
ספורט

 — חכם לעמום
מתחרה?

 זכה 12ה־ בן מזור אילן
. של כפרם  ל״י 100 0-

 ״והיא־ של הוזנ״בי בחידון
 השיניים משחת - דנט״

 היוד ״הייגלים״. עם החדשה
 חכם, עם הצעיר אילן חרה

 אלוף להיות יעדיף שמא או
ת- השיניים  היפות? הלבנו

 משתמש הוא הלוא -
כ״תיאדנט״...

החדשה השגה אח ההר
 ברנד״ מ״פוטו מצלמה עם

 צלומים ע״י החגים שמחת הרבה
 מזכרות הם שהצלומים תשכח אל

 ללא־ שעברו ימים של יקרות
חזור.
מצלמה: עם טובה שנה

חנם. הדרכה

-בדנר1ט13
31 החלוק היפה,רחוב

ד התחילי ם עו ו י  את לנקות ה
סי ב ובמהירות ביסודיות פניך

. ס י נ פ  משפיע צח פנים עור שרק
ד י מ ומלבבת. צעירה הופעה על ת

שנה  החדשה... ל
יותר וצעירה יפה

ב ו נ י א - ק ר ש מבחן ז כ א מ
 שהן עד הרגילה בדרך פניך את מנקה

לחלוטין. ״נקיות*
 שרק פנים בסי גפן צמר חתיכת הרטיבי

 היטב. פניו את ועסי
 נוצצות שפניך בעוד כהה נעשה גפן הצמר

ומניעים. מרענן שרק מנקיון.
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הבקבוקים: מחיר

י 1.800 ׳ ל״י 3 — ל
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כדורגל
ש א האי ב ר ש ו ב ק ר

 הצמרת עסקני בין שנראו הפנים כל
הכל באסיפתה לכדורגל׳ ההתאחדות של

 זה שם שנראו הפנים אותם היו לית.
וחדלי־האונים, צרי־האופק עסקנים שנים:
 מהם ולצעירים למוכשרים נותנים שאינם
 אחת חדשה דמות רק מקומם. את לתפוס
 קושט אשר האיש זה היה ביניהם. נראתה
 (״יוש״) יהושע המנדטים, ועדת נשיא בתואר

בורשטיין־ענבר.
 אחרים ספורט בענפי המתמצאים לאלה

 כפוף־ גבר יוש, חדשות. אלה פנים היו לא
 גבעת־ קבוץ חבר העמידה, בגיל קומה
וע יושב־ראש האחרון לזמן עד היה חיים,

 הוא לספורט. ההתאחדות של הכדורסל דת
 בגרמו בישראל, הכדורסל את שחיסל האיש

 על־ידי האחרונה הליגה משחקי לשבירת
 לחוץ־ל־ לצאת הפועל לנבחרת שהתיר כך

 שנכשל אחרי המשחקים. סיום לפני ארץ
 באותו כי הפועל מרכז החליט בכדורסל,

 עניני את גם לנהל בורשטיין יוכל כשרון
הכדורגל.

 זאבי, יצחק עומד מספר חודשים בעוד
מ לפרוש לכדורגל, ההתאחדות יושב־ראש

 אף היה לא שמעולם ובורשטיין, תפקידו
 את לרשת המועמד הוא כדורגל, עסקן

 ״זה הספורט: מעתונאי אחד אמר מקומו.
 רב כה בכשרון קבר אשר שאדם טבעי רק
 הכשרון באותו לקבור בא הכדורסל את
הכדורגל.״ את

! ר ר ק מ ל
 חריפות האשמות סערה. היתה בראשית

בהצ הושמעו איומים צד, מכל התעופפו
בהת הפועל נציגי אלה היו לעתונות. הרות

 שבשבוע אחרי שרתחו, הכדורגל אחדות
 ההצבעות בהנהלת טיפשות בגלל שעבר,

 הצביעו לא ההתאחדות. של הכללית באסיפה
 להקפאת הפועל הצעת בעד מכבי אנשי כל

 ההחלטה והצעת בכדורגל, השונות הליגות
 שלישים שני של הרוב את קיבלה לא

ההתאחדות. בתקנון סעיף לשינוי הדרוש
ההת נשיא לאם, יוסף הד׳׳ר בא השבוע

 יבשה בהחלטה הסערה את והשתיק אחדות,
 באסיפות תקדימים סמף על קבע הוא אחת.
 באסיפה המתקבלות החלטות כי בעבר, שהיו

 חלק מהוות אינן ההתאחדות, של הכללית
 רוב לקבלתן דרוש לא כך ומשום מהתקנות

 החלטה עם רגיל. רוב אלא שלישים שני של
 את להקפיא הפועל הצעת לתוקפה נכנסה זו

אחת. לשנה הליגות משחקי
 החלטת זו היתד, שיחק. לא אחד אף

 שיתוק זריקת כעין היתד, היא מאוד. אכזרית
 היסס לא לאם הד״ר אפילו שיתוק. לחולה
 עניני כי לי ״נראה דעתו: את להביע

 המבנה את להקפיא לא דורשים הספורט
 נראה כן כמו לשנתיים. לא ובודאי לשנה לא
 דורש בהתאחדות הארגוני המבנה כי לי

 לשנות להנהלה מרשה שאינו נוקשה תקנון
 ברוב הכללית לאסיפה לא יגב המבנה את

רגיל••
 שנעשתה ההקפאה החלטת אחרות, במילים

 את לחסל כאילו ושנועדה הפועל מרכז בלחץ
אינ העדיפה שוב בספורט, השחיתות גילויי
 הספורט. טובת על צרים אגודתיים טרסים

 בהקפאה, מעוניין שהיה הפועל מרכז זה דיה
 תלויות בלתי קבוצות עלית למנוע כדי אם
 אגודות במקום יותר גבוהות לליגות בו

 השפעת אף להגביר כוי ואם שירדו, הפועל
 מעתה שיהיו המקומיות, האגודות על המרכז
 מאשר יותר ובהשפעתו בתקציביו תלויות

לכן. קודם
 מוזרה החלטה קבלת להסביר אפשר כיצד

 הכללית האסיפה ידי על הספורט לרעת זו
 במלים זאת הסביר לכדורגל? ההתאחדות של

 ישראל של הכדורגלנים מגדולי אחד פשוטות
 אנשים פד, ״יושבים בדיונים: נוכח שהיד,

 וחיים כדורגל על רבים כדורגל, על עמדבריב
 שיחק לא מהם אחד ואף בכדורגל׳ השנה כל

כדורגל.״ בחייו

מסלול ב
ה״ל ה צ ק רי מ א ־ ס רו ד ל

 שהתפטר סוחר שמואל אלוף־משנה
יש של הכדורגל נבחרת כמרכיב מתפקידו

ה ספורט לפיתוח לאחרונה מתמסר ראל,
 של בתכניתו צד,״ל. שורות בקרב כדורגל

 צה״ל, נבחרת של קבוע סגל להקים סוחר
הבי בחוץ־לארץ. להתמודדויות אף לשלחו

 בדרום• ביקור הוא המתוכנן הראשון קור
אמריקה.
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