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המפרסם קול

 או הערבי, העולם את הפוקדות המהפכות אם פק **
 בביקעה, צה״ל ללוחמי בירח המחבלים כניעת כמו מאורע ^
 המוסלמית העדה בני בקרב הרוחות את להסעיר מסוגלים היו

 דפי על שהתפרסמה אחת כתבה אותם שהסעירה כשם בישראל,
 הזה (העולם במיסגד״ .דוגמנית לכתבה מתכוון אני הזה. העולם

 בישראל, הראשונה הערביה הדוגמנית על לך סיפרנו בה ),1768
מעכו וחצי, 18 בת מוסלמית נערה שהיא איברהים, סוהייר

העתיקה.
ובמכ ביקיני בבגד־ים בהירת־השיער, סוהייר של תצלומיה

להת משום־מה גרמו כתבה, באותה שהופיעו כפי שורטס, נסי
ברי גם אלא סוהייר, של מגוריה בעיר רק לא מרובה רגשות

 המוסלמית העדה בני של אחרים כוזים
בישראל.

 תמונתה התפרסמה בהם הגליונות,
ו נחטפו האחורי, בשער סוהייר של

 כמות רכשו אלמונים ליד. מיד הועברו
 את להדביק דאגו עיתונים, של גדולה

 בהם, שהודפסו סוהייר, של תמונותיה
 ועל העתיקה, בעכו הבתים קירות על

ול עצמה לסוהייר סוהייר. של ביתה
ברצח. איומים כמה הגיעו הוריה

 בשורטס או בביקיני מוסלמית נערה
המוס בעולם נדיר חזיון עוד אינה
 ב־ משתתפות מוסלמיות נערות למי.

 ולבנון מצריים שבועוני תחרויות־יופי.
 בבגדי־רחצה נערות בתמונות גדושים

ב המוסלמים לגבי אולם ובמכנסונים.
 יוצאת־דוםן. תופעה זו היתר. ישראל,

 אפילו אלא מוסלמים, זקנים רק לא
 המתירנות ברוח שהתחנכו צעירים,

 העזתה על בזעם הגיבו הישראלית,
 המכתב היה לכך אופייני סוהייר. של

 במערכת השבוע קיבלנו אותו הבא,
 ,14 התישבי מרחוב איברהים, ממויאד
איברהים: מר כותב בחיפה.

 כתבה פירסמתם 1768 מס׳ .בגליון
 מוסלמיה, אשד. של שונים צילומים עם

 איברהים, כסוהייר שמה את שנתנה
 בישראל. הראשונה הערביה הדוגמנית

 אומנם, היתה, הנ״ל כי לציין, ברצוני
 בני, של אשתו מסויימת לתקופה

הצד שני בין אולם איברהים, סמיר
ה במאי 23ב־ צדגירושין נערך דים

 בעכו. השרעי בית־הדץ על־ידי שנה,
 לשאת זכאית הנ״ל אין תאריך ומאותו

ו משפחתה, כשם איברהים השם את
 שם־משפח־ אל־האני, לשם חזרה היא
 צריך היה שמד. הנשואין. לפני תה

 אל־ כסוהייר בכתבה איפוא, להופיע,
 במיקרה איברהים. כסוהייר ולא האני,

 תהיה לא בשמה, התיקון יפורסם ולא
 להעביר אלא הברירה סמיר, ולבני לי

שלנו.״ עורך־הדין לטיפול העניין את
תל־אכיב בחרה סוהייר הר* לא והאיומים הנזעמות התגובות

1 כפקידה העובדת סוהייר, את תיעו
 בלימודי ממשיכה היא בחיפה. בבנק

 המיס. מלכת לתחרות גם מועמדותה את הציגה שלה, הדוגמנות
 שתצולם בתצוגת־אופנה, לראשונה סוהייר תשתתף הבא בשבוע

הישראלית. בטלוויזיה גם
 החברה בערכי המהפכה את הממחישה סוהייר, של אומץ־ליבה

 שחוגים כדאי זאת, עם יחד להערכה. ראוי השמרנית, המוסלמית
 בין הרוחות להרגעת יפעלו ישראל, מוסלמי בקרב מתקדמים

 בד. והחברה התקופה מסממני הם והשורטס הביקיני בני-עדתם.
 או בטראקטור למלחמה דומה תהיה בהם המלחמה חיים. הם

החשמלי. במקרר

הקוראים! לתשומת־לב
!הוקדם הזה״ ״העולם של ההופעה יום

רוה העול□
 העתונים מכירת דוכני וככל בקיוסקים למכירה נמצא

 שבוע. מדי בבוקר שלישי מיום החל — הארץ ברחבי
ם את להשיג ניתן בלבד, בתל־אביב ל ו ע ה ״ ״ ה ז  ה

ם מדי ו י י נ העתונים. מוכרי אצל — הערב בשעות ש

1770 הזה הסולם2


