
הישראלי הכדורסל

 בקבוצות המשחקים הזרים הכוכבים
 ביניהם לערוך החליטו הארץ, בכל כדורסל

לת התמורה ואת ידידותיים מישחקים שני
ל ספורטיבי מחווה הפאנסומים, לקרן רום
ה שהרוח התברר מה, אבל הדיעות. כל

הד לא השחקנים אצל הנושבת ספורטיבית
 היו אלה שלהם. העסקנים את עדיין ביקה

ה המישחק יתקיים איפה בלריב עסוקים
!!!״ ״אצלנו אמרו: מבבי אנשי ראשון.

״״אצלנו אמרו: הפועל אנשי ! ! ל וכדי !
 יתירו שלא הודיעו רצינותם את הוכיח

 ראשון מישחק לשחק משחקניהם לשניים
ל שניים? דווקא למה היריב. מיגרש על

 אנשי פיתרונים. הפועל ולאנשי אלוהים
 והודיעו באיומיהם, צנועים יותר היו מכבי

 אחו, לשחקן רק לשחק ירשו לא שמצידם
דירקם. קמיל לבלגי

 קונצים
לא־נורמליים

 סוף־סוף התכנסו הצופים 1500כש־ כן,
 באירוע, לחזות תל־אביב הפועל במגרש /

 ו־ במגרש, שחקנים 9 רק לראות נדהמו
 בן ככל ביציע, יושב דירקס קמיל את

 בקולי מחאתם את הביעו הם רגיל. תמותה
 המישחק־ם, רעיון כל יוזם וקמיל, קולות,
 שלו הצהובה הספורט למכונית מהר ניכנס
כש ההופעה• בגדי את להביא הביתה ונסע

 שלו המנג׳רס כך על יגידו מה נישאל
 עיניו את בתשובה הרים רמוז־גן, ממכבי

תיקווה. מלא במבט לשמיים,
את להעביר וכדי שעה, עברה בינתיים

 רמת מכבי של הבלגי הכוכברירקס
 למרות המישחק. את יזם גן

 ש׳ בתזזרות להשתתף עליו אסרה שקבוצתו
נקודות. 31 לסל וקלע למיגרש עלה אירגן,

לנקוז־ות, לדאוג במקוםמק־מהון
 כל את הכוכבים הראו

 של הרבה להנאתו שלהם, הקונצים רפרטואר
סלים. 11 קלע מהון מק במקום. שנכח הקהל

של הזדים לגיון

להטוטים מפגי;

אחדינח! □בני נד
 הכוכבים שיחקו יחזור, שקמיל עד הזמן

 יפה דווקא היה צד. מכל 4 של בהרכב
 עברו בגלל המוקפא ליבוביץ בארי מאד.

 נורמליים לא קונצים עשה בחו״ל, המיקצועי
 עליו הסתכלה אורנה הישראלית ואשתו

 פלא, לא זה מעריצות. בעיניים הזמן כל
חדשים. 4 רק נשואים הם כי

אימון

ף סו כ ^ התחיל. והמישחק קמיל חזר •
! כדורסל איזה / !  מהכוכבים אחד כל !

 כשעל שלו, הוירטואוזיות כל את הפגין
אם וליבוביץ. דירקס מנצחים העסק כל

מנצ היו האחרים, נגד משחקים היו שניהם
 נקודות 50 באיזה בלי־ספק אותם חים

מינימום.
במת שחקנית למיגרש עלתה בהפסקה
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