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 ,5 מיספר תיקון שוחד), (עבירות עונשין דיני לתיקון החוק
 בכוונה שוחד ״הנותן :קובע ועדת־עציוני, דו״ח בעיקבות שנחקק

 ספורט, תחרות של תוצאות על או מהלך, על קיום, על להשפיע
 בתוצאותיהן, או בקיומן עניין לצימר שיש אחרת תחרות או

השוחד.״ נותן כדין דינו השוחד לוקח שנים. שלוש ■מאסר דינו
 הטיית של פרשה התפוצצות בעיקפות נחקק לחוק התיקון

 גדול מיספר נגד עתה המתנהלת החקירה ■את המזכירה מישחק,
 בכלל, הישראלי בכדורגל היטב יוד,מעורים הקשורים אנשים של

בפרט. חיפה הפועל ובקבוצת
 מישחק להטיית חשד בעניין בעיקר עתה מתנהלת החקירה

.1976/77 בשנים
ם הוותיק אימן זו בעונה ד כחי מ ל ט  הקבוצה את ס

 המאמן, של עירו פתח־תיקווה, מכבי נגד במישחק החיפאית.
זמן. באותו תמוהה שהיתר. ,0:4 בתוצאה חיפה ׳ניצחה

 פתח־תיקווה מכבי של ששחקן!מצטיין חשד חוקרת המישטרה
 לטובת המישחק את להטות כדי לירות אלף 30 של סך ׳קיבל

חיפה. הפועל
 אנשי- שני ירושלים במישטרת נחקרו האחרון הראשון ביום

 אז שהחזיק1 ■המאירי, אברהם :במועצת־פועלי-חיפה מפתח
 מקום את כיום והממלא במועצת־פועלי־חי׳פה, הפועל בתיק
 מועמד הוא מאירי ודטמן. משה מועצת־פועלי־חיפה, מזכיר

 מיפלגת־העבודה, של המחוז מזכיר אגמי, אורי את לרשת 1 מס׳
 בינתיים עירייית־חיפה. ראש סגן להיות שואף גם הוא כאשר

חבר־הנהלה. הוא
 אז ׳שהיתר. רוזנטל, מרים היא עדות, שמסרה השניה,

חיפה. הפועל של מחלקת־הכדורגל גיזברית
ב דאז, הכדורגל מחלקת ראש יושב עדיין נחקרו לא ד

סטלמד מאמן
פתזז־תיקווה נגד 0:4

 המייחס־ מידע שום ואין בחיפה, לים חברת מנכ״ל שהוא כספי,
 ההיא, בעונה הקבוצה מנחיל היא אחרת דמות לפרשה. יקשר לו

 עד־ גיור ישמש הצורך שבמיקרה נודע גור. (״קוקו״) יעקב
מדינה.

 מוכנה היא אין רב. במרץ העניין את חוקרת המישטרה
 לחקירת המחלקה ראש לוי, ארמונד גילוייה. על פרטים למסור
 מנסה זה, בעניין המטפל ישראל, מישטרת של חמורים פשעים
 מעצרים צפויים אין שבינתיים באימרו הרוחות, את להרגיע
נוספים.

 העסקן את ושלח חיפה, יאת ׳שהסעיר הגורם נישכח בינתיים
 זו, בעונה מישחק להטיית נסיון להקליט (הירש) אייל עודד

 נודע, הזה להיעולם ממשית. ירידה בסכנת חיפה נמצאת שבה
 בהנהלה, זו בדרך לנקום ,המנסה וידוע ותיק בעסקן שהמדובר

 את למצוא אי-אפשר איתם. לו ישיש אישיים חשבונות ביגלל
מניקמת־אוהדים. החושש האיש,

ספורט
ד ל1כ . ו ד

אחורה ה1ש(נ 4,0
 ואמר בישמות־גנאי, אותנו כינה ״הוא
 אחד אמר (ילידים),״ נייטיבס כמו שאנחנו
ש הישראלית, הכדורגל נבחרת משחקני

שח גם בסקוטלנד. ממישחק ארצה חזרה
 על והתלוננו התמרמרו אחרים קנים

 קילל הוא לדבריהם מנסלי קזג המאמן
הו שיתן תחת המישחק, באמצע אותם
 שהייתה הזדמנות ובכל טאקטיות, ראות

להם. לעג אף ליו
הקהי אנשי ערכו ההפסד מישחק אחרי

 לישראלים. מסיבה בגלאזגו היהודית לה
 יושב־ מידי נטל ׳חוצפתו, ברוב מנסל,
 ישראל, של הכדורגל התאחדות ראש

 המושכות. את אלמוג, (״מיקה״) מיכאל
 יושב אותו והותיר במקומו, נאם הוא

כיסאו. על נדהם
 בחברת מנסל נסע המסיבה בגמר

 שנפרד מבלי במנצ׳סטר, לחופשה רעייתו
הפ השחקנים אחד מהשחקנים. לשלום

הנב עם מנסל של נסיעותיו ישכיל טיר,
בחופשה. מה, משום מסתיימות, חרת

 החזיר כהן, יעקב הבינלאומי לדברי
 המאמן אחורה. שנה 40 הנבחרת את מנסל

 מגינים שישה של בשיטה ׳שיחק הלאומי
 שכחו כבר שבאירופה מישחק צורת —

ממנה.
 גם בנבחרת. דמוראליזציה שוררת עתה
 טעם שאין מודים, בעבר מנסל של יזצדדיו

 אוקטובר עד אותו. ולהעסיק להמשיך
ההת אחד. מישיחק אפילו לנבחרת אין

 הגביע יקדם . במיסגרת האחרונה מודדות
בנובמבר. תהיה
 להדיח הלחץ את מגבירים אלה כל

 ללכת רצה לא מנסל מתפקידו. מנסל את
 שהכרטיסים כיוון ליברפול, של למישחק

ה לחץ ורק ההתאחדות, דרך הגיעו לא
 גם הוא אותו. שהכניע הוא שחקנים

 עיתונאים כשראה הצפון״ את ׳,איבד
והש אליהם פנה הוא וסקוטים. אנגלים

מהעי לאחד הישראלי. הכדורגל את מיץ
 הם הישראלים שהשחקנים אמר, תונאים

 בבאחריין, הנפט ׳נסיכות ישל השחקנים כמו
בעבר. אימן שאותם

■1ווו אותה״ ״אסלן מוסד ץכ

 נחלקו היומית בעיתונות הספורט כתבי
 ה־ נביחרת למאמן בקשר מחנות, לשני

 מגסד. ג׳ל! ישראל, של הלאומית :דורגל
 את וכלל הרוב, את שהיווה אחד, קחנה

האנגלי, המאמן של החריפים קתנגדיו

 צורת על ביקורתו שבט את חסך לא
 העונה. כל במשך מנטל של פעילותו
 הדרך, כל לאורך במנסל תמך ־,מיעוט

ישגה. כשהמאמן נם
 היו מנסל תומכי שדווקא מסתבר, והנה

 האחרון במישחקה איותה״ ש״אכלו אלה
מתנגדי דווקא הסקוטים. נגד הנבחרת טל

 רשימת את שפירסמו הראשונים היו מנסל
 במישחק הראשון בהרכב שהיו השחקנים

 דבר פירסם לא שכנגד הצד זה. חשוב
כלל. אותו הזכיר ולא להרכב, בקשר

ב-ת3 נשארו השדרים

 העיתונים, פירסימו שעבר השלישי ביום
 בשעה כי הרדיו, לתוכניות המוקדש במדור
הכדו נבחרת בין המישחק ישודר 21.00

 הכדורגל נבחרת לבין ישראל של רגל
להח התייחסו הפירסומים סקוטלנד. של

 את שיסקר שדר, לשלוח קודמת לטה
לבי ההחלטה בין בדרך אבל המישחק.

משהו. אירע צועה

 את לשדר צריך היה דבורין דני
 רמי הרדיו, של אחר שדר אבל המישחק,
 מן ינתח רצה הוא גם נזדעק. יצהר,
כדור ישדר הוד שגירעון למה העוגה.

 ומה שאל, הוא כדורגל, דיבוריו ודני סל
ו איתי

להת אפשריות לו נתנה רשות־השידור

 המחצית את שידר דבורין קצת. אמן
 נבחרות בין הכדורגל מישחק של השניה
ורומניה. ישראל

 איש לשלוח לא החליטו דבר של בסופו
 הדבר לפשר ששאלו כתבים לסקוטלנד.

 מסתדרים לא הרדיו אנשי שאם נענו,
בבית. שיישארו מוטב ביניהם
 ,1947 מאז הראשונה הפעם זו היתד,

שודר, לא רשמי בינארצי שמישחק

בעולם
■ודיטד למנציסטר רובטוו

 היו האנגלי לכדורגל המקורבים בחוגים
 הנהלת מהצעת מאוד מרוצים אנשים כמה

 רוכסון, לבובי יונייטד טנצ׳סטיר מועדון
 בעונה קבוצתם את לאמן איפסוויץ׳, מנהל

 בגלל שהודח סקסטון, דייב כמו הבאה.
 דיובסון גם מנצ״סטר, של כושל ניהול

ה בליגה המעורים לישראלים מקורב
אנגלית.

 שמריו. על קופא אינו עצמו סקסטון
 צ׳לסי קבוצת עם משא־יומיתן מנהל הוא
 הבאה. בעונה המאמן תפקיד קפלת על

 חבריו בישראל. למיישחק יגיע לא הוא
 אינם בטלפון, אותו שמחפשים בארץ,
 את שעזב משערים הם למעטה. זוכים
לחופשה. ויצא העיר

איימסרג שאול שתק מדוע

 כתבי תא נציגי של הבין־לאומי בקונגרס
 ברזיל, פאירלו, בסאו שנערך הספורט,

 התעניינות מוקד כרגיל, ישראל, היתד,
 הקונגרס שלפני התברר לשערוריה. ומקור
 היפאני, הנשיא את האסיאתי התא הדיח
 כוויית. נציג מונה תחתיו מיקויאה. גוב

 שהמזכיר בעוד כווייתי, הוא הנשיא סגן גם
מקטאר. הכללי

 כל של ישיבות נערכו הקונגרס במהלך
 לגמרי התעלם ־ האסיאתי התא התאים.

 לא אף אותם הזמין לא מהישראלים,
 כל כאשר הקונגרס, במהלך אחת. לישיבה

 הישראלים נטשו פעולותיו, על דיווח תא
ה התא של יתורו כשהגיע האולם את

 התא של יחסו על במחאה וזאת אסיאתי,
הישראלית. העיתונות לנציגי

 המליאה שערוריה. פרצה זאת בעיקבות
שש במשך האסיאתי התא בהתנהגות דנה

ביש צידדו האירופיות המדינות שעות.
 של ובסופו למניעיהם, הבנה מתוך ראלים,

הבא. בקונגרס בפרשה לדון הוחלט דבר
 שאוד עצמו מצא לישראל־ בדרך

 הישראלי, התא יושב־ראש אייזנבדג,
 בחברה ריו־מילאנו־רומא, בקו בטיסה
 ישבו האחד לצידו ערבים. של צמודה

 השני ולצידו הכוויי׳תים, הנציגים שני
 שארכה הטיסה, במהלך ולבנוני. עיראקי

מפיו. הגה אייזנברג הוציא לא שעות, 14

מירוץ

 מהרגליים,״ אפול אני ״בסוף
 של הפאר מכדורגלני אחד מילמל

קבו עם אימון כדי ׳תוך ישראל,
 מעמד להחזיק אוכל ״איך צתו.

כזה?״ מטורף בשבוע
 חלק ייכנסו הקרובים בימים

מטו למירוץ בארץ מהכדורגלנים
ה מיגרשי על הכדור אחרי רף

 תשחקנה השלישי ׳ביום כדורגל.
 במיסגרת מישחקים כמה הקבוצות

 אחר־הצהריים החמישי ביום הגביע,
יש של הכוכבים נבחרת ׳מתמודד

 יונייטד, מנצ׳סטר קבוצת עם ראל
 הליגה מישחקי — ישבת וביום

 יותר מסקרנים שיהיו הלאומית,
הקבו מן לכמה וגורלייס מתמיד,

 תל־אביב, הפועל :לדוגמה צות.
 ארבע יורק אלופה, עדיין שאינה

ה לבין בינה מפרידות נקודות
אחריה. הדולקת קפוצה

 ישתתף שחקנים של יקטן מיספר
 שחקנים המישחקים. שלושת בכל
 מלא כושר על לשמור יתקשו אלה

מאמ וכמה הליגה, מישחקי לקראת
 דברים מצב נוכח התמרמרו נים
זה.

ואשתו מנפל מאמן
המישחק אחרי פרטית, חופשה
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