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 בהתדרדרו־ דנו בהם ארוכים, סימפוזיונים
ה קבוצות רמת וירידת הכדורגל של תו

למעשים. לעבור החליטו עתה הרי ליגה׳
 נקבעו שהתקבלו, ההחלטות שאר בין

 בקיץ שיערכו מאמנים, להכשרת קורסים
 מ- עולמי שם בעל מומחה של בהדרכתו

 ספ בין הבחירה תהיה הנראה (כפי חו״ל
הו האנגלי), ווינטרבוטום מגרמניה הרברגר

 חדש ותקנון רמה, בעל מקצועי ספר צאת
 לחלוטין, לעצמאי אותו ההופך לאיגוד,

בהתאחדות־הכדורגל. תלות כל ללא
 אלוף המאמנים, איגוד נשיא הודיע כאשר

 מ־ לפרוש רצונו על סוחר, שמואל משנה
 התנגחות נושא לשמש לא כדי הנשיאות,

 הוא לכדורגל, ההתאחדות מאנשי כמה בין
 פה־אחד החזית. אורך לכל בסירוב נתקל

 נייטראלית כאישיות מחדש. בחירתו אושרה
 מעל העומדת קומה, שיעור בעלת יחידה

מחליף. לו היה לא קטנוניים, לחשבונות

ב צ □ מ חרו
 לקראת מתקרבות הראשונה שהליגות ככל
 קרבות והולך. בהן המאבק מחמיר סיומן,

 כל על הלוחמות הצמרת קבוצות בין
 בין וקרבות באליפות, לזכות כדי נקודה

 שיניים בחריקת הנאבקות תחתית קבוצות
לוב יותר, נמוכה לליגה ירידה למנוע כדי
 בין משהו של צורה האחרון בזמן שים

וכדורגל. התאבקות—רוגבי—איגרוף
תק כמה אירעו בלבד האחרונה בשבת

הכ של שהתופעה המעידות חמורות ריות
קוד בשנים מקובלת שהיתר, שופטים, את

שחקני חיסול של בתופעה התחלפה מות
בלתי־הוגנות: בדרכים היריב
למכבי תל-אביב מכבי בין במשחק •
מהלומות ביניהם שחקנים החליפו יפו,

 מבלי הקהל כל לעיני המגרש על גלויות
מש חריפה. בצורה בדבר יתערב שהשופט

 וראה המגרש קו ליד שהיה שוטרים מר
 פליליות תלונות להגיש עמד המכות את
 עצמו שהשופט מאחר אולם המכים, נגד
התלונות. בוטלו המתפרעים, את העניש לא

 ומכבי חיפה מכבי בין במשחק 6
לשהות הנתנייתית הקבוצה נאלצה נתניה
 רק ממנו הורדה במגרש. ארוך זמן משך

 את שחסם משטרה של כבד משמר בחסות
 נתניה ששחקני אחרי זה היה ההמון. זעם

בירי פגעו מרוסנת, בלתי בצורה התפרעו
יתערב. שהשופט מבלי במתכוון ביהם
 רחובות הפועל בין א׳ בליגה המשחק •
 קטל, לשדה דמה חיים, קריית הפועל לבין
רג ״קיצצו הקבוצות שתי ששחקני אחרי
הקבו בשתי ואכזרית. יסודית בצורה ליים״

 לטיפול אחר־כך שנזקקו נפגעים נפלו צות
 הגלויה ההתפרעות למרות ושוב, רפואי.

 ולוא להרחיק לנכון המשחק שופט מצא לא
אחד. כדורגלן גם

ה ששופטי נראה חדשה. מדיניות
ל במקום חדשה. במדיניות בחרו כדורגל
 הספורט ממסלול הסוטים במאבקים התערב

 מעדיפים הם בעצמם, כך ידי על ולהסתכן
ה את ולסיים חמורות מעבירות להתעלם

במחיר. להתחשב מבלי משחק
 להכריז אמנם עומדת לכדורגל ההתאחדות

להח הכדורגל, במגרשי חירום משטר על
 אולם מתפרעים. לשחקנים בענשים מיר

 עצמם על השופטים יקחו לא שאם נראה
 לא המגרשים, על חיסול קרבות מניעת

ה המשטרה שמשמרות מכך מנוס יהיה
 על במתפרעים יטפלו משחק, בכל נמצאים

פליליות. תלונות הגשת ידי

במסלול
ף ר □ א ד דו ב

 הרושם את לעורר לא מאמץ מתוך
 בפחות מתיחסת לכדורגל ההתאחדות כאילו

ש בכדורגל הגביע גמר למשחק חשיבות
המשח הקבוצות ששתי בגלל השנה ייערך

 טקסים יערכו מכבי, קבוצות הן בו קות
ה מבשנים יותר למשחק, מסביב מפוארים
 גיסי זה במשחק ינשאו לראשונה קודמות.

בהפ ייערך כן המשחקות. הקבוצות שתי
תח במקום נוער, תזמורות של מצעד סקה

 הופעת כה.' עד שנערכו האתלטיקה רויות
 תל־ בית־הספר תלמידי של גדולה ראווה
 קוד בני של בהדרכתו בתל־אביב, נורדוי
 העיקרית האטרקציה הטקס. את תפתח פורט
ש מגן־דויד בצורת מתכת שילדת תהיה

 ותופרח נערים 72 ידי על למגרש תינשא
 ב־ ממולאים בלונים אלף באמצעות לחלל
 בירדן, מקיפה פירסומת . . . מימן

 ה־ קרב לקראת תיערך וקפריסין תורכיה
 תרנגול במשקל אירופה אליפית על איגרוף

 ביפו. שייערך קאזימנם לבין האלימי בין
 לא שמעולם העובדה תודגש בפירסומת

 לארצות קרוב כה חשוב כה קרב נערך
 מאות למשוך מקווים הקרב מארגני אלה.

אלה. בארצות האיגרוף חובבי מבין תיירים
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 וללא מהנה נעימה, בצורה לשבוע ק״ג 1/!ג כדי המשקל הורידו
 להרזיה, בדיאטות ביותר החדישה השיטה בעזרת רעב, הרגשת

ואשר כולו בעולם התקבלה שכבר

ת ס ס ו ב ל מ ה ע ל י כ ש א מ מ  
אחד ביסקויט בתוך שלמה ארוחה - ביסקול

כלים. שטיפת וללא מדידה ללא ערבוב, ללא

 בדרך להרזיה הדיאטות בשיטות האחרונה המילה הוא ביסקו־ל
 לגוף: החיונים התזונתיים האלמנטים את מכיל ביסקול מדעית.

ד... שמנים פחמימנים, פרוטאינים, מינרלים, ויטמינים, עו  ו
בתוך נמצא גופך, ולחיסון לבריאותך שדרוש מה הכל

ט י ו ק ס י ד ב ח ל א ל ש ו ק ס י ב
 ממש, שבאכילה הסיפוק את הנותנת היחידה הדיאטה הוא קול ביס
וקל. מדעי באופן המשקל את מפחיתה זאת ועם
 טעים, ביסקויט של אכילה כדי תוך לרזות אפשר ביסקול עם

 תופעות כל וללא מושלמת שובע הרגשת שלמה, הנאה מתוך וזאת
בחילה. או לואי
 לטיול למפעל, למשרד, מקום: לכל לטלטל נוח ביסקול את

.ועוד .  והאיכות הטריות על השומרת המיוחדת האריזה בגלל וזאת .
תמימות. שנתיים למשך

 6 של ואריזה היות ביותר, החסכונית הדיאטה גם הוא ביסקול
שלמות. ארוחות שלוש מהווה ביסקויטים

ביסקול באסצעזת המשקל בהפחתת היום כבר 1התת'ל
הארץ. בכל מכולת ובחנויות מרקחת בבתי להשיג
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