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ף ך0 סו ר ואץ ו סו
 באחת חזו אשר החיפאים, הצופים מאות

 כדורגל במשחק 1952 דצמבר של השבתות
 פתח־תקווה, ומכבי חיפה מכבי בין שנערך

 לעצמם תיארו לא משחקי־הליגה, במסגרת
 תסבוכת של תחילתה את רואים הם כי

 המשחק מארגני רק ידעו זאת את ממושכת.
 אחריו עקבו אשר תל-אביב, בית׳׳ר ואנשי —

עיניים. בשבע
 בית״ר לידי עד. הג ?!שר האינפורמציה

 כאשר ,1952 שנת בסוף לתועלת. לה תה ה׳
 ליגה לתחתית ירדה בית׳׳ר שקבוצת נודע

 הבית״ריס קמו ב׳, לליגה לנשור עמדה א׳,
המש :מכבי נגד כבדה האשמה והטיחו

 פתח״ מכבי מבויים. היה בחיפה שנערך חק
3( תחילה בכוונה הפסידה תקווה  כרי )2:

 בשתי לזכות החיפאית לאחותה לאפשר
 להישאר כדי לה חסרות שהיו הנקודות,

א׳. בליגה
 תחילה רב. זמן משך התבררה ההאשמה

 התל־ בבית־משפט־השלום הפרשה נידונה
 בן־ יוסף שופט־השלום העביר אתר אביבי•

הת של העליון לבית־הדין הדיון את תנוך
בעצל התנהלה החקירה הכדורגל. אחדות
סוף. בלי תימשך שהיא היה דומה תיים•

 שהתכנס זאת, בכל הגיע, הסוף אולם
: פסק הפרשה, את סיכם -, המלא בהרכבו

 באמת היה בחיפה שנערך המשחק •
בסלוח. ותוצאותיו — מבויים

 שתי בין שני משחק לקיים הוחלט •
שייק בתאריך נויטרלי, מגרש על הקבוצות,

ההתאחדות. מזכיר על־ידי בע
יבוצע, לא ל נ׳׳ ה שהמשחק במקרה •

בהר תופיע לא הקבוצות שאחת במקרה או
 גביע, או ליגה, במשחקי כנהוג הרגיל, כבה

0 התוצאות תדיינה נקודות ללא ,0:
 במחנה סערה עורר פסק־הדין פירסום

 יגר־ם שהוא בטוחים היו הם חובבי־הכדורגל.
קבו משחק.י שניים הרי חדשה: לתסבוכת

 אינם משמעתי, עונש קיבלו פתח־תקווה צת
 איפיא תוכל, לא והקבוצה — לשחק רשאים

 היד, כך על נוסף הרגיל. בהרכבה ע להום
 : החדש המשחק של דרכו על את־ מכשול

 בהתאחדות־ מכירים אינם מכבי כדורגלני
 להשתתף מוכנים אינם החדשה, הכדורגל

במשחקי־הליגה.
ד1■ ד ם ־1*1113 א!ו

 מכבי כדורגלני מאמצי כל כי היה דומה
 והמכתבים המברקים לשווא. היו ׳אביב תל

לו. לא ללונדון שנשלחו לים הבה,  חברי הועי
 מרימוביץ וסף ו גולושסיין יוסף הקבוצה

 לא באנגליה שנשארו ),897 הזה ולםמ(ה
 להשתתף לישראל לבוא שסירבו בלבד זי

 לא אפילו אלא שפירא, גביע על במאבק
האיגרות. על כה עד להשיב הואילו

 השבוע, רק סוף, סוף נתקבלה, התשובה
 שגי של משתיקתם פחות לא ■מאכזבת ה־תד,

.שכר :גולדשטיין יוסף כתב הכפורטאים.
 להישאר מתכונן ואני בלונדון, חח־ לי תי
 למר׳- ובאשר החורף... סוף עד לפחות שב

 בימים לארץ יחזור שהוא חושבי״ אני מוביץ,
הקרובים.'

 אחת, מלה אף כתב לא עצמו מרימוביץ
 את השבוע הביעו הקבוצה מחברי ואחדים
 להפיך עלולים הקרובים' ש״הימים הדיעה

 למצוא נצטרך ברירה .אין :רבים לחודשים
מתאים.* תחליף להם

במסלנל
ת צבו ס קי קי תי לוו

 בשבוע חגג באלאג־קי אנגלו היווני •
 לחברותו שנה 45 מלאת יום את שעבר
 הוא באלאניקי הבינלאומי. האולימפי בוועד
 מחדש תמיד שנבחר הוועד של היחידי ר,הבר

אחד. פה
 400 של נבחרת עתה מאמ.ת רוסיה •

 אולימפיאדת לקראת הסוגים מכל ספורטאים
 בעת שנוכחו זרים עתונאים לדברי מלבורן.

 לברית־ יש מוסקבה, בקרבת האימונים,
 בנצחון לזכות מצויינים סיכויים המועצות

הספורט. שטחי בכל מכריע
 שיצאו הוותיקים הבריסיים הכדורגלנים •

 סכומן אשר קיגבות, השנה קיבלו לפנסיה,
 סטרלינג. לירות אלף 42ל* הגיע הכולל

 שהיד, מי סודינדלין. : הקיצבות מקבלי בין
 שהי־־. מי וסיירברודר, ארסנל קבוצת כוכב
ניוקסטל. קבוצת שוערי גדול

 ׳ואד־ שבו, ועורני־דיך חנוך בן השופט •
ומטלון. סגל טון,

900 הזה העולם


