
 מגיבים. לא והשחקנים בכבוד.״ להפסיד
 על שחקן שכל מרגיש לייבוביץ בארי

 אין אבל עצמו, בפני טוב הוא המיגרש
 למישחק להגיע נצליח ״אם ביניהם. כימיה
 בדרבי,״ לקחת נוכל שלנו, טוב ביום
בלב־כבד. אומר הוא

 ביד־ היכל־הספורט יתמלא הבא בשבוע
לח שיבואו צופים, אלפים בעשרת אליהו

תל-אביב. למכבי הפועל בין בדרבי זות
 הכבוד
האבוד

 בש־ שהובילה מכבי, של נוסף יצחון ך
 של נקודות בהפרש האחרונות נים *■
 תצליח אם אולם שיגרתי, יהיה ,3—47

— לנצח הפועל־תל־אביב קבוצת השנה

לנס ומצפה לדרבי מתכוננת אביב

 ממכבי. ויליאמס לארל התשובה את שיהווה מצפים מ׳. 2.10 שגובהו
 לסל. קליעות' של גבוה אזזוז ובעל מעולה ריבאונד שחקן הוא

בו. תלויה בדרבי הפועל הצלחת וחסר־ניסיון, צעיר שהוא למרות

 בעונה הליגה חקי11
 לארצות־ הפועל הלי
מרסר, לבן עם יזה
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ו1( *¥1 | ^ !  השחקן הוא לניצחון. הקבוצה את להצעיד רוצה ליבוביץ בארי ל1**1|
#1 1 את יוביל המישחק:רכז ובתפקיד המיגרש, על ביותר הטוב ! ^■111/

חוח. פיני למטה ..בתמונהריגר שימחה המאמין מאחוריו לניצחון. או להפסד הפועל

 לקבוצה, חדשה תקופה זה ניצחון יהווה
 האבוד. הכבוד את לעצמה תחזיר והפועל
 יזכה הכדורסל במישחק הפועל של ניצחון

 לפני כמו מרתק במישחק הקהל את שוב
 צבי גוט, רמי כמו כששחקנים שנים, עשר

 שיחקו קמינסקי דוד חזן, חיים לובצקי,
 לא מאז לעילית. אותה והעלו בקבוצה
המכו שמה על לשמור מחליפיהם הצליחו

הקבוצה. של בד
 זקוקים
לתפילה

שמ מכבי, שמנהל יודעת קבוצה ך*
 להפסיד. לקבוצתו יתן לא מזרחי עון י י

 קבוצת־הפועל שחקני את מכנה מזרחי
 אדום רואה וכשמזרחי האדומים, בשם

לנצח. מייוחדת אמביציה לו יש בעיניים
 מול למישחק האדומים יעלו הבא בשבוע
מזרחי. של הצהובים
 מורכב יהיה האיצטדיון את שימלא הקהל

 :״או וקריאותיהם מכבי, מאוהדי ברובו
 יהיו אותה״ אכלה הפועל קרה מה אה

 לא הפועל אם מהאירוע, בלתי־נפרד חלק
 הלחץ יכולתה. שיא את למצות תצליח

 יוכל הפועל שחקני על החזק הפסיכולוגי
 עשויים הם :כיוונים לשני עליהם להשפיע

 ולהציג להתעלות או העשתונות את לאבד
מרהיב. מאבק

 ובנו בעבר בוגר־ישיבה ריגר, שמחה
 מאמין מניו־יורק, אורתודוכסי רב של

 ״אנחנו לנצח. כדי למישחק ילכו ששחקניו
 הוא הזה,״ לניצחון מתמיד יותר זקוקים
אומר.
 הרי באליפות, שוב תזכה מכבי אם
 קבוצת־ אם אך למשעממת. הופכת הליגה
 את שוב תצית היא בדרבי, תזכה הפועל
 בעבר שסחפו מרתקים, ליגה מאבקי אותם

קהל־האוהדים. כל את
 על־כך חושבים מה היא הגדולה השאלה

 פרי, אולסי ארואסטי, מוטי ברקוביץ, מיקי
 :כי יודעים הם סילבר. ולו ויליאמס, ארל
לאדומים.״ להפסיד אוהב לא מזרחי ״דון


