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 המישנה שהוא יום־טוב. מזומנים." בקופה שאין
 התמנה רמת־גן, בעיריית אגף־ההנרסה למנהל
 ומבטיח הנוכחית. העונה לפני הקבוצה כיו״ר

 מבקש רק הוא לו. המגיע כל את יקבל שמלוביק
להש מלוביק של התביעה לגבי אך וסבלנות. זמן

 ״הוא לשמוע: רוצה הוא אין מהקבוצה תחרר
לשום אותו נעביר לא רמת־גן. בהפועל חתום

 דרום של בקולג' הקאריירה את החל מלוביק
הלימו סיום ועם בסן־דייגו המשיך קליפורניה.

 האנ-בי-איי, המיקצוענית, לליגה הצטרף דים
קבוצות. בשלוש אחת בעונה ושיחק
 והגיע להצליח שקיווה כפי הצליח לא הוא

 קיוו שם רומא. פביה לקבוצת — לאיטליה
 10 לפחות וייקח למישחק נקודות 30 שיקלע

לא נקודות 15 של הממוצע למישחק. ריבאונרים

שמ לקונפליקט שנגיע מאמין לא אני קבוצה:
והגון:" אמיתי ספורטאי הוא פטי.

 מלוב־ק של ששיחרודו ־יטב. יודע יום־טוב
 בעונה קבוצתו של סיכוייה את להסל עלול

 של הבכירים השחקנים שכל מאתר הבאה.
 שילכטר. סטיב קפלן. סטיב האוז. ארט הפועל.

 בן־ארי. ואור■ גורן אור מוסקוביץ. אב־גריר
 לא אחד אף העונה. בתום חוזיהם את מסיימים

 להנחלת כאשר להישאר אותם לשכנע יוכל
 הנוכחית. העונה עבור לשלם כסף אין הקבוצה

שיחדור' ברשותו שאין הכבירים מבין היהיר
קאשי. יוסי הרבז. הוא מובטח

 שייחשבו רוצה מלוביק סטיב אין בינתיים
 שה־ו״ר עוד ומה לאכול מה לו שאין מיסכן. שהוא

 4001 שכר־חדירה לתשלום לו דאג יום־טוב
לרחוב. אותו שיזרקו לפני דולר).
 ״המוסריים״. לחובותיו יותר דואג מלוביק אר
 2000 שולה הוא לה באריזונה.. החולה אמי כלפי
ו 1000 שי החודשית ולמשכנתא בחודש דולר

באריזונה. שקנה חרירה עבור לד.
 מכבי לא שהשתחררה .20ח־ בת שרון חביתו.

 במסיבה. שנתיים לפני ־ב־ר ושאותה מצה״ל
להתחיל ומקווה להדפיס לומדת לעודדו. מנס־

מזזרובסקי מנהל
עוזרת חתיזמורת

כדור* מנהל מחרובסקי, שמואל(שמלוק)
 את חי שנה, 20 מזה תל־אביב מכבי סלני

 המכור- מן אחד מועדונו, של ההתפתחות
באירופה. סמים י

היחי הקבוצה היא הישראלית האלופה
 פעם אפילו נפקד לא שמקומה באירופה דה

 במת- אירופה, גביע של בבית״הגמד ^אחת
 החלה אשר קבוצות) (שש החדשה 'כונת

.1977ב*
הגי מכבי, איכזבה האחרונות בשנתיים

 .את הדיר והקהל החמישי, למקום רק עה
 הוא אנין־סעם. הפך הקהל אליהו. מיד רגליו
לניצחונות. רק ציפה

 שחקנים שני של החתמתם עם השנה,
 מכבי חזרה גיונסון. ולי מגי קווין מעולים.

שי ולנושא חמישי ערבי של הלהיט להיות
שישי. בלילות חה

 על אומר אתה מה מחרובסקי, שמואל
השנה! מכבי של הקהל

לקבוצה. עוזר מאוד. פעיל הוא הכלל. מן יוצא
 השנה שהבאנו התיזמורת, היפים. הרגעים את חי

לאווירה. ומוסיפה עוזרת השגרירים), (להקת
 והם שניצחנו מאוכזבים שהיו אנשים גם היו אבל
חם. קהל הוא הרוב אבל המישחק. סוף לפני יצאו

ממכבי! מרוצה אתה
מעולות, קבוצות שתי ניצחנו אם כן. בינתיים.
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 לחפש שוב נאלץ ומלוביק האיטלקים את סיפק
 קיינור ר־צ׳רר הניו־יורקי סוכן־השחקנים קבוצה.
 תקן על נסע. מלוביק מדריד. לריאל אותו היפנה

 הגביע לטורניר ספרד אלופת עם מועמד. של
הש שבו הברזילית בסאן־פאולו הב־ן־יבשתי

 מאוד טובה יכולת גילה תל־אב־ב. מכבי גם תתפה
 לגביע שנחשב בגביע. לזכות מדריד לריאל ועזר

 לתשובה ציפה הוא חובבות. לקבוצות העולמי
 היה הכספי העניין אך מריאל. וחיובית סופית

למיכשול.
 הפועל של הקודם היו״ר עם הקשר נוצר ואז

 על לשנתיים, אותו שהביא מגידו. איתן רמת־גן.
בעל־פה. חוזה סמך

 חזר הפועל במד- שלו הראשונה השנה אחרי
ארצה. ושב התגייר לארצות־הברית, מלוביק

 הפועל נקלעה כיצד ברורה היעה למלוביק
והר .1 מספר להיות רצה ״מגידו הכספי: למצבה

 בכיס לקבוצה שיהיה מבלי מכבי. אחר הזו דיפה
 ואין אולם הגדול..כשאין לגירעון הביאה כלכלי.

 היכל לשכירת הון־עתק, עולה מישחק וכל קהל
להרוויח.״ במקום מפסירים ביד־אליהו. הספורט
 סטיב עצמו. על ברורה דיעה לו יש לכל ומעל
לקבו היוני ״אני וביכולתו: בעצמו בטוח מלוב־ק

 ואזרח טובה. ■ד בעל גבוה, שחקן בארץ. צות
 דולר 5000 אבקש לא חווה. אקבל אני ישראל:
 אלף 50מ־ לרדת מוכן אהיה גם אני אבל ולעונה)

■ ;*מיקב יאיר י"דולר

להפעיל שיידעו
! את ן ,,השעו

 להיות קשה מדריד, וריאל רומא בנקו כמו
מאוכזב.

המישחק! מאופי מרוצה ואתה
 משחקים איננו שיפורים. להרבה מקום יש

רוצים. שהמאסנים כמו
נובע! זה ממה יודע אתה

 לרמה הגיע לא השחקנים של ממוצע־היכולת
 נראה המקווה, לרמה תגיע כשזו מהם. שמצפים

טוב. יותר הרבה משחקת תל־אביב מכבי את
 הורחק ג׳ונסון שלי חוסר־מזל. של עניין זה

 לפני חלה ברקוביץ ומיקי הראשון במישחק
כאלה. בסיבות ניתלה אינני אבל השני. המישחק

 הפסקות יהיו שלא כדי עושים אתם מה
 פגעו שקילקוליו השעון בגלל במישחק

התקיף במהלך
 מאה יותר אנשים השופטים מאיגוד נבקש

 בסר־הכל, זה. השעון. את להפעיל שיידעו מנים
 של במצב באו ההפסקות כאשר במכבי פגע

.70:80 כשהובלנו תנופה
לק הטובה הזינוק ועמדת הנוכחי המצב

ה לפני לך שדימיינת מה זה ההמשך. ראת
התחלה!
 שואף אני זאת. לומר אוכל השנה בסוף

 שעם דימיינתי, שעברה בשנה וגם להצלחות
 שחקני־ קרמר. ג׳ואל ועם בריקובסקי פרנק

קרה* לא וזה — יותר נצליח החיזוק,

ספורט
ורחוק גבוה מהר,

לראש־הסורם ממיטת־החולי
 בחישוב טעה הססרידי

 משלמים והמאמנים
המחיר את

 החל הוא בכדורסל. הספרדי השבוע היה זה
 בגביע תל״אביב, הפועל של הפסדים, בשני

 לברצלונה שהפסידה למחזיקות־גביע, אירופה
 בגביע שהפסידה, חיפה. הפועל ושל )101:96(

 אבל .92:90 מברצלונה 43 לליקור קוראץ׳
 מכבי של הגדול בניצחון הסתיים הזה השבוע

 גברה כשהיא לאלופות. אירופה בגביע תל־אביב
.97:101 מדריד ריאל על

 שבוע עוד צפה מדריד ריאל של עוזר־המאמן
הספר הקבוצות שלוש מבין ששתיים כן לפני
 שקבוצתו, בדעתו, העלה לא אך תנצחנה, דיות
המנצחות. בין תהיה לא מדריד, ריאל

 ברקוביץ. מיקי היטה מכבי לטובת הכף את
 יצאה וכך מחום קודח כשהוא חוליו. ממיטת שקם
 חג ושל האירופי הכדורסל של לפגרה מכבי

בבית־הגמר. הסולם בראש כשהיא המולד)

כדורסל
הדוקטורים

לפעמים, אחד, רופא
 תועלת יותר מביא

רופאים משגי

 של הרכז ,30ה־ בן קורבלן, אנטוניו חואן ד״ר
 עור למחמאות זכה ספרד, ונבחרת מדריד ריאל
 מכבי על־ידי קבוצתו נוצחה שבו המישחק, לפני

 בשבוע שהשתתפו הרופאים. אלה היו .101:97
 רם־ במלון הרפואית ההסתדרות בקונגרס שעבר

 גם שוכנו שבו מלון בתל־אביב, קונטיננטל דה
ריאל. שחקני
האוני בבית־החולים המתמחה קורבלן, ד״ר

 (רפואת־לב), בקרדיולוגית מדריד של ברסיטאי
 שביקשו ישראליים, רופאים על־ידי הוקף

 בכדורסל, רפואה משלב הוא כיצד ממנו לשמוע
 ידעו לא רק הם רחבה. ביד מחמאות- לו וחילקו

 בריאל היחיד הרופא־כדורסלן איננו שקורבלן
 ד״ר הוא בריאל השני הרופא־הכדורסלן מדריד.

 המשמש במיקצועו. אורתופד דל־קורל. אלפונסו
 המזוקן איטוריאגה לופס של כמחליפו בקבוצה
מכבי). נגד במישחק נקודות 33 (שקלע

ברקוביץ מול בפעולה )11 קורבלן(חולצה דד
שלה הרופא קבוצה, לכל

*

 לא הכדורסל וחלקים. זהים ניצחונות
 מכבי בין בכדורגל. המרתק המאבק את השכיח

 בליגה הטבלה צמרת על ירושלים וביתר חיפה
 — 1:3 — זהים בניצחונות זכו שתיהן הלאומית.

רמת־גן. הכוח על וביתר יבנה מכבי על חיפה

 האחרונה השבת של המרשים הניצחון אך
 2:5 בנתניה שניצחה פתח־תיקווה. למכבי י שייך

 גדל בו למיגרש שחזר מכנס עודד של מצמד
 בג־ אייל שיל ובכיכובו מיסגרת) גם (ראה

לי־בטר.

 ניצחה בטבלה. השלישית תל־אביב, מכבי גם
 שזקפה תל־אביב; ביתר את ,0:3 חלקה, בצורה

 עובדה ברציפות. חמישי הפסד לעצמה בכך
 לא הוא במישרתו. בכר, נסים למאמן, שעלתה

 תבוסת מחיר את ששילם היחיד השבוע היה
 הודח רדלר. אריה נתניה מאמן יגם קבוצתו.
שיספגה. הניצחת התבוסה אחרי הקבוצה. מאימון

 יסיים הבאה העונה בתום מזור. הביאו לא
 יפרוש מדריד. ריאל עם חוזהו את קורבלן ד״ר

 הלאומית מהנבחרת הרפואה. לטובת מהכדורסל
 הכסף במדליית עמה שזכה לאחר פרש, כבר הוא

לום־אנג׳לס. באולימפיאדת
 שהציג היכולת סמך על להאמין. קשה אומנם.

 אך הזירה. את יפנה מרמתו ששחקן ביר־אליהו,
יותר. זאת, בכל כנראה, לו. חשובה הרפואה

הרא הרופאים האלה הדוקטורים שני אין
 כריסטובל ר״ר גם ריאל. במדי המשחקים שונים

 משמש־ וכיום בקבוצה כוכב בעבר היה רודריגס
ספרד. נבחרת כרופא רודריגס האורתופד

 מזור הביאו לא ריאל של הרופאים אך
 יש שלמכבי בגלל אולי ביד־אליהו. לקבוצתם

 רופא פינקלשטיין, טדי הד״ר משלה. דוקטור
 החולה ברקוביץ, מיקי את שהקים הקבוצה.
 כדי הרגליים על אותו העמיד ממיטתו. בשפעת,
הגדול. לניצחון מכבי את בידיים שיסחוף

ה העולם 2468 הז


