
ספורט
כדורגל

מדנמרק שחור סוס
 למישחקי מוקדם תדריך

 צפוי מה מכסיקו:
הנבחרות 24 במיפגש

 יתמקדו חודשים שלושה בעוד
 העולם ברחבי ספורט חובבי מיליוני

 באירוע לחזות כדי הטלוויזיה במירקעי
 הכדורגל: בעולם מכולם הססגוני
העולמי. הגביע טורניר

 הדליל אווירה אל יגיעו עת באותה
 כדורגל, מעצמות 24 מכסיקו של

 חלקן הנכסף. בגביע לזכות במטרה
 תוצאות בסחיטת הסתם, מן יסתפקו,
 — אחת משוכה על דילוג או מכובדות

 כל יהווה אחרות עבור השלב-הראשון.
 אכזבה הראשון, מלבד שהוא, מיקום
רבתי.

 מצטיירים וכיצד הנבחרות 24 מיהן
מכסיקו? מישחקי ערב יחסי־הכוחות

הש את מפתיעות. אלמוניות
שי ירכיבו המשחקים של הראשון לב
 אחד. כל קבוצות ארבע בני בתים שה

 הקבוצות שתי יעפילו זה שלב בסיום
 קבוצות וארבע בית, מכל הראשונות

 נקודות יותר יצברו אשר נוספות,
 ואילך זה ומשלב יריבותיהן. מאשר
 מישחקים המעפילות ו 6 יקיימו
 הטובות השתיים יגיעו אשר עד ביניהן,
 במכסיקו־סיטי הגמר למישחק מכולן

הבירה.
 לקבוצות פתח פותחת זו שיטה

 להפתיע יחסי באופן ואלמוניות קטנות
 הסופיים. השלבים לקראת ולהעפיל
 יותר בכירות נבחרות עשויות לעומתן
 באחד כבר מופתעות עצמן למצוא

המוקדמים. השלבים
 עצמם המישחקים עיראקי. שלב

 בערים גם אלא בבירה, רק נערכים לא
 המהווה דבר מכסיקו, במרכז אחרות

 הצופים לרבבות נוספת נקודת־משיכה
לים. מעבר במיוחד, שיבואו,

 בפו־ ייערכו ז מס׳ בית מישחקי •
 מערבית קילומטר 100 המצויה אבלה,
 השיש במחצבות והנודעת לבירה,

 ובמכסיקו־ שלה, העתיקה ובקתדרלה
ואר העולם, אלופת איטליה, סיטי.

 יאבקו ׳78 טורניר אלופת גנטינה,
 כר־ שני על ובדרום־קוריאה בבולגריה

זה. מבית טיסי־העליה
שה המאכזבות התוצאות למרות

 שחלפו השנים בארבע האיטלקים שיגו
 היכולת ולמרות בגביע, זכייתם מאז

 בטורניר הארגנטינים שהציגו הפושרת
 הנבחרות שתי מועמדות ',82 ספרד

 לשלב בדרד יריבותיהן פגי על לחלוף
 אשר הבולגרים, עשויים זאת. עם הבא.

מעו כושר במוקדמות־הגביע הפגינו
 אף או הבכירות שתי אל להצטרף לה,

מהן. אחת להפתיע
תת ממכסיקו המארחת הנבחרת •
 בלגיה, נבחרות עם 2 מס' בבית מודד

 אשר המישחקים, ועיראק. פארגוואי
 עיר ובטולוקה, במכסיקו־סיטי ייערכו
 בפרי־ הידועה לבירה, הדרומית הפרבר

 נראים הקלועים, ובסליה שלה הקרבות
 למדי ובינוניים כשקולים הנייר על

 סיכויים ובלגיה פארגוואי למכסיקו,
 שעי־ בכר ובהתחשב להעפיל, שווים
 שהגיעה היחידה הנבחרת היא ראק

 מישחק־בית אף לשחק מבלי למכסיקו
 העיראקים שגם הרי במוקדמות, אחד

שלב. ולעבור להפתיע עשויים
 המרוחקת המיכרות עיר בליאון, •

 ממכסיקו־ מערבית קילומטר 250וכ־
 אחת .3 מס' בית משחקי ייערכו סיטי),

העו לכתר ביותר הרציניות הטוענות
 אלופת־אירופה שהיא צרפת, — למי
 ברית־המו־ ,הונגריה עם תתמודד —

פל מישל של בכיכובו וקנדה. עצות
 לוודאי קרוב הצרפתים יעפילו טיני

 ברית־ או הונגריה כאשר הבא, לשלב
אליהם. יצטרפו המועצות
 אחת נקודה גם תהווה קנדה עבור

 הקנדים רבתהאולם הפתעה זה בבית
 משום רב־מישקל, גורם להוות עשויים

 ביותר משמעותי יהיה שהפרש־שערים
זה. בבית
 מישחקיו אשר ,4 מם׳ בבית •

השניה העיר בגוודלאחרה, ייערכו
2533 הזה העולם

 תושבים), וחצי במדינה(מיליון בגודלה
 שלה ובקרמיקה בזכוכית המפורסמת

 מערבית קילומטר 400 כמעט והמצויה
 בראזיל להטוטני יטיילו הבירה, מן

 צפון־איר־ של חשבונן על הבא. לשלב
 1הנל שלוש מבין ואלג׳יריה. ספרד לנד,
מוע על להצביע קשה הנותרות חרות
 אלג׳יריה, כי אם נוספת, בטוחה מדת
 כוחה, רב מה בספרד הוכיחה אשר

כ האירופיות הנבחרות מול תתמודד
שוות. מול שווה
 המרתק לבטח, יהיה, 5 מס' בית •

 שבקוור־ באיצטדיון מכולם. והמותח
 לבירה, צפונית הכותנה, מרכז טארו

סקוט מערב־גרמניה, נבחרות ייפגשו
 כרטי־ שני על ודנמרק אורוגוואי לנד,

משו הנבחרות ארבע כל סי־העליה.
 להצעידן העשויים בכוכבי־על, פעות

בטור ביותר המתקדמים לשלבים עד
 רמה על יעמדו ביניהן והמישחקים ניר,

 אחרי לעקוב כדאי יהיה ביותר. גבוהה
 מככבים שחקניה אשר הדנית, הנבחרת

באי ביותר הגדולות בקבוצות־הפאר
 השחור לסוס להפיד והעשויים רופה,

׳.86 מישחקי של
 ,6 מס' בית הבתים, אחרון את •

 לבית ואנגליה פולין נבחרות תהפוכנה
 היציבים הפולנים ביותר. אטרקטיבי

 והאנגלים, ׳)82וב־ ׳74ב־ שלישי (מקום
 יעפילו להציג, צורך אין שאותם
 ומארוקו. פורטוגל חשבון על בקלות

 סנסציה תהיה אחרת התרחשות כל
עולמי. בקנה־מידה

שבת לקראת
לראות: חובה
תל־אביב בני־יהודה אביב: תל

נתניה. ביתר —
 — ירושלים ביתר ירושלים:

תל־אביב. ביתר
פתח־תיקווה מכבי פתח־תיקווה:

חולון. הפועל —
 — רמת־עמידר מכבי רמת־גן:

נתניה. מכבי
תל־אביב כני־יהודה * * * *
 בני־ (מיגרש נתניה ביתר —

 בתל־ בשכונת־התיקווה יהודה
 קבוצה בין מסקרנת התמודדות אביב)

 הלאומית הליגה מצמרת בני־יהודה
 קבוצת הארצית, הליגה מוליכת לבין
נתניה. ביתר

 שבה בשבת המרכזי המישחק זהו
 בגביע השמיני הסיבוב יתקיים

 שספגו מנתניה, הביתרים המדינה.
 ינסו הליגה, במישחקי יחיד הפסד

 כי הרב, הצופים לקהל להוכיח בוודאי
 בליגה הוא הקרובה בעונה מקומט

 משכונת לזהובים גם מנגד, הלאומית.
 לאור במישחק, לומר מה יהיה התיקווה
 ועם הבכירה, בליגה הרם מיקומם

במיגרשם. יחיד ביתי הפסד
 הכדורגל לשוחרי מומלץ מישחק

והדראמה. המתח ולחובבי הטוב
 — ירושלים ביתר * * * *

 ימקא (מיגרש תל־אביב ביתר
 צמרת בין נוסף מישחק בירושלים)

 מיפגש וגם והארצית הלאומית הליגה
 הביתריות האחיות שתי בין מעניין

ביני שיתמודדו ותל־אביב, מירושלים
 מלמילי־ אורי מסקרן. ביתרי בדרבי הן
 גביע מחזיקי הירושלמית. ולהקתו אן

 של חייהם על יקלו לא המדינה,
 המגלים התל־אביביים, עמיתיהם
משביע־רצון. כושר לאחרונה

* . . פתח־תיקווה מכבי .
חולון צפרירים הפועל —

 בפתח־תיקווה) הפועל (איצטדיון
 מגלה שאינה המלאבסית, הקבוצה
 הלאומית, הליגה במישחקי יציבות
 השואפת חולונית, בקבוצה תפגוש

 לליגה הנוכחית העונה בתום להעפיל
הלאומית.

 מלר הפתח־תיקוואי, רבינזון דורון
 שערים), 11( הלאומית הליגה שערי
 נוקשה חולונית בהגנה בשבת יתקל
 המלר על המלאכה את תקל שלא

 מנגד הלאומית. הליגה של המיועד
 את להפתיע וחבריו שקרוקה ארז ינסו
 פתח־תיקווה, 'שוער מרכוס, משה

שערים. 27 העונה שספג

הזמן הגיע
 שמחה בה אני המלוטפים. יקיריי לכולכם שלום

 לכם לומר חיכיתי השבוע כל שוב. איתכם להיות
 כמה השבוע קיבלתי אתכם. אוהבת עדיין שאני

 את וללטף יד לשלוח חשק לי שגרמו מיכתבים
 יקיריי, שכן, הכותביס״השואלים. של ראשיהם
 זוהי התיקשורת. בעיית היתה העיקרית בעייתכם

 שהתיקשורת נדמה התחומים. ברוב הקיימת בעיה
 התיקשורת הינה בעולם כהלכתה הפועלת היחידה

 על-ידי שנשאלה זו כמו שאלה שהרי הדולארית.
כאב. מעוררת ממש מרמת״גן א״ג

־ דו־ינג־דו־ינג
 שאנחנו מרגיש שנה,.ואני 12 כבר נשוי אני

 בביתנו. הקיימת במערכת שינויים צריכים
 אבל אשתי, עם כך על לשוחח אומץ לי אין

לי. עזרי אנא פח. בכל בנו אובל השיעמום

המתס המצבים אחד זהו שלי, בודר־בצמדים מלוטף
 שמסתכמים משותפים חיים — בחיינו ביותר כלים

 המשותף כשהמבנה ומכולת, טלפון חשמל, בחשבונות
 דרינג־דרינג לעשות קשה הבנק. חשבון הוא היחידי
 יקירי, חושבת, אני לך. הקורה את לה ולהסביר בטלפון
 התחל ובהדרגה. — בעצמר בכר שתתחיל ביותר שהטוב
 בזמנים ארוחת־ערב כמו מראש, מסודרים מינהגים לשנות

 את שנה מבחוץ, ארוחה הבא בבית, אווירה שנה הקבועים,
 האלבומים כל את הוצא הטלוויזיה, את החבא התאורה,
 בדרך־ מקרבת זיכרונות העלאת — הארון מן הישנים

בני־הזוג. בין כלל
 קל העבר, חורבות על ועצלה, רומנטית אווירה בתור

 המרכיבים אחד זהו מכר, תברח אל ההווה. על לדבר יותר
 עם האחד לדבר האפשרות — בחיי־הנשואין החשובים

 בתיקשורת יתחיל המשפחתי, התא לא"אתם, אם מי השני.
נכונה?
 פעם מספיק בהחלט במיטבה. אצלכם שם מתחיל הכל
 לשלם צריף שבו ביום החשבונות, על לשוחח בחורש
 רחוצים, הכלים במיטות, הילדים שקט, כשהבית אותם.
 שעה לפעמים, הולך. הכל הכל, על ולדבר לשבת אפשר

 של חדשים לשישה שווה להיות יכולה פיטפוטי־סרק של
הפסיכולוג. אצל ביקורים
 התחל — אותה פנק בעדינות, איתה דבר יקירי, אנא,

 בידך אותה לטף הוא. נהפוך בגבריותו, יפגום לא זה אתה!
הכואב. ליבו את ושפוך והגברית הגדולה
 ללטף כאן אהיה תמיד כן, ואם תידחה. שלא בטוחה אני
 הצעד את עשה לך. עזרתי את לתת ולהמשיך אותך

שלכם. הרוחני בדרינג־דרינג הראשון

ה ל ר ד סינ

 שי־ רוצה והייתי סינדרלה, במו מרגישה אני
יותר. מאוחרת שעה עד בילוי לי אפשרו

אבל בר, מקנאת איני— ׳80ה־ שנות של סינדרלה

להתעורר
 על תעמדי שבה רצינית, שיחה הוא ביותר הטוב הטיפול

 שבן־זוגך רצוי נוספת. שעה בהתחלה ותבקשי זכויותייך
 שהם סביר סיכוי יש אז מהורייר, בעצמו יבקש ערב לאותו

 קשיים, יהיו עדיין אם דרישתה אל רצינות ביתר יתייחסו
 תעלה שבו הולך, הכל אל מיכתב שתנסח מאמך בקשי

 אולי בלילה. 12 השעה עלייך המוטל לעוצר נימוקיה את
 2 לשעה חצות בין שמתרחש שמה לה להסביר תנסי

 בין שקורה למה דומה להיות יכול בהחלט בוקר לפנות
.12 השעה עד 10 השעה

קרניי□ הצילו.
 נשואים אנחנו בי. בוגד בעלי הצילי: לילי,

 נכדה. לנו נולדה שנה כחצי לפני רבות. שנים
 בי בוגד שבעלי יודעי־דבר ממקורות לי נודע

 בסביבות צעירה מישרדו, מעובדות אחת עם
 על לדבר מעזה ואיני קשות בי פוגע זה .30ה־

בל•
 אותו לו קם כשלפתע נעים לא ובכלל פוגע בהחלט

 לצידר, שהתבגר זה וגרביו, תחתוניו, את לו שכיבסת איש
 בואי אבל צעירה. תרנגולת של בחברתה ומשתטה והולך
 הבנתי, מיכתבך פי על בסדר. היה הכל שנים ביחד. נחשוב

כן. לפני בך בגד לא שמעולם
 במינוח השינוי סבא. במילה נעוצה שהבעיה לי נדמה

 והחליט איש לו קם פשוט ומזקין. מפחיד דבר הוא לגביו
סבא. שאינו להוכיח

 נעלי־ את להשיל להתעורר, הזמן הגיע יקירתי, כן,
 התיספורת, את שני בעצמך. מעט ולהשתטות הבית

 לסרט, לכי הבית, מן צאי ביום,חול, גם ביגדי־חג ליבשי
 עיניים תעשי בדיזנגוף, טיילי בסיפריה, ספרים החליפי
 של המוראל את העלי תגובות! יהיו תמיד — לגברים
עצמך.
 לוודאי קרוב הרי חולף, רומאן סתם מנהל בעלר אם

 כדאי כיוון. תופסת את שגם לכשיראה מייד שיתעורר
 אותו ירחיקו רק אלה וטרוניות. למרירויות ■תיכנסי שלא
יותר. עוד ממך

הביישן המחזר
 ביישן, גבר אני אשה? אחרי מחזרים איך
זה. עם לי וקשה
 נשים. אצל המצליחים דווקא הם שהביישנים לך דע
מרפה אינני כלל בדרד אתגר. מהווים הם למשל, לגביי,

 מים שנאמר: וכפי חומותיו. שנופלות עד מהביישן
עמוק. חודרים שקטים

 שתפול המתאימה תימצא אתה. תמיר תהיה פשוט
בחיקך.

פלאסטי ן1זי

 במילחמת־הלבנון. נפגע שלי כוח־הגברא
 מלאה, לזיקפה מגיע אינו שלי המין איבר
לבעיה? תרופה יש האם החדירה. עלי וקשה

 הולך. הכל שבו בעידן חיים אנחנו יקר, איש למזלנו,
 באחד שנערכה בתצוגת־מין ביקרתי מיספר ימים לפני

 איבר־מין חדישה: המצאה וראיתי הסגורים, המועדונים
 לפין מקום בדיוק ומכיל חלול והוא פלסטיק, העשוי

 למותניים מסביב גמישה בחגורה נסגר הוא ולאשכים.
 תפקיד משחק שלך כשאיבר־המין מהנה, תחליף ומהווה
נכבד.

 עובר האיבר חום כן ועל במיוחד, עבה אינו הפלסטיק
 את לר שחק המישגל. בעת מאוד החשוב דבר דרכו,

 המעובד אברך את והחדר באריכות מישחק־האהבח
 מישגל ונורמאלי. רגיל יהיה הכל השיא. בריגעי בעדינות

לד. נעים
 לחברה ממהרת אני בליטוף. מכם אפרד ועכשיו

 עזב שלה חבר וכואבת. פגועה לי מחכה היא שלי.
שחבר מפני זאת וכל ארוכים, חודשים אחרי אותה

 פאנק. סטייל שערה את וקיצצה למיספרה הלכה תי
באהבה. הולך הכל
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