
 על מזוזיו לניצחון תדאביב מכבי את הוביל בוקוביץ שמיקי בשעה
ם, דה אחזו הבלגי הלי שתו ציוי־ שו שלי, בא ביציע ישבה א

ברקוביץ/ מיקי הכדורסל כוכב של רעייתו ברקוביץ/ שליבעינ״ם חיוו
שלי, האחרון. השישי ביום בתה, לידת אחרי שעות שש

בדאר. אליה נשלחה כאילו והסתובבה הלידה אחרי מייד קמה בתה, את המחזיקה
בעיניים מתח

 ומיקי שלי של הגדול הלילה היה ה *
ברקוביץ/ (

 החמישי ביום בלילה, וחצי עשר בשעה
 הגורלי המישחק הסתיים שעבר, י בשבוע

 תל־אביב מכבי של הכדורסל קבוצת ביו
 זה היה פרש־אייר. בלגיה אלופת לבין

 של השתתפותה המשד את שהכריע המישחק
אירו גביע גמר במישחקי ישראל אלופת

 בניצחון זכתה מכבי השנה. לאלופות פה
 של בהפרש יריבתה את הביסה מרשים,

כו ברקוביץ/ מיקי .108:73 — נקודות 35
 ה־ גיבור היה תל־אביב, מכבי של כבה

מישחק.
 בשאגות הקהל לו הריע המישחק בתום
 אותו ונשא מי-קי״, — ״מי-קי קצובות׳

 ברקוביץ׳ מיקי של הלילה אבל כפיים. על
 לשעות עד התמשך הוא בכך. הסתיים לא

 בניצחון זכה כאשר הבוקר, של הקטנות
 שלי אשתו שעות: 12מ־ פחות תוך שני

 במישקל יפהפיה תינוקת — בת לו ילדה
קילוגרם. 3.490 של

 האוויר- מקבוצת האוויר את הוציא מיקי
 תינוקת והביאה אחריו הלכה שלי הצת,

הצי במכבי מיקי של וחבריו לאוויר-הצת.
 השם את הראשונה לבתו להעניק לו עו

םפרש-אייר .
................................ !

מכבי סל על הברקובי- צמד של המקורית בתוכניתם
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 לא בהם הרגעים באחד הספסל על יושב ברקוביץ׳ מיקי
 קבוצת נגד תל־אביב, מכבי קבוצתו, בהתמודדות שיחק

הפתיחה. בדקות כבר אותו שהכריע אחרי המישחק, גיבור היה מיקי, בריסל. פרש־אייר

דווקא. זה ביום לידה נרשמה לא צ׳ים
 התשיעי בחודש כבר היתה אומנם שלי

 עדיין לה נראתה הלידה אבל להריונה,
סיפ שבוע,״ עוד לי נתן ״הרופא רחוקה.

 כי טען ״אבל בהתרגשות, אחר-כך רה
 לא לזה. מעבר גם להתמשך יכול ההריון
היום.״ באותו שאלד כלל חשבתי

ת שש קו ד
גדולות

 להימנע כדי ידיו את מרים ברקוביץ׳ מיקי נראה בה נדירה תמונה
 הבלגים הכדורסלניס של התקפה בעת זה היה בכדור. מלגעת

בלגי. כדורסלן של מנגיעת־יד החוצה דרכו את עשה הכדור תל־אביב.

 בת ברקוביץ׳ שלי הלכה עוד בוקר ף*
 היא יהלומים. כממיינת לעבודתה, 24ה־ *■

 לתאוות שהתמכרה כמי נראית אינה עצמה
 עגילי־יהלום זוג מלבד הטובות. האבנים
 לא. ותו זהב שרשרת עונדת היא קטנים,

 היא בכספת,״ היהלומים את מחביאה ״אני
מתבדחת.
 תיסרוקו\ להכין הספיקה עוד בבוקר
 כשמייץ — ואז המישחק. לכבוד מייוחדת

 איצ־ של העץ משטח על בשיאו, התגלה
 ביציע, היפה שלי ישבה יד-אליהו, טדיון

 ליהנות ויכלה הנלהבים האוהדים אלפי בין
 מיבצעי למראה מעורם יוצאים לראותם

בעלה.
 אחר־הצהריים בשעות משלי נפרד מיקי
 התרגשות בו אחזה אם המישחק. שלפני

אש־ של מצבה ביגלל זה היה שלא הרי

חסר מתנן־ ברו


