
פיתוח הרצליה ,10 המלך דוד - תלם זיוה תצוגה חדר

זה י ם ז ל ת
 העור בגדי של החדשה הקולקציה את לראות אותך מזמינה

בעיצובה.
 נאמר: תלם, זיוה של העור בגדי על

 הלום.♦♦ ממש ומעשיים. ייחודיים ״אופגתיים,
,,והגדלים. הגוונים בכל גלעדי דגמים מבחר

 הוגנים. תמיד המחירים מיוחדת, במכירה צורך אין
 ובהתאם הדגם את אישית לך מתאימה תלם זיוה והעיקר,

 ולמידותיך! לגוונים לאישיותך,
אי ם לבקר בו  שבת. או שישי ביו
.10-14 ,16-19 בשעות 5.4.86 שבת ,4.4.86 שישי
ם א ברצונך א חד לבו א מי ב א השבוע, מי שרי אנ  052־72976 לטלפון התק

מועד. וקבעי
1ע1ןיז/ ולערג ליום בגדים בחדר-התצוגה: תמצאי נמו־כן

אמיתי סיני מבריקט ג׳קטים חד־פעמי: *
ואביזרים תיקים חגורות, של עצום מבחר *

 לניקוי תכשיר
 לכל ושמירה

 עור דברי
ולקה סקאי

<6 *!ק0*€

 נעליים, לתיקוני בחנויות להשיג
 וכוי. שלום לצרכן,כל-בו החשביר

ושיווק: יבוא
ת״א 624865 טל.

לה1ש
 מלאכותיות ציפורניים
 אמריקאית בשיטה
 באחריות חזקות

 ריסים השתלת וכן
72 ג׳ודג׳ המלך ת״א,

טלפונים:
282969

 ציפורניים השתלת
 ציורים יהלומים, עם

 בידיים וקישוטים
ברגליים וגם

 ועסקים סקס
סגו״ס שותפים ללא

ם: אנו מספקי
 למניעת מכשירים *

בטלפון ציתותים
 מיקרופונים לגילוי שדוח *

מושחלים
מתכות מגלי *
אוטומטיות מזכירות *

בע״נז דוקטור רדיו
286444 טל' ת״א, ,18 עליכם שלום

ללא
יוזמה תיווך!! דמי

- אנחנו ר כי ש ר-נ כו מ נ
 שבידך רכוש או נכס כל

מצידך דמי־תיווך ללא
תל־אביב, ,142 אבן־גבירול *

448853 ,456372 ,455624 ,טל

פלא תכשיר

)1,111̂
̂  החדישה א7הפ משחת *

 * אנגלית תוצרת
תנוויס. אידאליתלניקוימיידיויסח-ישל

 וים.1כיריים׳שירים,כי
 ת.אמבטיות.ברזים.1אסל

 סכום.כלינחושת.ניקל,
נכי נירוסטה

1x0!• *ס׳ •17לג ת 1 חלודה ג
 לחח מסלית על *110 מי<וג שיחו,*!׳*•מ• ר,וראות

ק ו׳*נ׳*ג• י ו ג י ל ג ה חד׳•• סידנרו! -
לידיים** נוז״ק ל״זגד*ן-#מו1 מגיל *1!0 **

קיליקוו שגה תיבוגת מכיל ^

ברכב ניקלים ומבריק חלודה מסיר

ואבו־נידאל כהנא בי! _
)9 מעמוד (המשך
 כל נערכו לבסוף המתוכנן. האירוע

אחר. מלבר האירועים,
 מארח אז לי היה בבוטלטימור

 שלם יום במשך ויתר. שלא עקשן,
 היהודית הקהילה ברחבי איתו נסעתי

 לחפש כדי בולטימור, של הענקית
 לנו לתת הסכים לא איש חילופי. אולם

 בתיאטרון, לא בבית־כנסת, לא מקום:
 דבריי את נשאתי לבסוף בקולנוע. לא

שיכון. של במרתף באולם־התעמלות
 באולם בבולטימור הופעתי הפעם

 מעודהאין סימן היה וזה ויפר״ גדול
 ביהדות גם השתנה שמשהו ספק

 לפחות. מוכן, היהודי הציבור אמריקה.
 נציגי עם שלנו בפגישות לשמוע.
 הנוכחים מן רבים ראו היהודי המימסד

 חי פלסטיני הראשונה בפעם והנוכחות
 בדיברי- שהסביר ודם, בשר וקיים,
 זה אולי אש״ף. עמדות את ובנחת הגיון

 זה לפחות אך רובם, את שיכנע לא
למחשבה. מזון להם סיפק

 לפלסטינים נועדה חוויה אותה־
 הייתי איתי. שנפגשו מאותם רבים,

 שמעו והם שפגשו, הראשון הישראלי
בארץ. מאבקנו על מפי

 שהקיצו־ היא הידועות מן
 משדה• המרחק עם גוברת ביות

קי האמריקאים היהודים הקרב,
 בישראל, מדעת־הקהל צוניים

 קיצוניים באמריקה והערבים
הכבו בשטחים האוכלוסיה מן

שים.
 מריבוי הפעם הופתעתי אולם"
 הגילים, כל בני המתונים, הערבים

 דוגלים מעטים רק איתם. ששוחחתי
 באחת (רק ישראל. בחיסול עוד

 בנועם נחמד, ערבי לי הסביר הפגישות
 הגישה להיעלם.) צריכה שישראל רב,

זה. מחנה על גם משתלטת המתונה
 מנסים האמריקאיים הערבים

 מוסדות הקימו הם הציונים. את לחקות
 כדוגמת הפליה" נגד מקבילים(״הליגה

 הנשיאים ״ועד השמצה״, נגד ״הליגה
 העיקריים״ הערביים האירגונים של

 של הנשיאים ״מועדון כדוגמת
 העיקריים״, היהודיים האירגונים

 השדולה כדוגמת ערבית שדולה
 יש ארוכה. הדרך אך ועוד.) היהודית,
 אזרחים מיליון שני הצפונית באמריקה

 הפוליטי כוחם אך — ערבי ממוצא
 הם ואין מאורגנים, הם אין אפסי.

 מחברי־הקונגרס, כמה כראוי. פועלים
 לסיניורה אמרו עימם, שנפגשנו
 עמדות על הסבר שמעו לא שמעולם

אש״ף.
 שבו מגילוי־הלב פעם לא הופתעתי

 באחת בנוכחותי. הערבים התבטאו
 מרכזיים ערביים אישים של הפגישות

 חשבון־נפש חשוב ערבי איש־רוח ערך
 על נוקבת ביקורת מתח שבו יסודי,

 בכלל, הערבים של חוסר־היכולת
 בפרט־בפרט ואש״ף בפרט הפלסטינים

 ברור קו לקבוע כראוי, להתארגן
בו. ולדבוק
 ביתנו את נסדר שלא ״עד
 סיכוי שום לנו אין שלנו,

 וחבריו סיכם, משהו:״ לעשות
 בהסכמה בראשיהם ניענעו
קודרת.

 הח׳לידים •אהד
הקטנים"

 של בטרקלין ישבתי חודש פני י■
 בתישיחי כאשר בעמאן, מלון )

 ומכובד קשיש גבר עצרה הפלסטינית
 היכרות לי וערכה פנינו על שעבר
אמרה. וז׳לידי,״ מר ״זהו איתו.

 וליד של קרוב־מישפחה אתה ״האם
שאלתי. ח׳לידיי"

הקט הח׳לידים אחד הוא כן, ״כן,
השיב. נים,״

״הק הח׳לידי את פגשתי בבוסטון
 1 מס׳ הפלסטיני איש״הרוח—הזה טן״

 עצומה מיוקרה הנהנה אדם בעולם,
 ח׳לידי וליד האמריקאית. באקדמיה

הפלסטי הלאומית המועצה חבר הוא
 מרפי. עם למשא־ומתן שותף והיה נית,

 אמריקאי בכתב־עת פירסם בשעתו
 העלה ושבו עולמי, הד שעורר מאמר

 (פירוז) הדה״מיליטריזציה רעיון את
 בגדה שתקום הפלסטינית המדינה של

וברצועה.

 ״שלא גם אך מרתקת, היתה השיחה
חבל. לפירסום".

הא בכוחה משוכנעים הערבים כל
 המחזיקה היהודית, השדולה של דיר
 אמונה זוהי בכיסה. חברי־הקונגרס את

 הערבים את פוטרת שהיא מפני נוחה,
באמ פעולתם לכישלון האחריות מן

 רבה. אמת זאת בכל בה יש אך ריקה.
 הפרלמנטריים ועוזריהם חברי־קונגרס

 סיכוי שום שאין גלויות לנו אמרו
 לדעת בניגוד משהו יעשה שהקונגרס

השדולה.
מוג אמונה שזוהי סבור אני
 בתת־ההם־ אולי, היונקת, זמת,

 על הישנים הסיפורים מן רה
 עים■ בעולם. היהודים שילטון

ב הוכיחה הסעודית קת-הנשק
מת היהודית שהשדולה שעתו
 מולה עומדת כאשר קפלת

 של זו כמו יותר, חזקה שדולה
 היא כך גם אך יצרני־הנשק.

אדירה. עוצמה בידיה מרכזת
 לכל הטפנו אני וגם סיניורה גם

 — וערבים יהודים — בעלי־שיחנו
 הדוגלים הערביים, האירגונים שעל

 האירגונים עם במשותף לעבוד בשלום,
באמ היהודיות תנועות״השלום של

 ישראלים. של קבוצות ובכללם ריקה,
 של בביתו נפגשתי מאלה אחת עם

 קניג שולה שם היתה מסים. אלכם
 איתן רחל הסופרת רבת־הפעלים,

איכשהו עוברות השנים כרגיל, (זוהרת

הערביים האמריקאים סמל
השפעה 0 איש, מיליון 2

 שמיר(שצייר עמיהם הצייר פניה), על
 איש־ שער את הזה בהעולם פעם

 מילחמת אחרי דיין, משה של השנה
ששת־הימימועוד.

 שדולת■ להקים אפשר כיום
 ישרא• יהודית־ערבית, שלום

 בארצות־הב- לית־פלסטינית
רית.

אימלדה
והנעליים

20

ה עי ב  היא באמריקה הגדולה ^
הלא־איכפתיות. ) •

 לילדים דומים גדולים עמים
 תקופת־תשומת־הלב קטנים:
 זמן־ במשך מאוד. קצרה שלהם

 ב- האמריקאים התעניינו מה
הנ לא. עכשיו התיכון. מיזרח

 בניקרא־ במהפכות משחק שיא
 לוב. מול הרפתקות ויוזם גואה

 זוגות■ 3200ב־ עסוק הציבור
מרקוס. אימלדה של הנעליים
 סדר־ לתחתית ירד השמי המרחב

 — האמריקאית הממשלה של היום
 בסדר־היום עוד כלול אינו כלל ואולי
 הערבים בו. לטפל רוצה אינו איש הזה.

 שהם הוא הרושם נמאסו. והישראלים
 — לאש׳׳ף ואשר סוף. בלי מתקוטטים

 לא. ותו טרוריסטים, של חבורה זו הרי
 שלהם במיץ להתבשל שם לכולם תן

הלאה. נראה ואז שנים, כמה
 כאשר בן־רגע כמובן, ישתנה, זה כל

 בסעודיה, או במצריים מהפכה תפרוץ
 חומייני מטעם ממשלה כשתקום או

 המנגנונים כל יופעלו אז בבגדאד.
לפעו ייכנס הנשיא במשבר״, ל״טיפול

 באישיות יוחלף מרפי ריצ׳ארר לה,
 דראמה, תהיה וגיבוי, מישקל בעלת
תיקשורת. תהיה

 לנהל זאת צורה מין ״איזה
 שום אמרתי גדולה!״ מדינה
להת אחת דרך רק ״יש ושוב.

 והיא — משבר על גבר
)30 בעמוד (המשך מניעתו!"

ה העולם 2536 הז


