
ספורט
ל ס ר דו כ

ס איו אג  צ
ט ואיו קרדי

 שהיה מליניאק, אריה של מינויו
 מאמן והפך קליץ, רלף של עוזרו בעבר

 גם תהפוכות הביא במקומו, הנבחרת
 אם הנבחרת. לאימון שחקנים בהזמנות

 סטיב של מישחקו על ויתר קליין רלף
 חברו את לשתף דאג ותמיד קפלן,

 הרי שלכטר, סטיב קפלן, של לקבוצה
 על כשוויתר הפתיע, שמליניאק

 הכדור־ אחד שלכטר, של שירותיו
 2.08ל־ הנישא בארץ, הגבוהים סלנים
 יותר עוד הפתיע מיליניאק מטר.

קפלן. את הנבחרת לאימוני רשהחזיר
 אומר המאמן של העדפותיו על

 מלי״ האמריקאי: במיבטאו שלכטר,
 לא שאני לי ואמר איתי דיבר ניאק

 עם שעשה לתוכנית לו מתאים
 להביא מעדיף שהוא לי נראה הנבחרת.

 יוכלו שלא צעירים שחקנים כמה
 על יישבו אם גם נגדו הפה את י'פתוח

הספסל.
 שמיליניאק ההרגשה את קיבלתי

 אשחק, לא אם בעיות שאעשה חשש
 בין הייתי נכון: לא לגמרי וזה

 שהיו הבודדים היציבים השחקנים
 לפחות פרובלמטיים. והפחות בנבחרת

 הכבוד את לי ונותן אותי מזמין היה
 לוותר ולא שלי המקום על להילחם

מההתחלה. עלי
 עם שיחקתי רצופות שנים ארבע
 לו שיש טוען הוא עכשיו הנבחרת,

שתקני־פנים. מספיק
 בטח מאוכזב. אני מיואש, לא אני

 לא אני זה. נגד לעשות מה לי שאין
 תרמתי בעיתונים. שאבכה כזה אחד

 הצ׳אנם לי מגיע והיה מספיק לנבחרת
 ואני 29 בן רק אני המקום. על להאבק

שנים. הרבה עוד לשחק יכול
 שלו הקאריירה את התחיל מילינאק

 את עשה גם שם רמת־גן, הפועל עם
 בזכותי. גם שנים, שבע לפני שלו השם

כמו קרדיט, יותר לי שיתן מצפה הייתי

שלכטר כדורסלן
אמריקאי מיבטא

 בכושר אחריסישאינם לשחקנים שנתן
עכשיו.

רב ש שון ה הרא
 מכבי של פרישתה מאחורי הסיפור

 קוראץ׳ גביע ממישחקי רמת־גן
 עוד מהכותרות יירד לא האירופיים

 ההודעה שבפזיזות המחדל רבים. ימים
 על האירופי), הכדורסל לפיב־א(איגוד

 הוא הקבוצה, של הפיתאומית הפרישה
 היום. לסדר עליו שיעברו מכדי גדול ״

 של ועדת־הכדורסל יושב־ראש
 בתוקף הממונה מכבי, אגודת מרכז

 הוא בארץ, מכבי קבוצות על תפקידו
 הידר מיזרחי, שימעון עורר־הדין

המדינה אלופת של מאוד הוותיק

מיזרחי ירד
צנועה משכורת מפתיע, כושר לנשימה, אוויר

 הוא תל־אביב. מכבי בכדורסל
 ויו׳ר כספי יצחק מכבי, איש וחבריו,
 הורוביץ, רמי רמת־גן, מכבי קבוצת
לפיב״א. ההודעה את בישלו
 או להתייעץ בלי עשו הם זה את
 הכדורסל לאיגוד להודיע אפילו

י כמקובל. הישראלי,
 בכך טמון הסוד אולי להבין. קשה
 זלניין זמן זה גילתה תל־אביב שמכבי

 של והמצליח הצעיר בכוכבה רב
בן ג׳אמצ׳י דורון הרמת־גנית, עמיתתה

שפנות ת ח בי טי ספור
ר ר *  קאזי־ התוכנית בעל רמז, אי

 לקינאה נושא משמש , זי■/נו־בידור
 לאנשי גם אלא הבידור, לאנשי רק לא

 יצהר, רמי החליט לכן הספורט.
 שלא קול־ישראל, של שדד־הספורט

 לו גם ושכדאי ספורטיבי בדיוווח לו די
 גברים של עסיסיים ישבנים על להמר

 ועוד נשים, של מעורטלים ושדיים
 יקרים. בפרסים מקושטים איברים

 השבתית הכדורגל תוכנית איש יצהר,
 יצחק המפיק עם יתד ושערים, שירים
 לפני התורן הלהיט על התלבשו גיזרי,
 בהגשת והתחילו מדי, מאוחר שיהיה

ונתניה. באר־שבע לתושבי סחורתם
 כמו הבימה, על בדו־ לא,יישב יצוע־

דוג בשתי יתהדר הוא רמז. שנוהג
 כשפנפנות לבושות מתחילות, מניות

 בחלוקת לו שתעזורנה הפלייבוי. של
 כרטיס־ ,טלוויזיה וידיאו, הפרסים:

כדת. חשיפה תמורת לחדל. טיסה
 בתוכנית, שותפו על גיזרי אומו־
 יש .ליצהר הגדול: הפרס שתיקרא

 עושה הוא בבלומפילד קהל. עם ניסיון
 אז צופים, אלף 20 של קהל עם זאת
 בנתניה? באולם זה את יעשה שלא למה
 עם להצחיק. צריך, לא יצהר

 צריך רק הוא שלו האינטלגגציה
 התלהבות ייצור כנר וזה להנחות

 את יצחיק שהקהל כדי מספיקה,
י עצמו'.,

 את הסתירו לא התל־אביבים .22וד
 הגבוה ג׳אמצ׳י כמו שאחד העובדה

 אוויר כמו להם נחוץ מטח 2.00(
לנשימה.
 הצנועה ומשכורתו המפתיע כושרו
 יכלו המבטיח, עתידו גם כמו (יחסית),
 תל־אביב, למכבי הרבה לתרום

 וביטחונה חורקת החלה שיכולתה
 משורר הלך מאז בעיקר אובד, עצמי

האמריקאי. ויליאמס ארל תיה
 אנשי לאחרונה החלו זה ולעומת

 אודות מזמרים רמת־גן, מכבי הנהלת
 הכלכלי. המשבר בגלל קבוצתם, פירוק

 דחף מיזרחי ששימעון להיות יכול האם
 את לבצע הרמת־גנית הקבוצה את

 אחרת לפירוקה? בררו הראשון השלב
 הקבוצה מיהרה מדוע להבין קשה

 ממיש־ פרישתה על לפיב״א להודיע
האירופי. הגביע חקי

כדורגל
ה מ ה ד שה ת מידיו? בחמי

 ניגריה בין מילחמת־האזרחים בעת
 הפסקת־ על הצדדים הכריזו וביאפרה

 שיוכלו כדי רק שעות, 48 של אש
 איראן של השאה שלו. במישחק לצפות
 בשדה־ שעות שלוש פעם לו המתין

 איתו לדבר שיוכל כדי רק התעופה,
פנים. אל פנים אותו ולראות

 הפלא פלה, אלא אינו הכדורגלן
 נטש הוא הכדורגל את הבראזילאי.

 בניו־יורק, כסף עושה הוא ועכשיו מזמן
 במודעות וממליץ יחסי־ציבור כאיש

 מלונות שרשרת (על פירסומת
למשל). אינטרקונטיננטל,

 בארצות־ הרוחות רגשו השבוע אבל
 הכדורגל אוהדי של לתדהמתם הברית.

 חמישה לפלה הוצעו כי נודע שם,
 במשך שישחק כדי דולר, מיליון

 בקבוצת הקרובה העונה חודשי שיבעת
קוסמוס. ניו־יורק
 הסכום לא היא לתדהמה, הסיבה

 זה 43 פלה. של גילו היא הסיבה הכספי.
הזה. העגול לכדור מבוגר קצת

בע״מ מאיו מנעלי
 אלה בימים משלימים

 בטזח־תקוה מפעלם הוחנח את
 פלסטיים בציפויים העוסק

 סגססיל בדי של
ונייר (סקאי)

 (סקאי) פי.וי.סי. ציפויי ומייצר שנה 32 קיים הציפויים מפעל
 תיקים מזוודות, הנעליים, לתעשיית בעיקר המשמשים
 ועוד. לספרים עטיפות ולרהיטים, למכוניות ריפוד וארנקים,
 שיאפשר נוסף חדיש ציוד בע״מ מאיר מפעלי רכשו לאחרונה

 ועל טכסטיל על פוליאורתן בציפויי להתחיל לחברה
קואגולייטד.

 טבעי. לעור מושלם תחליף מהווים פוליאורתן ציפויי
 עור לבין בינם להבחין מאד קשה ובמגע־יד במראה־עיניים

 לייצור הידע את יותר. הרבה נמוך מחירם אשר בעוד טבעי,
 עם החברה התקשרה בנוסף מאנגליה. מאיר מפעלי רכשו

 חידושי על שוטף ידע לה שיעבירו ידועים, איטלקיים יצרנים
 בתעשיית בעיקר לשימוש שיפותחו הדגמים ועל האופנה

 פוליאורתן ציפויי משמשים בהם ולבוש, ארנקים הנעליים,
עיקרי. גלם חומר
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בן לכם נולד —
 וחתונות ברית מסיבות

ביותר המוצלחות

הרופא בבית
היפה הגן עם

 1 הפטמן רחוב תל־אביב,
9223244 ,298772 ,722314 טלפונים:
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 ״אורלי״ בית־טפר
ונשים גברים לספרות

 89 גיורג׳ המלך רחוב ת״א,
)03( 284919 ,295318 טלי

ע י ד ו  מ
 קורסים נפתחים

 וקוסמטיקה לספרות
ימים לחודש ונשים גברים

ת מחירי ללקוחות: הזדמנו
ש׳ 150 תסרוקת ★ ש׳ 450 צבע ★
ש׳ 1500 סלסול ★ ש׳ 150 תספורת ★
ש 1500 פסים ★ ש׳ 1500 החלקה ★

- השיער אורך לפי המחירים 

כבד, מינני נ
שלחה  - חידוש הודעת אליך נ

ם אנא בזמן. של
א נוספת הודעה שלח ל תי

המנויים מחלקת
69 2414 הזה העולם


