
ספורט
ל רג דו כ

ו8ב*1■ לוא האנגלים

 יוסל׳ה השבוע ציץ יבינו,״ לא ״האנגלים
האוליפד הנבחרת של מאמנה מירמוביץ,

 מכבי מול בכדורסל המדינה גביע על שוב
 שבהן הדקות 28שב־ למרות תל-אביב,

ל וקריטי יעיל היה הוא פליישר שיחק
קבוצה.
 היכולת שלאור סבורים הפועל אנשי
 במישחק הקבוצה לפתע שגילתה הטובה

לזכות יכולה היתר, היא מכבי, מול כולו

המדינה גביע עם רמת־חן מכבי בדורסלניות
כסף בלי

ית1חת
עיתונאי□

ה הליגה של הכדורגל מישחקי את
חו בשבת שייערכו והארצית לאומית

שאול הספורט עיתונאי השבוע זים
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ניסים הספורט ושדר־כתב אייזנברג
אייזנכרג קיוויתי קוויתי.

קיזיוזי ברג אייזנ זהאהצית הלאומית הליגה מישחקי
(א) 1 (א) 1 באר־שבע הפועל — תל־אכיב הפועל .1

(2) 1 )2( א נתניה מכבי — תל־אביב יהודה בני .2

(א) 1 1 ירושלים הפועל — יפו מכבי .3

1 1 לוד הפועל — כפר־סבא הפועל .4

1 1 חיפה מכבי — יבנה מ?בי .5

1 1 פתדדתיקווה מכבי — ירושלים בית״ר .6

(א) 1 (א) 1 יהוד הפועל — רמת־גן הפועל ד.

(1) 2 2 תל־אביב מכבי — תל־אביב שימשון .8

(א) 2 )2( א רמת־גן מכבי הכוח — נצרת־עילית הפועל .9

1 )1( א אשקלון הפועל — פתדדתיקווה הפועל .10

)1( א 2 חיפה הפועל — עכו הפועל .11

1 1 רמלה בית״ר — בית־שמש הפועל .12

1 (א) 2 ראשון־לציון הפועל — חדרה הפועל .13

 תוצאות שגע לקלוע כולקא עירית הצליחה שעבר בשבוע
ה ואילו נכונות ק ארבע. פיק מי

האמרי השחקן שותף אילו המדינה בגביע
הקבוצה. של המזוקן קאי

ד1■ת על וץ3
 יהוד, הפועל של מנהלה קרקו, דויד
ה של מאמנה שבועות כמה לפני שהפך

 של ביקורתו את לקרוא אהב לא קבוצה,
 ועל קבוצתו-לשעבר על פיק צביקה הזמר

החדש. מאמנה
 על מוחצת בהתקפה השבוע יצא קרקו

 שהוא שברגיג, וטען ברגיג, נינו ועל פיק
 שנאלץ מאז יהוד״ על בוץ ״זרק המאמן
פיק צביקה וגם ברגיג נינו גם לעזבה.

 לבחון כדי המישפטי ליועצם השבוע פנו
 מיהוד המנהל-המאמן את לתבוע אפשרות

 כן אם ״אלא השניים. על דיבה הוצאת על
 נינו אמר שאמר,״ הדברים על יתנצל
השבוע. ברגיג
 אולי הבאה, לעונה העסקתו מברר נינו

 בקבוצה ואולי ירושלים בהפועל יהיה זה
 אדע אפריל סוף ״עד הארץ במרכז אחרת
 יהיה שזז! שבטוח מה אאמן. איפה בדיוק
בביטחון. הוסיף הלאומית.״ בליגה

ל ס ר דו כ
דלהק אוהב

 בין רמלר, ודב לאנדאו גילי ״מדוע פית.
 יגיעו לא ביותר, החשובים שחקני־הציר

באנגליה.״ למישחק
 ברית־ שבגלל להם להסביר אפשר איך
 לוותר הכדורגלנים בחרו ילדיהם של מילד,

 הצמרת מקבוצות אחת מול המישחק על
אל הזמר של קבוצתו ווטפורד, באנגליה,

ג׳וו• פון
מו מישחק יכולת בשבת גילה לאנדאו

 לקבוצתו והעניק בני-יהודה מול פלאה
 שהבקיעו. השיבעה מתוך שערים שלושה

 הראשית הרבנות את לשכנע ניסה גילי
 לפער־ ברית־המילה את אחד ביום לדחות

פרי. נשאו לא בקשותיו כל אך טו־בכורו
 הלאומי המאמן של האנגליים מקורביו

 שה- סיכויים הרבה שיש השבוע דיווחו
 אלטון הנודע הזמר שלהם, יושב־ראש

 הישראלים מישחק את בנוכחותו יכבד ג׳ון,
 מבקיעה שלאחרונה מאחר קבוצתו. מול

ה אנשי מקווים חמישיות, רק ווטפורד
חלקנו. מנת יהיה לא שזה בארץ כדורגל

 לפני המאמן הוסיף ווטפורד,״ מול ״לשחק י
ההת אחת ״זוהי השבוע, לאנגליה יציאתו

 ישראלית קבוצה שידעה הקשות מודדויות
הזמנים.״ בכל

■ לכעוס □,,ש! פ
 על תל־אביב הפועל הנהלת של רוגזה
 התעורר דקל, גרשון המסיים, מאמנה
 מן כפליים כפל הפעם השבוע, מחדש
 כולה. העונה כל במשך עליו שכעסו הכעס

 לנכון מצא לא שדקל היא לכעס הסיבה
 פליישר בוב האמריקאי השחקן את לשתף

חח־ המישחק של האחרונות הדקות 12ב־

ר מ ס מ א ה ל יהיה ש
 היה לא כשבוע. במשך המרעישה הידיעה עם הסתובבו כתבי-ספורט כמה

 האחוזים. במאת עדיין בטוחה שאינה מפוצצת, ידיעה עם לצאת אומץ להם
 הראוותני, הפועל לכינוס תגיע לא הרומניה קומאנצ׳י שנדיר, היא, הידיעה

במאי. 1ב־ שיתקיים
 הסיפור עם יצאה מעריב הצהרון של כתבת־הספורט ביגמן, שברוריה אחרי

 הזדמנות שהפסידו על כעוסים עיתונאים כמה הסתובבו שלה, בילעדית כידיעה
סקום. לפרסם

 הטלוויזיה של בתוכנית־ספורט כשצפתה במיקרה, הידיעה את תפסה ברוריה
 מופע בנוכחותה תכבד העולמית שנדיה לצופיהם הבטיחו הירדנים הירדנית.
באפריל. 30ב־ בירח שייערך ספורטיבי

 שמאחורי האמת לגבי ברורות תשובות היו לא אופק ליצחק ז׳ קנוניה
 להם מסר רומניה של ששר-הספורט לספר, השבוע ידעו הכינוס במטה הידיעה.
 אותו שביקר ירח, מלך לחוסיין הבטיח צ׳אושסקו, ניקולאי רומניה, שנשיא
 הכינוס במטה המסתובבת הידיעה אם נדיה. את לו לשלוח שעבר, בינואר
 של עדיין ברור לא מטה,־הכינוס. איש טוען קנוניה,״ פה היתד, ״אז נכנוה,

 אחד לכן כוכבתם. של תוכניותיה על בוודאי ידעו הרומנים כי בדיוק. מי
 שקומנצ׳י ידעו פה שהמארגנים או בנו, היתלו שהרומנים או יתכן: מהשניים

 צריך היה ששיאו הערב, את לקלקל לא כדי מכך התעלמו אך להגיע, תוכל לא
בתחילתו. כבר קומאנצ׳י, נדיה של בהופעתה להיות

 הפועל מטה השבוע פנה המרעישה, הידיעה למרות יקרים. כרטיסים
 הפעילים ולחברים העובדים לוועדי לסניפיו, למוסדותיו, מיוחדים בחוזרים

 שניקרא מרכזי אירוע אותו וביניהם השונים באירועים חלק ולקחת לבוא
 הטלוויזיה, עם בשיתוף ענק, ראוותני תחרותי מופע להיות שאמור טלג׳יס׳

ביותר. מהיקרים הם ושכרטיסיו להופיע אמורה היתד, נדיה שבו
 יותר עוד חבל הבא. בחודש כאן תהיה לא קומנצ׳י שנדיה מאוד חבל

 הטלפון שיחות ועל הנסיעות על הפועל מרכז שהוציאו הגדולות ההוצאות על
לרומניה. שנעשו הרבות

 שבו המדינה גביע גמר מישחק בסיום
 תל- מכבי מול תל־אביב הפועל התמודדה

 מכבי, של הוותיק שחקנה ניגש אביב,
 המישחק, את ששפט לשופט פרי, אולסי

 משוגע.״ ״אתה לו: ואמר ברגמן, יוסף
 השופט נתן הפיתאומית הגנאי קריאת על

 רק אך וזאת לשחקן, טכנית עבירה
 יושב- פלדה, אברהם הסיום. שריקת אחרי
 חל- הפועל של הכדורסל מחלקת ראש

במתר וצפה לשניים קרוב שעמד אביב,
 לו: אמר מצח ובעזות לשופט ניגש חש,

 ? כך אליך מתנהגים הם למד, יודע ״אתה
 הם אז מכבי, לשחקני מלקק אתה כי

 רוצים שהם מה לך להגיד לעצמם מרשים
לך.״ מגיע וזה

הכתיעו הנשים
 זאת עשו רמת־חן מכבי של הבנות

בכ הנשים ליגת את הפתיעו הן השנה.
 רבע- בשלב להדיח כשהצליחו דורסל,

שזכ השנה, של הליגה אלופת את הגמר
 אליצור שעברה, בשנה בגביע גם תה

 פעם הפתיעו מרמודחן הבנות תל-אביב.
 בת־ וזכו חיפה בנות על כשגברו נוספת,

לכדור המדינה גביע עם היסטורית מינה
נשים. סל

 לכדורסלניות אפילו הפתעה זו היתה
ה אשתו ),31( שרף רונית ביניהם עצמן,

 בעונה שיאמן שרף, צבי של בלונדית
תל־אביב. מכבי את הבאה

 השנה הבנות זכו לא רמת־חן במכבי
שב למרות מישחקיהן, על כסף לתשלומי

 מרוויחות הנשים בליגת אחרות קבוצות
 יש ולכן רע. לא לגמרי הכדורסלניות

הו שללא הקבוצה, של הישגיה את לציין
מכובד. תואר הביאה מוגזמות צאות

2381 הזה העולםד8


