
 שעבד ■וושדים, ביתייו של הנוווגל כוכב מרמיליאץ, אורי
 החוזה ער מסבו לקבוצתו, השבוע ושחזר המעל, רשווות כמעט
והמישכחת״ם הפוט״ם ח״ו וער שרו הדיאטה ער שרו,

 התלהבתי ,.לא
 ער נשחחמת׳

 עם החוזה
 יא הוא ביתו.

אידיאל״

•
 ■נול הנסף ״עניין
 לפו׳ לתגמל היה

 חודשים. שלושה
 חוזה רצית■ אוי

אוון״ לטווח

•
 <חעת־ ש הנא1 .אף

 שנים. ארבע עד
 האחד עוינים ₪1א

 לי שורת ודא לשו׳,
לחץ־ בחגב■

 לנ־ ראו הישראלית בטלוויזיה פילו >4
 במבט בערב, השישי ביום להודיע בון
 כוכב מלמיליאן, שאורי המורחב, ליל־שבת
 ביתר•• קבוצת עם חוזה על חתם הכדורגל,
 עם בבירה. לשחק נשאר והוא ירושלים,

להירגע. היה יכול ישראל
 אנטי־כוכב. כמו נראה מלמיליאן אורי

 מסורק למישעי, מגולח גיזרה, דק הוא
 לבוש לראיון הופיע הוא שזוף. היטב,

 לה־קוסט טריקו בחולצת במיכנסי־ג׳ינס,
וממורק. נקי שחורות. ובנעלי״עור

בעיתונים, המצטיירת לדמות בניגוד

 יוצאת״ בצורה צנוע אדם הוא מלמיליאן
 החיובי במובן ילד״טוב־ירושלים, מין דופן.

 חייו על לספר ממעט הוא המילה. של
 כוכב. אותו שיכנו מסכים אינו האישיים,

 המסחררות בהצלחותיו מתהדר אינו הוא
 שהוא העובדה למרות הכדורגל, בשטח

 שמו ואת המובילים, השחקנים אחד
בספורט. הדיוטות גם מכירים
 ואחיות. אחים תישעה בין השישי הוא

 אחיו שלושת כורדי. ממוצא ההורים
 עד בארץ. האחרים באיראן, נולדו הגדולים

כורדית. ביניהם מדברים ההורים היום

עברית. בבית מדברים הילדים
 לפני עד ובחרותו, ילדותו שנות כל את
 במרכז ממילא בשכונת בילה שנים, ארבע

 העיריה פינתה שנים ארבע לפני ירושלים.
 בשכונת לגור עברה והמישפחה השכונה, את

 תל״ כמעט עתה היא ממילא בבירה. קטמון
חורבות.

 כדי בבוקר, 10ב־ אליו כשטילפנתי
 כי אמו לי אמרה לראיון, מועד איתו לקבוע

 שעה. בעוד ושאצלצל ישן, עודנו הוא
היה אבל קם, כבר הוא ,11ב־ כשטילפנתי

 שיסיים עד להמתין נאלצתי בתפילה. עסוק
אותה.

 הוא וכמוהם ההורים בבית גר )29(אורי
 הכדורגל שחקני בין גם שומר״מסורת.

 אינו הוא יוצא״דופן. הוא המיקצועיים
 על ושומר בלילות מבלה אינו מתהולל,

 פופולארי, מאוד שהוא אף נמוך, פרופיל
 של השרופים האוהדים בקרב בעיקר ואהוד
ביתר־ירושלים. קבוצת

 של ליבם את ושבר כמעט הפגרה במשך
 דפי״העיתונים מעל כשקראו האוהדים,

קבוצה לטובת ביתר את לעזוב עומד שאורי


