
סבון ן1י0
כשתתרחצי,תביני.

 מומשיו
 בכל

 וחצה
 סבו] וק

חדש.
ן.1'0

 האריזה פטנט
 סיון־סבון של

 הנוזלי הרחצה
לז תי^מעניק של

 חדש מסבון ההנאה את
 עדין גם הוא רחצה. בכל
 תפוחים ריח לו ויש במיוחד
 לסבוניות קץ שימי אז נהדר,
 משומש סבון שאריות המלאות

אחדסיוץ. קני רגילים סבונים 5 ובמקום

 של המנויים תעריפון
צ1.6.82*0 החל ר 0הווו הו

שנה לחצי בשקל לשנה
ק,<גש הוצאות מחיר
סה״כ מ.ע.מ. משלוח העיתון

600 1080 = 115 + 65 + 900 בארץ 4

 חוץ לארצות המנוי דמי
אוויר בדואר

730 1360 = 145 + 314 + 900 אירופה 4
1020 1910 = 204 + 806 + 900 מקסיקו קנדה, ארה״ב, 4

1430 2755 = 295 + 1560 + 900

 קולומביה, ארגנטינה, 4
 פרו, ברזיל, ונצואלה,

זילנד ניו אוסטרליה,
1040 2020 = 216 + 904 + 900  חבש, טוגו, דרום־אפריקה, 4

קניה
1250 2295 = 246 + 1149 + 900 יפן טאיוון, פנמה, 4

1130 2090 = 224 + 966 + 900
 סינגפור, קונג, הונג תאילנד/ 4

קוריאה

הביתה! הח״ליס את להחזיר האש! את דהבסיק
חייהם. ימי לכל נכים יהיו רבים נפצעה רבות מאות נהרגו, צה״ל חיילי ממאה יותר *
בשלישית. או נוספת פעם פליטים הפכו אלפים מאות נהרגו, ערבים אלפי *
תם. לא עוד וההרס נהרסו, ערים שלוש *
ההתשה. ומלחמת הדם שפן ממשיכים בלבנון צה״ל נמצא עוד כל למעשה, אש. הפסקת יש לכאורה, * ן מה לשם

לא הטירור גם חוסל. לא אש״ף חוסלה. לא הפלסטינית הבעייה :נכשלו ורפול שרון בגין,
ותגבר. תלך השנאה יכשל. ישראל בחסות בובות ממשלת בלבנון להקים הנסיון כנראה. יפסק, !מה לשם

 מדיני ככשלון הזאת המלחמה את תשפוט ההיסטוריה אן — הצבאי הנצחון בתופי מכים היום
 ממשלת צריכים היום דווקא ובפצצות. בתותחים הפלסטינית הבעיה את לפתור אפשר אי מוסרי. ואסון

 הכרה בסיס על המו״ט, לשולחן לשבת צרין לירות. ולא לדבר שצריך להבין, אש״ף ומנהיגי ישראל
 בזכות להכיר ישראל נכונות על־ידי תפתר הבעיה העמים. שני של העצמית ההגדרה בזכות הדדית
 וכיבוש עונשין מסעי על״ידי לא — עזה וברצועת המערבית בגדה הפלסטיני העם של עצמית הגדרה
 ולהקים מהם להתנער השלום כוחות חייבים הממשלה, דוברי הפכו ופרס רביו כאשר עכשיו, בלבנון.
 לדרוש יש ובראשונה ובראש הבאה. המילחמה את למנוע תוכל אשר וחזקה, חדשה שלום תנועת

290257 ,טל ,87 דיזגגדח של״י, תנועת__________________________________! הביתה החיילים את להחזיר

ספורט
ל רג דו כ

לספרד נסע מי
 האירה לא בלבנון המילחמה

העי בארץ. הכדורגל לאוהדי פנים
 תוכניתם את שיבש צפוי הלא תוי
 שחיכו לספורט המטורפים כל של

ב גביע־העולם גמר למישחקי
עיניים. בכליון כדורגל

 להמעיט האוהדים נאלצו עכשיו
הנער המישחקים של מחשיבותם

ל ולהעבירם בספרד החודש כים
ביט החשיבות. בסולם שני מקום

לספורט. קודם חון
בי הכדורגל, מאוהדי קטן חלק

 הספיקו ומאמנים, שחקנים ניהם
 לפרוץ קודם הארץ את לצאת

 תפסה רובם את בלבנון. הקרבות
נסיעתם. ערב בצפון המילחמה

 שאומנם טוען והוא במכסיקו, כו
 הטלוויזיה ליד לשבת הדבר נעים

 שעבר מי רק אבל גרעינים, ולפצח
 העולמי, הגביע של החוויה את

 שם להיות זה מה בשרו על יודע
 את פה. כשהוא מפסיד הוא ומה

 לא פינה בכל והחגיגות השימחה
ל נסע לא שום בטלוויזיה. רואים
 האינטרטוטו, מישחקי בגלל ספרד

 26ב־ החל קבוצתו תשתתף שבהם
הזה. לחודש

שנמ ומאמנים שחקנים לעומת
 בגלל או מחירה בגלל מנסיעה נעו

 לא הביטחוני, במצב הגבלה
הגדו הנציגות ישראל את תבייש

והטל העיתונות שליחי של לה
משוכ דרכים ימצאו הללו וויזיה.
 פלי־ כל על לישראלי לדווח ללות

 במעט בספרד, שחקן של טת־פה
ש אלא בארץ, עושים שהם כמו

עתק. בהוצאות הדבר כרוך הפעם
 את מנע למילואים צו־קריאה

ואי רבים של תוכניותיהם מימוש
המי לחיילי אלה בימים מאפשר נו

 המאמנים לספרד. לנסוע לואים
עופר אליהו לוי, שמואל רוזן, ביצ

בספרד ינצח מי
 נש* ומאמנים כדורגל שחקני

תוצאות על לדעתם אלו

(וידידה) מכנס כדורגלן
!״יותר רואים ״בטלוויזיה

בבי נמצאו לא קאופמן ובועז
 את דחו אחרים גוייסו. הם תם.

 זעם־הקרב שיעבור עד נסיעתם
בצפון. והמתח

 בארץ כדורגל שחקני בין בדיקה
ל נסעו מאוד שמעטים גילתה
 הכדורגלנים של רוב־רובם ספרד.

 ספרד במישחקי לצפות העדיפו
 שבביתם. הטלוויזיה מירקע מעל

 דווקא היתה לא העיקרית הסיבה
 המחירים יוקר אלא המילחמה,

 חבילת־ החוויה. תמורת שנדרש
 הגמר למישחקי לנוסע עלתה נסיעה
דולרים. אלפי שלושת בערך

 לא השנה, ספורטאי מכנם, עודד
 אלה, בימים בספרד שאינו מצטער
 רואים בספרד טוען, הוא להיפך,
ב בטלוויזיה מאשר פחות הרבה
בית.

 אלופת קפטן שום, יצחק ואילו
 כפר־סבא, הפועל השנה, של הליגה
ב לשחק הספיק שום אחרת. חושב

 גמר במשחקי ישראל נבחרת מדי
שנער ,1970 בשנת גביע־העולם

ה בכדורגל, גביע־העולם מישחקי
בספרד• עתה נערכים
 הספיק לספרד, יציאתו לפני
 מאמנה ),57( מרימוביץ יופלה

להת בכדורגל, ישראל נבחרת של
: נבא

יכו לא המיקצוענים, ״אנחנו,
 אומדים אנו בסד־הכל להמר. לים
 הגיוני. באופן המיקצועי הצד את

 ,אולי׳. לזרוק יכולים לא אנחנו
 בינתיים והיא מאוד חזקה ברזיל

תה ארגנטינה גם שלי. המועמדת
 חצי־ לשלב תגיע היא בצמרת. יה

הגמר.״

 מאמנה ),54( פרלמן שמואל
 החולפת, בשנה מכבי־נתניה של

 את חודשים כמה לפני קיבל אשר
 ישראל נבחרת מאמן של המינוי
 מיקצועי כמדריך מתלווה לנוער,

לספ הנוסעת עיתונאים לקבוצת
:חוזה והוא רד,

נבח בין צמודה תחרות ״תהיה
ואר ספרד אנגליה, ברזיל, רות

הגביע. את תיקח ברזיל גנטינה.

2337 הזה העולם


