
כדורגל

קבו זכתה ביותר החלשים ממשחקיה באחד
 הוכח שוב משוער. בלתי לנצחון מכבי צת
 כי בלבד, השערים קובעים הקהל לגבי כי

 לשלוש סביב מאות, צבאו ארוכה שעה משך
עלי העטירו המנצחים, את שאספו המוניות

ש ,העיקר נשיקות. של ומטר שבחים הם
 אוהד קרא — ולתמיד!״ אחת אותם סידרתם

השחקנים. לעבר מושבע מכבי

 ל׳׳י. 1.400 : נקיה הכנסה *
חוס. בעזרת אותו שמגלגלים סביבו! **

 על מונחות משניו שתים היו שניה תוך
אלכסונית. מקופל אפו הרצפה,

ה ר ע ד ס ח א ט ד שק י ה
 תל־ והפועל מכבי המושבעות היריבות

 בשבוע הכרעה, ללא לזהתמודדו, אביב,
 למגרש השבת משכו ידידותי, במשחק שעבר
 מי לראות שבאו צופים אלפי ביפו באסא
הליגה. משחקי בפתיחת מי על יגבר

 מפגישותיה נחת שבעו שלא מכבי, אוהדי
 החליטי הפועל, עם קבוצתם של האחרונות

בבאסא״. מזל אין ״למכבי כי כבר
דומיני• מהפועל עושים ״הם :אחד טען

מנצחים.״ אינם אך
• צדק כי נדמה היה הראשונות הדקות 45ב־
ל״י. 5 כני שטרות" ערימת נראית למטה הימנית כפינה אחת, נגד חמש היו כית״ר לטוכת ההימורים שער את במרץ תקף הפועל צופה. אותו

 מתאגיתה כאשר פבד, במשקל האחרון בקרב
 א׳, הופל פופולבסקי, צבי מנוסה״ הבלתי

 המכבי המתאגרף ידי על גדול ברעש הקרשים
הת מונית, נהג צבי, נזרוב. אליעזר המנוסה

 אך עליו, שיחוס מאמנו בפני כן לפני חנן
 לפחות הפצרות. לאחר לקרב לצאת הסכים

ביותר. קצר מאבק לו היה
 בהצלחה שנוהל הקרבות, עשרת בן לערב
 ״פועל ההתאחדות, ידי על * וכספית ארגונית

 קרב נוסף והמשטרה, אדיר, שלמה שחור״
 אל ניגש מכבי, אוהד הצופים, אחד .11 מם׳

״ע :בשמחה קרא התחרות, בסיום חבריו
?״ אה ** פורפרה מהם שינו

נחשו;
ם אוט ק נ שי ח מנ ל

שול את השבוע שהציפו הפתרונלת מאות
 הרבה ההתענינות על הוכיחו המערכת חן

הקוראים. בקרב הנחשון שעורר
 את לנחש מאות ניסו הארץ קצות מכל

 ובבריטניה, בארץ השבת משחקי תוצאות
 פה לשנות ביקשו משלהם, הערות הוסיפו

ל יפרסם, הספורט ועורך צורתם, את ושם
שבו התחרויות תכנית את הקוראים, בקשת

 את לשלוח מספקת שהות יתן מראש, עיים
הפתרונות.
 הפותרים, מן לאיש המזל שחק לא השבוע

 התמודדות תוצאות בניחוש נכשלו שרובם
 ביתר. של לזו מכבי נבחרת בין ׳האיגרוף

הפות היו ההפכפנית הבריטית בליגה גם
 את נכונה לנחש הצליחו לא מזל, בישי רים

המשחקים. תוצאות
ל שהצליחו פותרים, ושנים עשרים בין

התחרויות, רוב של הנכונות התוצאות את נחש
ברנ מרחוב קומרן, ועמירם הגרלה, נערכה

מי — נחמה בפרס זכה תל־אביב, ,30 דים
הזה. העולם על חושים לשלשה נוי

 קל יהיה )14 עמוד (ראה השבוע נחשון
משחקי ארבעה יגיש שעבר, השביע של מזה

בריטית. ליגה משחקי ושמונה ישראלית (מרכז).ליגה דקל ואלי (ימין) כן־גוריון עמוס הקצינים (למטה): הצופים כין (למעלה!. ווייספיש כירנכלום קרב

 המכבים בעוד תבוסות לעתים סיכנו מכבי,
 קשות איכזבו החזית, כל לאורך חלשים היו
אוהדיהם. את

ה מכריע. מפנה חל השניה במחצית אך
לס קיוה בהגנה, להצסמצם שהחלים פועל,

 כאב לעצמו גרם ,בתיקו שוב המשחק את יים
 מכבי חלוצי זנקו אליו שערו, ליד גדול ראש
 כאשר הערבוביות, באחת בסערה• פעם מדי

 יעקב של שערו ליד שחקנים כעשרה נאבקו
 אחרון שמצא גלזר שייע זה היה חודורוב,

לשער. גלגלו הכדור, את
תר את להשוות קיוה לתקוף, ניסה הפועל  ה

 שמואל כי אחרון פרפור זה היה אך צאות,
 פרץ מכבי, של הימני הקיצוני ישראלי, (פפו)

ל הכדור את החדיר חודורוב, לעבר מאגפו
 לאחר ספורות דקות נהדרת. בבעיטה רשת
 ה־ את הגדיל מבצעו, על ישראלי חזר מכן,
.0:3ל־ מאז*

 התחבקו, אלפים גדולה. היתד. התדהמה
 נעו, לא אחרים אלפים רעהו, את איש נישקו

נבוכים. היו


