 המאורע גודל את הבינה התורכית נות
 למסעם הראשיים עמודיה את והקדישה

ליהו ואילו הישראליים׳ הכדורגלנים של

 מלבם תמוש שלא חוויה זו היתד, דים
שנים. על שנים

 ״הפועל״ שחקני 19 שעשו ״מה
 — בלבד״ שבועיים ״במשך בתורכיה

 ״לא — המשלחת מחברי אחד לי אמר
 ואנו שנה״. במשך שליחים אלף יעשו

שלם. בלב לו מאמינים

ת :■ו\וסלביה שר שוו כו
 פג־ את מנצלים שלנו הכדורגלנים

הספיקה בטרם עוד במרץ. רת־הקיץ

 בתורכיה, ממסעה לנוח ״הפועל״ קבוצת
 יושבת כבר תל־אביב ״מכבי״ וקבוצת

 ביום לצאת׳ ומתכוננת מזוודותיה על
אי ביבשת ממושך למסע הבא, שלישי
ימים. כחדשיים שיימשך רופה

 פרי הוא ישראל אלוף של זה ביקור
 ״נאשה־ היוגוסלבית הקבוצה של יזמתה

בפב בישראל כזכור, שביקרה׳ קרילה״,
משח במרבית כאן וזכתה ז. ש. רואר

.. ♦ז !
תי ספורטאינו של הופעת־הבכורה קיה.
בבלגרד. ליולי 1ב־ כבר ערך

טובים סיכויים
 ״מכבי״ קבוצת של סיכוייה הם מה

 בקשר פנינו — ? ביוגוסלביה תל־אביב
 בית- משה הקבוצה, של למאמנה לכך

 מאלפים פרטים כמד, לנו שמסר ר,לוי׳
: למסע שקדמו ההכנות על

 שבעד, ביוגוסלביה לשחק ״עלינו
 ומאמץ שבועות, שלשה תוך משחקים

 — בלתי־רגילה״ מעמסה עלינו מטיל זה
האחרו ״בשבועות — המאמן. לנו אמר
 מוגבר בקצב הקבוצה את הכנתי נים

 מצו־ יכולת בדרגת כרגע נמצאת והיא
 בקביעות מתאמנים השחקנים 19 יינת.

 מקיף אימון בשבוע פעמים שלוש
 חפ־ התעמלות מטר, 3000 ריצת הכולל

המז קצה על כדורגל י0ו...תכסי שית
 זו תהיה הקבוצה למחצית כי אם לג.

 אני לים, מעבר אל הראשונה נסיעתה
 והנעים התכסיסי במשחקם כי תקווה
 .הקהל אהדת את לרכוש יידעו לעין

הקשה״. במבחן בהצלחה ויעמדו

לדיו.״ נסעו ״הכוכבים״
ביוגוס ״מכבי״ קבוצת של מסעה

 הלאומית שהנבחרת בעת ייערך לביה
 גמר במשחקי תופיע ארץ אותה של

 הזדמנות זוהי בברזיל. העולמי הגביע
למכבים...

 כי כך, שיהיה לשער אין אבל
 של גדול מלאי יש טיטו של בארצו

על ■המלאכה את היודעים אמני־כדורגל

 לא שכדורגלינו מוטב כן ועל בוריה,
וית לתוצאות באשר עצמם את ישלו
 שעוד הספורים בימים בקפדנות כוננו

נותרו.
תכ הקבוצה מנהלי של באמתחתם

 או בצרפת גם קצרים לביקורים ניות
 תלויה לפועל הוצאתם אבל — שווייץ
 שליטה לנו אין שלצערנו גורמים, בכמה

הק תרצינה אם היא השאלה עליהם.
 בחופשת־ לשחק הללו במדינות בוצות
 שחקני כי תקווה ,אנו אופן בכל הקיץ.

 מחוץ גם ״להסתנן״ יצליחו ״מכבי״
 שהותם את וינצלו יוגוסלביה לגבולות
במלואה. באירופה

 ולכן עתה. מפה לצאת קשה כך כל
 אולי ? מה בהזדמנות; להשתמש כדאי
פאריז. את לראות קצת

ארזי יחיאל
 ישראל מדינת

מוראד לילה נגד
)13 מעמוד (המשך

הע משפחתו כעניני אלא כענין, שלא
 השכחן הזמר. פועל בעקר אבל זובה.
לגן. יוצא

 ארוסתו את הוא רואה בגן והנה
נבזות! אחר. עם מתנשקת
 על ומצווה מהמקום׳ בורח הוא
הקרואים. את לסלק משרתו

המ עם וכים בשארה מסתודד כעת
 חוזר כשהבעל פעולה. ומתכננים שרת

 נדודים, של רבות שעות אחרי לביתו,
 לאט לאט אשתו. את בחדרו מוצא הוא

 לפניו וכשמביאים הזכרון, אליו חוזר
הכול. זוכר הוא בנו, את

הסרט נאסר מדוע
? מה מאד׳ תמים
 האם ? הסרט נאסר מדוע ובכן,

 ומד. י מצרים מתוצרת שהוא מפני
 תוצרת ואיננו ממצרים יהודים יביאו

הע בלשון שהוא מפני האם י מצרים
הע הלשון אין כי לנו נדמה י רבית
 האנגלית, מן לאוזן עריבה פחות רבית

 אנגלית הרוסית. או האיטלקית הצרפתית,
י אסורה וערבית מותרת

 אוכלוסים להתקרבות הדרכים אחת
 נא חשבו משותפת. לשון ידיעת היא

בי היו לוא לנו היה יותר קל כמה
 בלי אבל ערבית. יודעי במה פי נינו
 ערבית יודעי הזאת. הפילוסופיה כל

כיוד כמעט רבים והם בינינו. יש כבר
יהודית. עי

 עולי אנחנו׳ י אותנו יפלו זה מדוע
וא ודמשק ובירות צובא וארם בגדאד

 ואלג׳זירד, דטוניס ובנגאזי לכסנדריה
 וטבריה, ומלבם לציון וראשון וצנעא
ער יודעים אנו פשענו. עוינו, חטאנו,

יו לנו קרובה הערבית והלשון בית.
 להפלות היש האירופיות. מהלשונות תר

הנוצ לגבי גם — כפליים, לרעה אותנו
 ■העולים לגבי וגם והמוסלמים רים

1 אחרות מארצות
הממ עשתה פעם עוד כי לנו נדמה

לתקן. כדאי טעות. שלה

שהתנגשו הראשים
 מלמד — )1מימין (כורע חודורוב של בראשו התנגש פנרבחצ׳ת חלוץ ג׳מאל,

בראשו. ידיו בשתי המחזיק התורכי את לפ״ם מנסה (שמאל)
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