
ספורט
ל ס ר דו כ

ס - ,*ונסניד סד !* ■ססידו עו
 מכבי של הכדורסל ששחקני שחשב מי

 ל- ההפסד אחדי ראש יורידו תל־אביב
 אחרי קלה שעה טעה. — מילנו בילי

 האיטלקים, מול שלהם פישחק־התבוסה
 במועדון פרי, ואולסי וילאמס ארל בילו

 ו* צימרמן ג׳ק ואילו קיסר, התל־אביב
 יוסף. של במתבן בילו לאסוף הווארד

 מל- יוסף המתבן, לבעל הצביעו כאשר
 המפסידים, השחקנים על ׳74ה־ בן ניק

ש מצידי ספורט. נגד ״אני הזקן: אמר
 ספורט לא זה היום כי יפסידו. כולם
 ומכות.״ ביזנס רק זד, היום ספורט. לשם

יוסף. אמר כה

ןץוד עול ד.*ומודה היציאה
 ישראל, קול של הוותיק שדר־הרדיו

לאחרונה התערער שמעמדו הוד, נידעוז

שת ריגול בגי
הי עד ס מי ב

 הגדול המישחק שלפני הלילה את
 תל־אביב, ומכבי בילי־סילאנו בץ

 האיטלקית, הקבוצה של מאמנה בילה
 שבר־ הסינית במיסעדה פטרסון, דן

מי אנשי של כאורחם מת־השרון,  ק
אב תל־אביב, הפועל הכדורסל צת

להב. ופיני פלדה רהם
 נוצרו הצדדים שני בין הקשרים

 שלושה לפני מילנו בילי ביקרה כאשר
 ש־ למישחק־פרידה בישראל, חודשים

 לייבוביץ. בארי של לכבודו נערד
הפגי על שידעו מכבי, אוהדי אולם

 אנשי כאילו זאת ראו במיסעדה, שה
 הקבוצה מאמן את הדריכו הפועל

 היריבה את לנצח כיצד האיטלקית
 סל־ קצרה שידם שלהם, המושבעת

שנים. הרבה הרבה במשך נצחה

 באחריותו שנעשו ד,״פאשלות״ בעצבות
 כמעט — בספרד גביע־׳עולם במישחקי

ש מישחק־ד,כדורסל שידור בסיום בכה
 כשנאלץ ביד־אליהו, החמישי ביום נערך

לאי תל-אביב מכבי הפסד על להודיע
טלקים.
 את קריין־הספורט שידר שבעבר בעוד

ו גביע־אירופה, של מכבי מישחקי כל
 הוא לחו״ל׳ רבות בנסיעות כך עקב זכה
 לשדר כדי בלבד, אחת פעם העוגה יצא
ה הקבוצה נגד מבלגיה המישהקים את

 מול המרתק למישחק צה־אם־קא. רוסית
 דבו־ דני השדר נשלח האיטלקית קאנטו

 המישחק את שידר רבים שלדעת רין,
היטב.
 הגמר מישחקי את לשדר אמור הוד
 שהסיכויים יודע הוא אך אירופה, בגביע

 ופירושו פחתו, לגמר להגיע מכבי של
 להסתפק הפעם עלול הוד שגם דבר של

לחו״ל. יציאות מאוד במעט

ם מחיאות 51180 וון ספ״
 לחכות זה לעשות, לנו שנותר ״מה

הצ כך שתיפול.״ עד למכבי בסבלנות
כש תל־אביב, הפועל אנשי העוגה הירו

האלו את להביס מאמציהם שכל נוכחו
קרו זו אימרה עכשיו בתוהו. עלו פה
 לנוכח בעבר, מאשר למציאות יותר בה

האיטל לבילי־מילנו מכבי של הפסדה
קית.

 האוהדים לאחד הנחשב ),29( לקס צבי
ש מזה תל-אביב הפועל של השרופים

 אוהד של עמדתו את מסביר רבות, נים
 בקבוצה: עסקן גם בעבר שהיה מתוסכל

 הפועל של אוהד שאני מצטער לא ״אני
היי מכביסט, הייתי אילו מכבי. של ולא

 שיושב קונצרטים. לאיש להפוך צריך תי
 נון- כפיים ומוחא בהיכל עניבה עם

 מתח, בספורט איך אם כולם. כמו סטופ
 אוהדי לדעתי מעניין. להיות מפסיק הוא

לניצ רק האחרונות בשנים שזכו סבבי,
 כמו ממש — להתלהב הפסיקו חונות,

עצמם.״ השחקנים
 מכבי אוהדי גם כנראה יתחילו עכשיו
 הוכיחה שקבוצתם אחרי למתח, להיתפס

 זה אפילו להפסיד, מסוגלת היא שגם
הביתי. בסיגרשה

מבב׳ ת־אזרטי גביע ד
 הכדורסל קבוצת מאמן מליניאק, אריה

 כסגנו מזמן לא נבחר חולון, הפועל של
 שהוא בכדורסל, ישראל נבחרת מאמן של

תל־אביב. מכבי של קליין רלף כידוע
 השבוע נשאל )32( הצעיר מליגיאק

 לבילי־מילנו, מכבי המידה לדעתו מדוע
משיב: הוא כך ועל

זה, על לדבר רוצה כל־כך לא ״אני
 נולדו הפה את שפתחתי פעם כל כי
 לענות רוצים אם שונאים. 50 עוד לי
 לתת אי־אפשר רצינית, בצורה כך על

 באוויר. יריות סתם אלה ניתוחים. סתם
האי אחרי לעקוב מבפנים, להיות צריך

 נובע ממד, ידעו הם אילו לדעתי, מונים.
נר לי מתקנים. בטח היו הם הפסדם,

מנה השנה קיבלה מכבי ששחקני אה

תחזית
כדורגלני□

 והליגה גביע-ז!מדינה מישחקי את
שח השבוע חוזים הראשונה האנגלית

 רמת־גן והפועל נבחרת-ישראל קן
 שייע הפועל ושחקן )34( לב אברהם

פייגנבאום).35( פייגנבאום

לב פייגנבאום השבת מישחקי
x 2 תל־אביב שימשון — קריית-שמונה המועל .1

1 א רמודגן מכבי הכוח — ימו מכבי .2

1 2 באר־שבע המועל — מתדדתיקווה המועל .3

2 2 ירושלים בית״ר — עכו המועל .4

2 2 תל״אביב המועל — מרמורק המועל .5

1 (א)1 ה מכבי .6 מ שמרעם מכבי — י

1 א הימה מכבי — ראשוףלציון המועל ד.

1 1 תל־אביב בית־ד — לוד המועל .8
x 2 וסטהאם — בירמינגהאם .9
1 2 יונייטד מנצ׳סטר — אימסוויץ .10
2 2 ליברפול — לוטון .11

2 x טוטנהאם — סיטי מנצ׳סטר .12

1 x ווטמורד — סוונסי .13

 נכונות תוצאות שמונה קליינר מיכאל ״כ ח ניחש שעבר בשבוע
חמש. כרעם עחי ח״כ ואילו

 טורניר לפחות מישחקים. של מוגזמת
מיותר. היה חג־המולד, של זה אחר,
ש לי נראה פיסית. עייפות אינה ״זו
 אי-אפשר מהכדורסל. לשחקנים נמאס

ההצגה. אותה את שנים במשך להראות

מליניאק מאמן
מהכדורגל נמאס

מילצ׳ן מיליונר
הכדורגל חיידק

 התוודה העסקים״, ידי על ״בוזבזתי
 מילצ׳ן ארנון הבינלאומי מפיק־הסרטים

 מי- (יוסל׳ה) יוסף לשעבר, מאמנו באוזני
 נלסון רפי של בכפרו כשנפגשו רמוביץ,
 זה בחיים היום לי שחסר ״מה בטאבה.

הספור שהקאריירה יודע ואני הכדורגל,
 בגלל רק באמצע נקטעה שלי טיבית

היום." עושה שאני מה
 כדורגל מילצ׳ן היה השישים בשנות

ב לזכות הצליח ואף תל־אביב, במכבי
 .1962 שנת של השערים״ ״מלך תואר
 למרות מאז, עזבו לא הכדורגל חיידק
הבינלאומיות. והצלחותיו עסקיו

ביקש ארנון התגשם. שלא חלום

ם לו  ח״ו ח
ל מילצין ש

 הוא באימון. לשתפו הלאומי מהמאמן
ורו טוב בכושר עדיין שהוא התעקש

 איש־הע- זאת. להוכיח הזדמנות רק צה
מו היה רחובות, יליד הבינלאומי, סקים

 העיסק- הפגישות אח ולדחות לוותר כן
 בניו־יורק, המחרת' ליום לו שנכונו יות

 הנבחרת עם יקרה אימון שעת תמורת
ו הדרומית בעיר ששהתה האולימפית,

 השווייצית הקבוצה מול למישחק נערכה
סארווט.
לה היה מפיק־ד,סרטים של חייו חלום

 את שקבע אביו זה היה כדורגלן. יות
עס ללמוד כשאילצו הבן, של עתידו

להג שהצליח אחדי היום, בחו״ל. קים
 בעיניו נחשבו שפעם דברים הרבה שים

 חלום שרק יודע הוא בלבד, כחלומות
 כתר־ להיות — חלום בגדר נשאר אחד

 זאת לספר סיבעי לו נראה מעולה. גלן
 הלאומי המאמן כי למירמוביץ, דווקא

ו הצעיר ארנון של ביכולתו אז אמץ ה
מזהיר. עתיד לו חזה

:מירמוביץ יוסל׳ה זאת זוכר וכך
 ומישחקו מרכזי, כחלוץ שיחק ״הוא

 בנוסח — הכדורגלנים משאר שונה היה
ני בעל מאוד, מהיר האנגלי. הכדורגל

 הוא היום עד חזקה. בעיטה גבוה, תור
 שהתבז־ שלו הגדול הכישרון על סבכה

הזדמ לו ניתן הימים באחד אולי בז.
 שאילו לו אמרתי מתי. חשוב ולא נות,

הל מהליגה רגילה קבוצה עכשיו היתה
 מכיוון אך באימון. משתפו הייתי אומית,

להר יכולתי לא הלאומית, הנבחרת שזו
 אולי — יודע מי עימה. להתאמן לו שות
הח בעיית את לי פותר .היה אפילו הוא
 כרגע,״ לי שחסר בנבחרת, המרכזי לוץ

סחייך. כשהוא מירמוביץ מוסיף

 בחיפושים, צורך יש שבו לשלב מגיעים
 העונה. באמצע לבוא יכול לא והשינוי

 מהמיסגרת יוצאים היו הם היום אם
 להם עוזר היה זה גביע-אירופה, של

 הם תיאורטית, בליגה. במיהחמותיהם
 ובמכבי — הגביע את לקחת יכולים עדיין

 להפוך יכול זה תיאורטי, שזה זמן כל
למעשי.״ גם

ל רג דו כ
רוגז של חגיגות
המאמ בין באילת שנערכה לסולחה

היד, מידסוביץ ויוסף שווייצר דויד נים

שפיגלר סאמן
עיתונאים חגיגות

ב המובילה של הצעיר מאמנה שותף:
 שפיג־ מוטל׳ד, — נתניה מכבי טבלה,

 הנתנייתי המאמן הגיב המאורע על לר.
 שעושים מהחגיגות לי ״נמאס : בחגיגיות

המאמנים.״ של מה״ברוגזים״ העיתונאים

2370 הזה העולםסד


