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 חדשה חת<כה
הערבי במסך

 נוהגים העבריים, הטלוויזיה מצופי רבים
 שאר בין בערבית. בשידורים גם להתבונן
 השעה לכך: טובה סיבה להם יש הסיבות,
חתי יותר לצופים מגישה בערבית היומית

העברי. השידור מאשר כות
 העברית, בתוכנית היחידה המגישה לעומת

ה חסרת אך חייכנית שהיא מזור, דליה
שתי הערבית למחלקה כה ער היו בעה,

מסוואדי קריינית
״ציון״ נקרא בית־הספר

ן״כמובן!1<ב17מצויין־של" מוצר
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 של האותיות מילים. ארבע יש שמאל מצד במשבצות :זו היא לפתרון השיטה
 האותיות את לסדר ויש — מבולבלת בצורה משבצת לכל מעל מופיעות המילים

 האותיות מופיעות למשבצת מעל אם :למשל המשבצות. לתוך הנכונה בצורה
 בתון הנכונה בצורה מסודרות המילים אם ״עבודה״. להיות יבול הפיתרון ״דועהב״,

 לשאלת לתשובה יצטרפו בעיגולים המסומנות במשבצות האותיות הרי המשבצות,
 למשה. המופיעות במשבצות אותה רשום לקאריקטורה. מתחת המופיעה

הבא. בשבוע יפורסם הפתרון
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 גליה חדשות: קרייניות גם שהן מגישות,
 ניקולא ולוריס סטיוארט) (גלוריה סופר

מבית־לחם. נוצריה ערביה באבול,
 ערבית ־מילה מבינים שאינם צופים אפילו

 של מהופעתן ולהגות לצפות יכולים אחת,
אי קורנות הן הקטן. המסך על אלה שתי

 לאוזן. ונעים רך, קולן נשיות. הן שיות•
מדב הן כאילו אשליה ליצור מסוגלות הן

וצופה. צופה כל אל אישי באופן רות
 מגישה אלה, שתי אל הצטרפה השבוע
 בשידורים הראשונה המוסלמית — שלישית
 סו־ זוהי הישראלית. הטלוויזיה של הערבים

 נאת־ מוסלמית רווקה ),23( מסוואדי, הד
 ירושלים במזרח גודלה ביפו, שנולדה מראה,
ידוע. ערבי עורך־דין שהוא אביה, בבית

 בית בוגרת משכילה, נערה היא סוהד
 הנוצרי המיסיון של ציון, התיכון ספר

מחפ כי שמעה כאשר המזרחית. בירושלים
או אזרה הערבית, לתחנה קרייניות שים
 לא שהיא כמובן אבל לבחינות. לגשת מץ

 הקריין כאשר אמה. בלווית אלא לבד, הלכה
 כי להן בישר נאסיב, ויקטור יפה־התואר,

 היו המסך, על סוד,ד את לנסות הוחלט
הגג. עד מאושרות שתיהן
 הצופים,״ בעיני למצוא־חן מקווה ״אני
 של בשמץ מנוסה הבלתי הצעירה אמרה

 על לענות מבטיחה אני ״אבל ביישנות,
 כבר היא לחלום אלי.״ שיגיעו המכתבים

עברית. לומדת היא בטחון ליתר יודעת.

שידור לקראת
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הפלמ״ח לפקודת
 הפלמ״חניקים אדום. אור .2.35 השעה
 שאול (מיל.) סגן־אלוף :לפשיטה נערכים

 וקריין חפר חיים המשורר־התמלילן ביבר,
קרו־ הם היתר כל גורוביץ. עמיקם התנ״ך

1756 הזה העולם


