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▼ חדשים קורסים נפתחים

רדיו־אלקטרוניקה לבחירתך: נוספים קורסים
 חשמלאות פנים, עיצוב שימושית, גרפיקה

אויר. ומזוג קרור רכב, חשמלאות בנין,
בערב. 16—20 בבוקר, 8—13 :והרשמה פרטים

 מל-אביב
44 ׳ו! פ דרך
ת ג׳וול בי ר . ד ח

חיפה
5 בלפור דוז׳

ל ׳ ן מו ו י נ כ ט ה

י ד ע ב ת ל ו מ ל צ ! מ ם ר ס מ 3ו ו

גיטואו צ/־ום חונני ואגודת וף17הצ ■
2 ב 0 ר ו ג ו ר ח ן י ו ח ר י . ו ם ו ל צ

ת ר ו ז כ 5 ח 0 . ג ו א ^ / ־ ז ו ח  ל
כו3 ך.נצ7ת נ 1 כד.7ב ורזהבו־רג 1ק־כ3רו □־רזי

ח | ל ו ׳ / ז ר ח ־7כ ג ז י
ר ת. א ח• 1542 ל

*
. ם ט .................ה

10.......רזנגדכרנרע

ספורט
כדורגל

מכות מכות,
 גבוהה אינה הישראלי הכדורגל רמת אם
 סביב למתרחש שנוגע במה הרי עדיין,

 להישגים הישראלי הכדורגל הגיע המגרש
 דרום־אמרי־ כדורגל מעצמת ששום נכבדים,

ה הישגי בהם. מתביישת היתה לא קאית
אופייניים. היו האחרונה שבת

 43 לאחר השופט, הפסיק בפתח־תקוזה
 בין הכדורגל משחק את הראשונות, הדקות
 השופט ציין יהוד. והפועל רמת־גן בית״ר
משח ״שניים המשחק: לאחר שהגיש בדו״ח

אותי.״ לרצוח איימו יהוד קני
 סירב לכן מכדורגל, יותר חשובים החיים
 תפקידו. את ולמלא להמשיך השופט

ל. ״ א י ד ג מ ב ה׳ מ ק ב הושג חדש שיא נ
 מגדיאל בית״ר בין המשחק בתום מגדיאל.
 ליגה קבוצות שתיהן ראש־העין, לבית״ר

לטי ראש־העין מתושבי שישה נזקקו ג׳,
 מג־ כדורגל חובב סיפר רופא. של פולו

דיאלי:
 שלנו המשחק את שכחנו לא עוד ״אנחנו

 יצאנו בקושי בראש־העין. חודשיים לפני
 זרקו ראש־העין של האוהדים חיים. משם
 משם בורחים היינו לא ואם אבנים, עלינו

 יוצאים היינו איך יודע לא אני במכוניות,
בכלל. משם

 ראש־ של החברה צריכים היו זו ״בשבת
 שהם לעצמי מתאר אני אלינו. לבוא העין
 המישחק לפני שכחנו. לא אנחנו כי ידעו

 סיבות להם היו באים. לא שהם לנו הודיעו הם
 הפחד על התגברו הם אך לבוא. לא טובות

 לחיצות עם התחיל המישחק זאת. בכל ובאו
 ונצחנו בשלום, יעבור שהכל חשבנו ידיים.

4:5.
 עם נסעו מגדיאל בית״ר של ״השחקנים

מג של לאוהדים רק הביתה. שלהם המאמן
 לאוטובוס חיכו הם ארוך. זכרון היה דיאל

 בית- ליד מארב לו הכינו ראש־העין, של
 מראש־ אלה אם יודע לא אני הקולנוע.

 כמו חזקות כל־כך מכות באמת קיבלו העין
 שידעו להם. מגיע הכל אבל שמספרים,

לראש- באים כשאנחנו יפה אלינו להתייחם

 לקבוע בכדי שלו, הגופיה צבע על תכלים
לא. או טוב ספורטאי הוא אם

 לטוקיו. הנסיעה לפני עוד התחיל ״זה
 שלח אריאל, גדעון מהפועל, הדיסקוס זורק
 את זרק הוא כאילו מפוקפקת תעודה איזה

ל נסע הוא מטר. 55 למרחק הדיסקוס
 מטר בעשרה זרק הוא בטוקיו אולימפיאדה.

פחות.
 ה־ בריצת להצליח סיכוי לישראל ״היה

 לבש עזריאל אליעזר שהרץ אלא מארתון,
 מיבחן לו אירגנו מכבי. סמל עם חולצה

ב עמד וכשלא איום, במסלול שרב ביום
 שפירא עמיצור הפועל איש קפץ מינימום,

שמחה. מרוב
באת מסודרת ליגה היתד■ שנה ״לפני
הרא במקום זכתה תל־אביב מכבי לטיקה.

 ועדת אנשי ליגה. אין כבר השנה שון.
 אין דבר. שום עשו לא פשוט האתלטיקה

ביט תורכיה באתלטיקה. ארצית נבחרת גם
 עי־ התחרות את בלתי־ידועות, מסיבות לה,

עם בינלאומית תחרות להתקיים צריכה מנו.

(בטוקיו) פנטילט
בארץ״ ביותר הממורמר האדם ״אני

העין.״
טרא מקרה נוסף ההתפרעויות לשרשרת

 בכפר שנערך ידידותי, כדורגל במשחק גי•
 בדראן, מוחמד כאמל התנגש סכנין, הגלילי

 עבאדי עלי היריבה הקבוצה שוער עם ,16
 גרם — המכה מעוצמת נהרג כאמל באשיר.
בארץ. הכדורגל אוהדי לכל לב לצביטת

הכדו משחקי סביב והמהלומות המלחמות
 הספורטיבי ערכם את יותר עוד הורידו רגל

להידר הגורמים אחד בלאו־הכי. העלוב
 בלוט־ לאיצטדיון השולחת המשטרה, דרות:
 לשלוח שוכחת שוטרים, 50 המגודר, פילד

הירו הליגות למשחקי החוק שומרי את
 הצופים קהל שדוזקא לכך מביאה היא דות.

 יתרגל הספורט, ממרכזי הרחוקים במקומות
 על- רק לא משחקים להכריע שאפשר לכך
הזרוע. בכוח גם אלא טוב, מישחק ידי

אתלטיקה
העסקנות ט*דוך

 כל של ביותר, הכמוסות השאיפות אחת
 כספורטאי לחזות היא ישראלי, ספורט חובב

אולימפית. במדליה הזוכה ישראלי
 עדיין אימונים שנות שבע־עשרה לאחר
ה זה. מיעד הישראליים האתלטים רחוקים

ב הישראלי ההימנון ינוגן שאי־פעם חלום,
מהתממשות. רחוק עדיין אולימפי, טכס

 ביזיונות, עטורת ישראל, נבחרת כשחזרה
 מנהלי של החלטתם נחושה היתד, מטוקיו,
 המצב. לתיקון הכל לעשות הישראלי הספורט

ה כל את האשימו ועדות־חקירה, הקימו הם
מלבדם. עולם

 ההתאחדות הנהלת להתכנס עמדה השבוע
 נעשה שלא מה על לתהות כדי לספורט,

 שמעצמות שעה אך האתלטיקה. בשטח כה עד
 וברית־המועצות, כארצות־הברית ספורט,

 ב־ שתיערך האולימפיאדה על חושבות כבר
 הישראלי הספורט ממשיך במכסיקו, 1968

וה מכבי האגודות, בין כשהריב לשקוע,
העיקרי. תוכנו את מהתה פועל,

 גרץ, אברהם השבוע הסביר
ביש לאתלטיקה 1 מם׳ מומחה

: ראל
 הפועל, אנשי פשע. זה כאן שנעשה ״מה

 שכחו בהתאחדות, לכסאותיהם דאגה מרוב
 בצורה יימשך המצב אם האתלטים. את

להס הפסיקו מקום. לשום נגיע לא כזאת
מס־ מעכשיו הישגיו. ועל האתלט על תכל

 יודע. אינו איש תתקיים היא אם אך יתן,
 איש אך בארץ, מוכשרים ספורטאים ישנם
 משהו כאן יזוז לא אם להם. דואג אינו

 גם ונאלץ נפרדת, אליפות מכבי תארגן
 נשתף לא אנחנו לבד. במכביה להשתתף

הספורט. את ההורסים אלה עם פעולה
 אחד. גדול מעשה עשו הפועל אנשי ״כן,

 למה שפירא, עמיצור את כמאמן מינו הם
 של האתלטיקה נבחרת להיות היתד. שצריכה
 זה לעשות, יכול שהוא המכסימום ישראל.
 התרגש הוא בטוקיו התיק. את לי לסחוב

או להרגיע במקום מהאתלטים. יותר ורעד
 הרץ עם יצא הוא אותו. הרגיעו הם תם

 ל- הגיע שימחוני לצרפת. שימחוני דויד
 המקום את כך בשל והפסיד באיחור, מירוץ

הראשון.
 הספורט זה בארץ. לאתלטיקה תקווה ״יש

 כאשר לא אבל הרבה, לעשות אפשר היחידי.
הכסא.״ על מסתכלים

 שרגז היחידי האדם היד. לא גרין אך
השבוע.

 הממורמר האדם ״אני מעצבן. מאמן
 בינוניים, למרחקים הרץ אמר בארץ,״ ביותר

 הייתי ״אני ).26( פנטילט (״פנמי״) יאיר
 הייתי בטוקיו, ישראל של טוב הכי הנציג

 הבינוניות. מהריצות משהו שעשיתי הראשון
 כל על לאפס. כמו אלי מתייחסים עכשיו

להתחנן. צריך אני דבר
 זה וסביב והפועל, מכבי בין שנאה ״יש

 את שברתי בארץ. הספורט כל מסתובב
 פעמים: ארבע מסר 1500ב־ שלי השיא

 בחינגייט גם וסלוניקי. פרים אנקרה, ברומא,
 לאשר רצו לא שם אך השיא, את שברתי

 רץ, אותי שמשך החליטו פתאום אותו. לי
 לי קבעו טוקיו לפני חוקי. לא השיא ולכן

תו הייתי אותו משיג הייתי שאם מינימום
 למדני למיכל בעולם. השישי המקום את פס

בעולם. 400ד,־ למקום מינימום קבעו
 גרוע הכי האתלט היה שפירא ״עמיצור

 הוא מאז מאמן. אותו עשו עכשיו בארץ.
 לא אבל אותי. לעצבן כדי הכל עושה
 לעבור שהצלחתי כמו דבר. שום להם יעזור

כאן.״ גם אצליח — רוסיה כל את
 לקרב התכוננו הממורמרים מכבי אנשי
 חל לא בינתיים הפועל. אנשי עם הכרעה

ה שני בין הפעולה ואי־שיתוף שינוי, כל
ה הספורט היחידי: הסובל נמשך. מרכזים
קט עסקנים של בשליטתם שנשאר ישראלי,

נוניים.
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