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 תתי- לנשים, זטש. מעיל *
 ואלגנטי, מיוחד ארצות־הברית, נ

טל שווה־ערך. תסורת ,38 דד.
בערב. 03*399544 !

ה 'ר ב טו

 נאה, ספורטאי, שלי: הקלף
ושנון. )27( יעיר

 הנתונים אותם שלך: הקלף
מינימום.
 טובה. יד אנו ביחד
ותזכי. איתי נסי בואי,
מיקוד בת־ים, 3547 ת״ד

!5931.

גאז. על חימום תנור־ *
 שווה־ערך. תמורת פזגז, צרת
בערב. 03־399544 פון
אדיו טלוויזיה. מישחק *
 קאס־ ושתי אחריות עם חדש ,

 במקום ■שקל 6666ב־ אמכור ז.
.03־413114 !03*280706 טלפון .8)

קופה־רזשמת, ז מוכרים *
38 _ _ _ יל*- * ל * י ׳ ' ׳ , . * * * • • • •4* * * •

 מיקררמחשב, אלקטרוני, מישקל
פסנ בצורת מנגן רדיו־טרנזיסטור

ומצ־ אלקטרוני מישחק־׳שעון תר׳

א ב אי א בו

 בעת נמצאה הזאת התמונה
 שאיבד האבא שירות־מילואים.

 1348 לת״ד לכתוב יכול אותה
רמת־השרון.

 מיוחדים. במחירים הכל — למה
.03־413114 !03־286706 טלפון

ברכונו
נחמד. שוטר היה היה *

 לפגוש כיף אבל נדיר, אומנם זה
 ביום אותי עצר הוא כזה. אחד

 —ירושלים בכביש שעבר הרביעי
 לא שלי אחד מגב כי תל־אביב.

ביקש חמור, בסבר-פנים ניגש פעל.

 זועף מבט שלח ורשיונות, ניירות
 במיש־ ואיים האומלל המגב לעבר

להת צריכה הייתי לא אפילו פט.
 שיחה של דקות כסה אחרי חנן.
 נסעתי ואני התלונה על ויתר הוא

מאמינה. כלא לשלום
ענת תודה,

רר־ן מה

 קורס ייפתח בקרוב לנשים. *
 לנשים, עצמית הגנה ללימוד נוסף

והרש פרטים קאראטה. קורס וכן
 בן־יהודה הפמיניסטית, התנועה : מה
 30־234314 טלפון תל־אביב, 82

.03־312349 או (בבוקר)

ב בואו ח ב ז ח
ב גרה אני פרץ, אתי שמי
מוסי ואוהבת אפיקים קיבוץ

 תיסלם את הכי הכי — קה
ו פחות) השנייה הלהקה (את

 לד את וביחוד להקות־ג׳אז גם
 להתכתב מעוניינת אני זפלין.

 ויותר. 17 מגיל ובנות בנים עם
 אפיקים קיבוץ — כתובתי

.15148 עמק־הירדן, (ח״נ),

,35 בן עכדדה. מחפש *
בספרדית, שולט תל־אביב, תושב

 נסיון עם ואנגלית׳ עברית גרמנית,
רצי בהצעות מעוניין ביחסי־ציבור,

בערב. 03־895849 טלפון ניות.
 תיזמורת- ומנגן. מלמד *

 במיבחר לך תנעים מעולה חתונות
 בשירים וגם הזמנים מכל להיטים

נות מאוד. סביר המחיר חסידיים.
ו פסנתר גיטרה, שיעורי גם נים

 בשיטת מנוסה, מורה על־ידי אורגן
עצ את ■שהוכיחה חדשנית לימוד

.02־533492 טלפון מה.
 מקבלת כתבנית כתבנות.

 נוחים במחירים הדפסה עבודות
4מ־ 03־364279 טלפון ביותר.

אחירי־הצהריים.

0 0 0 0
פרטנית. רוצה שור *

 גרוש שור, מזל ,33 בן יפה־תואר,
 אקדמאית, להכיר רוצה ינכה, ,1 +

סר מזל בת שקטה, סנטימנטלית,
 לטלפון יפנו מתאימות רק טן.

.02־414828
 רווקה להתחתן. רוצה *
 להתחתן רוצה ,35/170 ומלאה, יפה

 ויפה, אינטליגנטי צעיר — אייתך
 להיות צריו אתה בילדים. המעוניין

מוסי אוהב ונדיב. אמיד סכסי, גם
 — וג׳אז קלאסית במיוחד — קה

 גם ושתהיה ובהו״ל, בארץ לטייל
 לדרורה, לכיתוב לי. לענות משוגע

תל־אביב. 20313 ת״ד
מש רציניות. למטרות *

 בת ומעניינת- נשית נאה, כילה,
בלתי- רגיש, משכיל, מחפשת ,33

 למטרות נפשית, ובוגר שיגרתי
תל-אביב. 37465 ת״ד רציניות.

צירו־פ״ש
אפשריים

ר *  ,32 בן ונאה, גברי לו. ק
 לימי וחמה נשית מחפש תרבותי,

 תל־ 31597 ת״ד הקרים. החורף
.61315 מיקוד אביב,

ש על ב ד ה
 זאת ובכל אלקק, לא דבש

 אוראליים ביחסים מעוניין אני
 פנוי, אני .45 גיל עד אשה עם

 אירופי, אקדמאי, ,55/165
 לת״ד לכתוב דירה. ועם מסור
תל־אביב. 1794

/173 נאה, גרושה חגיגה. *
הו חוש בעלת מיוחדת, וגם 42

מח צעירה, ומרגישה נראית מור,
ו לעיניים חגיגה שיהיה לגבר כה

 פתח- 652 ת״ד לנשמה. חגיגה
תיקווה.

 ,32 בן 'נשויהמעלות. כל *
 אשה מחפש סנטימטר, 182 גובהו

 לכל 40 בת ומושכת, סכסית יפה,
עדי אינטימית. לידידות היותר,

 37 ת״ד תמונה. למצרפות פות
.70100 מיקוד בן־גוריון, נמל־תעופה

 בלונדי, כמלון. או כבית *
 190 וגובהו 45 בן נאה, הופעה בעל

בפגי ולקבל לתת רוצה סנטימטר,
 בביתך אחרי־הצהריים בשעות שות

 מיקוד נתניה, 4117 ת״ד במלון. או
42140.

- לוישון מינוס
תוספת
ה בגליון שנשלח במיברק

 ל־ )2366 הזה (העולם קודם
פר חסרים היו ראשון־לציון,

 ל- נשלח הוא :חשובים טים
 היתה החתום ועל ים מיסטר
מתל־אביב. 1-1.0. העלמה

 האשה לך, מחכה. הקצץ *
 הרבה חמחששת והמנוסה, הבשלה

ו צעיר קצין מחכה אינטימיות,
 לאייל ,02830 לד״צ כתבי בשל.
גיר.
 35 בן דם־חם ובררן. לא *

 אשה כל עם להתמזג דרך מחפש
 לאכזב. לא מבטיח וגיל. מצב בכל
חיפה. 7027 ת״ד
 יציב. =־ חלש + חזק +
 נשואה מחפש 39/180 חזק נשוי
ח־פה. 6458 ת״ד יציב. לקשר חלש
 צער- לחיות־כית. עזרה *

 סלמה ,רחוב בישראל, בעלי־חיים
 מעניק ,03־827621 טלפון יפו, 30

 אוסף פצועים, לבעלי־חיים עזרה
 אבידות, ומשיב משוטטים כלבים
 עיקורים וטרינרי, שירות מעניק

 וחתולים כלבים ומוסר ופנסיון,
למעוניינים.

 את אם עוזרת. רק לא *
ב בדירת־פאר !חדר תקבלי יפה,

 הנוחיות. כל כולל בבלי, שיכון
 את ולנקות לבשל ׳תוכלי בתמורה

 ילך, קוסמת ההצעה אם הבית.
.03־441998 לטלפון התקשרי

 וסיס- נאה מה? לעשות *
 אם לך מחכה לעשות, האוהב פטי
חולון. 2690 ת״ד ויותר. 17 בת את

 אקדמאי כיחסים. קורם *
 של לגובה מתנשא רווק, ,34 בן

 מדריכה מחפש מבוסס׳ מטר, 1.80
 ת״ד ליגאל, כיתבי ליחסים. מנוסה

נתניה. 4113
מח חם רווק חמה. אשה *

 החורף חודשי את להעביר שפ
 חמה. אשה עם חטה במיטה הקרים

 45796 ת״ד משנים. אינם ומצב גיל
חיפה.
אשה. מחפש סטודנט *

 מחפש יתואר ■ויפה גבוה סטודנט
ב רצינית להיכרות ונאה נשית
ו טלפון מיספר לצרף נא אמת.
ירוש 6705 ת״ד תמונה. גם רצוי
לים.
 ,27/175 רווק, שנון. קשר .*

 שנונה עם קשר ליצור מעוניין
 תל- 118 ת״ד הומור. חוש בעלת
 מיס- לציין נא .61000 מיקוד אביב,

טלפון. פר

!כמו איו חינס
ם אז ה לך יש א ע, מ די  להו

 לשפר לכרך, לבקש, להביע,
חה בה, בדי לו טו אפי  — לקלל ו
ה מ די 1 ק

דעה כל • לה הו כו לכ י
ם. 2 0 ד ע לול לי מי

מו לצרף שרוצה מי • ת
ד, הכלב — נה  עגלת- האבו

ם לדי ה המוצעת, הי ד מו הדי ה
פיו, צעת לו ק לחי ע הרוו  המצי
ת ת עצמו א כרו הי כול — ל  י

ת. לעשות א ת ז ד מי  היכולת, ב
ה. נם תפורסם נ מו ת ה

ה • ע ד הו  גבי על תיכתב ה
ם למערכת נלויית״דואר, ל עו ה  ״

ה״, ד חז ב ,136 ת״  תל-אבי
ם (אלא  לח מצורפת כן א

ה. ח תמונ ר ק מי ח ב ש יש ז לה
ש קבל א ל במעטפה). תמ ת ת

ת שום נה דעו ב בעל-פח, הו
קור או טלפון שי. בבי אי
ה • לויי ל הג ת תכלו  א
בתו שמו, טפר כתו מי פון ו טל  ה

דעה. בעל-ה של הו
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)22 מעמוד (המשך
 שלי והעברית האנגלית המהדורה
 בתוך*־ מפיצים אין כמעט אל־פג׳ר
ישלאל.

 העיתונות במרכז שמודפס מה
לקור מגיע בירושלים, הפלסטיני

בדר המיזרחית לעיר מחוץ אים
 המגיעים פלסטינים לא־דרכים. כים

 עיתונים רוכשים הגדולה לעיר
 ומעבירים חברים ועבור עבורם
 בדרך, ייתפסו אם לביתם. אותם

מוע עיתונים להיעצר. עלולים הם
 שעליהן אחרות, בדרכים גם ברים

 את להרחיב רוצים המו״לים אין
הדיבור.

 הוא שבישראל העיתון, הופך כך
 קשה למוצר רחוב, פינת בכל נמכר

בירו העתיקה לעיר מחוץ להשגה
שלים.

שליחות
מית או ל

צג־ אחרי לאור היוצא יתץ
יו הרבה מרתק קפדנית זורה ?
 לקרוא מנסים הקוראים לקריאה. תר
ו משמעויות לחפש השורות, בין

 כל ביותר. העובדתי למידע רמזים
 נבחנות פירסומת או מודעה תמונה,
עיניים. בשבע

ה ברחבי בעיתונות עוסקים כיום
 איש, מאות כמה והרצועה גדה
היוש מדוייקים. מיספרים אין אך

 למיק- חבריהם כמו בירושלים בים
 הכבושים בשטחים הפרושים צוע
שלי בעבודתם רואים בחו״ל, ואף
חל ראשונה. ממדרגה לאומית חות
 בעיתונות, רב זמן מזה עובדים קם

 עם זאת משלבים כשהם לעיתים
נוספת. עבודה
 עברית למד )42( אבו־זיאד זיאד

 מילח־ אחרי בירושלים בבית־העם
 קאריירה על ויתר הוא .1967 מת

ב עובד הוא 1969 ומאז אקדמית
כמתר באל־קדס בתחילה עיתונות.

 באל־פג׳ר. 1977 ומאז ועורך גם
 שיתפו יעיש ומחמוד אבו־זולוף

.1967 לפני עוד עיתונאית פעולה
מ רב־ממון איש־עסקים יעיש,

ב יושב הוא מדוע מסביר שכם,
 מרגיש אני זו ״בדרך עיתון. מערכת

 הפלסטיני.״ העם את משרת שאני
לכ הספיקה כבר טוויל ריימונדד,

 ובו לעברית, שתורגם ספר תוב
 מאז העיתונאית עבודתה מתוארת

 ברע׳ותי באשיר הכיבוש. תחילת
 שהפך עד באל־קדס לעבוד הספיק
 אבו רדואן העצמאי. שבועונו לעורך

מיש על ויתר מרמאללה )30( עייש
 לכתוב והתחיל לאנגלית, מורה רת

הת אחר-כך באל־שעב. אישי בטור
 בסוכנות ריימונדה לצד לעבוד חיל

 עג׳ווה איסמעיל שלה. הידיעות
הס אל־׳ביאדר, מעורכי היום ),32(

 אל־מיתאק, באל־שעב, לעבוד פיק
הוראה. על שוויתר אחרי זאת כל

ומש באל־פג׳ר, עורך היה חזמו
הו עם העיתונאית עבודתו את לב

 אשתו. היא עצמו בפני סיפור ראה.
 שנים ארבע מזה מורה. היתה נאדה

כות ״אני :כעיתונאית עובדת היא
 אין נשים. וענייני פוליטיקה על בת
 היום עיתונאית. להיות קשה זה
 במיק- לנשים ליברלית גישה יש

 גאווה מרגישה אני לכך ובנוסף צוע,
עושה.״ שאני במה

ב סגורה הפלסטינית העיתונות
 באל־פג׳ר אך לישראלים. עיקרון

 שלו, והעברית האנגלית במהדורות
יש יהודים של אישיים טורים יש

ראליים.
עי אין המשותף הגורל למרות

ה רבים, ערבים־ישראלים תונאים
הפלס לעיתונות במיוחד כותבים
 זאת העושה המעטים אחד טינית.

 שני תואר בעל חליפה, חאלד הוא
 באוניברסיטה בינלאומיים ליחסים

 אל־פג׳ר עבור כותב הוא העברית.
בשבו כתב אף ובעבר ואל־ביאדר,

 הצעיר העיר. כל הירושלמי עון
 לא שבגליל עילבון כפר בן ),25(

בעי- רב זמן להישאר היה יכול
)44 בעמוד (המשך

2367 הזה העולם
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