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כדורגל
ת ד הי ה ת העונ

הקרו השבת תהיה לא הישראלי לאזרח
 שבת בכל כמו אחרת. שבת מכל שונה בה

 ו/או ברחוב יסייל סתם ו/או לים יסע הוא
 מוסף־השבת את ויקרא המרפסת על יישב

בעתונות. >
 חובבי־הכדורגל אלף מאה בשביל אך

 מיוחד חג הקרובה השבת תהיה במדינה׳
 קבו־ עונת־הכדורגל. תחילת — במינו

ת צו מתחי ו־ג׳ ב׳ א׳, ליגה לאומית, ליגה י
 כתר־ להשגת במירוץ־הנקודות, השבת לות

 אישי הישג שהוא כתר, הנכסף. האליפות
הישראלי. בכדורגל

 מדינה שבכל בעוד לעיין. בולט זילזול
 פתיחת- שלפחות לכך דואגים חובבת־ספורט

מת בישראל הרי כשורה׳ תתנהל העונה
 לעתיד כבדים חששות תוך העונה חילה
 של פרקליטה הגיש שעבר בשבוע הענף.

 עורך־הדין לכדורגל, הישראלית ההתאחדות
 מקבוצות שש נגד גליון־אישום יפה, צבי

 אלה האשמות תוכחנה אם העליונה. הליגה
 קבוצות, של לירידתן הדבר יגרור כנכונות,

 הלאומית, בליגה כבטוחות עצמן את שראו
 הכמעט־ודאיות המועמדות אחת א׳. לליגה

 תל- בית״ר קבוצת כזה: במקרה לירידה
ב פרקליט־ההתאחדות האשים אותר, אביב,

ממישחקיה. שלושה לגבי קנוניה
ל המשפטיים ההליכים את לסיים במקום

ההת התנהגה החדשה, העונה תחילת פני
 קיימות היו לא ההאשמות כאילו אחדות

 כרגיל, המישחקים פתיחת על החליטה כלל,
 תוכחנה וההאשמות שבמקרה הערה תוך
 פירוש מה המסקנות. את להסיק תדע היא

להסביר. בהתאחדות איש ידע לא הדבר,
 בעוד אם יקרה מה שאלו חובבי־הכדורגל

 האם צדקי המשפטי היועץ כי יתברר חודש
 אז, עד שנערכו המישחקים כל את יבטלו

 ואם מחדשי הליגה פתיחת על ויחליטו
ל לאי ואיזה יבוטלו מישחקים איזה לא,

פתרונים. הישראלי הכדורגל מנהלי
 משפטיים דיונים לקיים האפשרות על

 לא פתיחת־העונה שלפני בשבוע מזורזים
איש. כנראה חשב

ה־ היועץ להאשמות התייחסו בו הזילזול

 כל נשכחו הכרטיסים שנמכרו שברגע אלא
היפות. הכוונות

 נערך ,2:2 בתיקו שנסתיים המישחק,
 דאג לא איש המחודש. רמת־גן באיצטדיון

 כאילו הסתובבו הסדרנים מינימאלי, לסדר
לעש צופים אליהם, נוגע אינו העניין כל

ב רציני נזק גרמו למיגרש, התפרצו רות
ב שנסלל החדיש למסלול־האתלטיקה יותר

ש אלא האחרונה. המכביד, לקראת מיוחד
 היה: העיקר קטנות. בעיות באמת היו אלה

נמכרים. הכרטיסים כל

אתלסיקה
ת בו ר □ ע אי ט ר פו ס ל

נא ספורטאיה כאשר מדינה דואגת למה
 המדינות כל מגרשי־הספורטי על בקים

מנו יירדו לא שספורטאיהן לכך דואגות
 נוספת: דאגה יש למזרח־גרמניה אך צחים׳

ל יברחו לא שספורטאיה לכך דואגת היא
קרו לעיתים מתנגשות הדאגות שתי מערב.

 ב־ לכשלונם הדאגה גורמת ולא־פעם בות,
מיגרש־הספורט.

 ב־ שיישארו לספורטאיהם, דאגה מרוב
 הפסידו גרמניה, של הדמוקראטית ריפובליקה

 בהתמודדות־יוקרה המזרח־גרמנים לאחרונה
במס ממערב־גרמניה, אחיהם נגד שערכו

 כספי: (ערך גביע־אירופה על תחרות גרת
לא־מכבר. שהסתיימו ל״י) 3375

 ענייניהם את מסדר בברלין מיוחד משרד
 לחוצלארץ. לצאת הזוכים הספורטאים של
לספור לערוב חייבים ישרים אזרחים שני
 — האתלט ברח השלטונות. לפני טאי

 עסקני־ספורט של מיוחדת ועדה הערב• סובל
 נסיעה שואף כל של גורלו על מחליטה
 בהר ספורטאי כל מתחייב לכך נוסף לחו״ל.

אולבריכט. וולטר את ולשרת לחזור צדק
ספור שניות. בעשרים־ושתיים איטי

 לאמונם בקושי רק זוכים רבים טאים
ל טוקיו, אולימפיאדת לפני השלטונות. של

 הנלורה המצטיינת האצנית הורדה משל.
 חשד בשל האחרון, ברגע מהמטוס רפקה
 הטוב הגרמני הרץ לברוח. עומדת שהיא
 הרמן, זיגפריד ארוכים, למרחקים ביותר
 האולימפיאדה, תום לפני מטוקיו חזרה נשלח
 שברח מפורסם רופא עם ששוחח מכיוון

למערב־גרמניה. קודם־לכן כבר

* הכוח התקפת את כולם לוין חיים מכפי שוער
נמכרים הכרסיסים כל 1

ש קבוצות לעיין. בולט היה משפטי י"
ה לכל התייחסו פליליים במעשים הואשמו

 שאינה דמיונית עלילה היה כאילו עניין
להת שהוחלט העובדה עצם לתגובה. ראוייה

כרגיל. הלאומית הליגה במישחקי חיל
 החשד את רבים אוהדי־כדורגל בלב העלתה

כי  של בהאשמותיו משתמשת ההתאחדות -
 היא כי לכאורה להוכיח כדי רק היועץ

הכדו טיהור למען משהו לעשות מתכוננת
לכך. מתכוונת איננה שלמעשה בעוד רגל,

 בלט העסקנים של זילזולם נהרס. מסלול
העונה. של הרשמית פתיחתה לפני כבר

 אירגנו גבוהות, להכנסות כוונה מתוך
 ומכבי הכוח־מכבי־רמת־גן קבוצות עסקני

— הקבוצות שתי בין מישחק תל־אביב ^
 מי, על עולה מי לקבוע המוצהרת כשכוונתם

מכבי. מחזיקת־הגביע או הכוח, אלופת־הליגה

 עולמי שיא הרמן השיג קצר ומן לפני
 ראש־ מטר. 3000 למרחק בריצה חדש

 מברק- שלח שטוף המזרח־גרמני הממשלה
ה כפי מספיק, היה לא שזה אלא ברכה,
 בתחרויות מלהשתתף נמנע מהרמן נראה.

 האיטי רץ נשלח ובמקומו גביע־אירופה, על
 על הוויתור שניות. בעשרים־ושתיים ממנו
 את מלהראות מהמזרח־גרמנים מנע הרמן

מהמערב. הגרמניים הקאפיטליסטים על יתרונם
ב רק התגלתה ביותר המעניינת הנקודה

מדי 24 השתתפו בהן התחרויות, של סופן
 הרוסית. הנבחרת לבסוף זכתה ובהן נות
 אחידה, גרמנית נבחרת מופיעה היתר. לו

לרוסים. הפעם הועיל הפילוג בגביע. זוכה היתד,

ק; אהרון באמצע: • לני מו  משמאל: קפי
הפסל. דני
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 מתכתבים אלפי
אפריקאית שיטה לפי

 חינם פרוספקט
4186 ד. ת. תל־אכיכ,

ץ ו ע י ל ה נ ח ת ה
ונשואין מין בשאלות

וחמישי שני יום בכל פתוחה
רחוב שטראום, הבריאות בבית

ד, מספר חדר ת״א, ,14 בלפור
בערב. 8 — 6 השעות בין

 לנהוג רשאי חנך
 מרח במכוניות

רשיץ ללא
תערוכה ח כשטח
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.קארטינג״
 יגל וסת שכבש הספורט
אירופה.

27 1464 הזה העולם


