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 אונאסיס, של השינה חדר — שלה כלולות

וילןר. עתיק סיגנון בעלי ברהיטים המרוהט

 ביאכטה הסאלון נראה כד
 פאר ריהוט — כריסטינה |1

 שחיה בריכת גם יש ביאכטה יווני. בסיגנון
מזנק. נמר דמות עם במוזאיקה המרוצפת

עו־ כשהוא בבגד־ים, אונאסיס
1 1 1 1 1 ה שעל בבריכה משחיה לה |1

 מרבה הקשיש, כילו למרות שלו. יאכטה
רבה. ספורטיבית בפעילות לעסוק אונאסיס

במדינה
י—  *■***■*.—ו*—•יי! —י—ו

עסקים
 ירוצו לאן

? הסוסים
 סוסים!״ מירוצי זה ליהודים שחסר ״מה

 שריכז הרץ, אנדרי האמריקאי המיליונר פסק
 החליטו אשר יהודיים, משקיעים קבוצת
 הכין הוא הארץ. לבנין תרומתם את לתרום
 סוסי־מירוץ יבוא היפודרום, לבניית תכנית

הישראלי. מההווי לחלק הענף והפיכת
 חשב לא שהרץ אחת בעייה רק היתד■

 ביותר מכניס עסק אינם מירוצי־סוסים עליה.
 באמצעות הימורים. בצידם קיימים אין אם

 רשיון הרץ ביקש בר־און, יעקב עורן־־דין
 ;מ בישראל הימורי־מירוצי־סוסים לעריכת
ה אנשי בספורט. הימורים להסדר המועצה
 טמונות בהצעה כי מייד שהריחו מועצה,

מ דרשו התיירות, ענף לפיתוח אפשרויות
 ההיפודרום של מפורטות תכניות המשקיעים

המירוצים. תוכניות ושל לבנות שבדעתם
 המועצה לאנשי היתר, למירוצים באשר

 יופעלו שהימורי־הסוסים אחת: דרישה רק
 הטוטו. — הקיים ההימורים מפעל במיסגרת

ה הסוסים על יהמרו שהמהמרים כלומר,
 קבוצות־ על מהמרים שהם כמו מנצחים
 מקובל אינו כזה הסדר מנצחות. כדורגל

 נגד מהמרים שם בעולם, במירוצי־סוסים
 הגדלת עם גדל כשהסיכוי־לזכיה — הקופה
ההשקעה. סכום

 במשרד הכללי החשב רוין, יורם אמר
 להסדר המועצה יושב־ראש גם שהוא האוצר,

הימו נרשה לא ״אנחנו בספורט: הימורים
 בטפסים ירוכזו הניחושים הקופה. נגד רים

 קופה תוקם מראש. יקבע הפרסים וסכום
 ומההכנסות כדורגל ספורטוטו עם משותפת

 הסוסים.״ הימורי מיפעל לבעלי סכום יופרש
 על כאן ״אין תמורה. כלי השקעה

ה מנהל טון, אורי התמרמר לדבר!״ מה
 הברון שבבעלות קיסריה לפיתוח חברה

 ספורט בפיתוח היא אף המעוניינת רוטשילד,
 שנוכל יובטח עוד ״כל מירוצי־הסוסים:

היפו שום — בעולם כנהוג הימורים לקיים
 של מההכנסות עצמו את יחזיק לא דרום

הכניסה.״ כרטיסי
 המונופול נגד נזעק בר־און עורך־דין גם

 הימורים: להסדר המועצה בידה ששומרת
 מיליון ישקיע לא בדעתו שפוי אדם ״שום
 אנחנו תמורה. לקבל מבלי במיפעל דולאר

 אבל המועצה, במיסגרת להימורים מוכנים
 פנו כבר לדבריו בעולם.״ המקובלת בצורה

 להקים בבקשה מקומיות מועצות 30כ־ אליו
שיפוטן. בתחום המתוכנן ההיפודרום את

ה הספורט מוסדות ירצו עוד שכל אלא
 מהימורי־ הצפויות בהכנסות להתחלק קיימים

 מכספם, פרוטה ישקיעו לא בהם הסוסים,
ב בהימורים להסתפק ישראל אזרחי יצטרכו

הטוטו. ובמפעל הפיס מפעל

אדם דרכי
301 קומנדו

 מחלקת־החקי־ למשרדי שהתפרצה הנערה
 תל־אביב, משטרת של בנפה־הצפונית רות

 שהפעם אלא כפרוצה. לחוקרים מוכרת היתד,
לחקור. רצתה היא לחקירה. התייצבה לא היא

מכו עם מסתובב שלכם הבלשים ״אחד
ב בנות ״אוסף הפרוצה, סיפרה נית,״

 לוקח עוד ובסוף כסף בלי איתן חי רחובות,
ה השוטרים מהארנק.״ הכסף כל את להן

 תמונותיהם את מייד בפניה הציגו נדהמים
 לא היצאנית אך המדור, שוטרי כל של

 שפתח השוטר, של תמונתו את לזהות יכלה
כשודד־פרוצות. צדדי עסק לו

שאלו. שוטר?״ שהוא בטוחה ״את
פע כמה אותו ראיתי אומרת? זאת ״מה

השיבה. שלכם,״ הקצינים עם בניידת מים
 אלבום את גם השוטרים בפניה הציגו אז

 את הנערה זיהתה קצר זמן תוך הפושעים.
 שקשריו למרות שוטר היה לא הוא האיש.

 זה היה ביותר. הדוקים היו המשטרה עם
 בכינוי השוטרים בפי הידוע הלפרין אריה

 לפיו הפלילי, בחוק הסעיף הוא 301 ״.301״
 הוצאת־ באשמת לדין פעם לא ד,לפריו הועמד
 המתלוננת אבל בטענות־שוזא. כספים
 כשוטר, לה ידוע האיש כי דעתה על עמדה

 של במצודים־אחר־יצאניות פעם לא שהשתתף
בנפה־הצפונית. חולית־המוסר

 כי לחוקרים הסתבר קצרה חקירה בתום
 במוסד ששיטה לנוכל, קרבן נפלו עצמם הם

פעם. לא אותו לכד אשר
 נכנם אחד יום מיפלג־הנוער. איש
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 אישית לדאגה מקום אין
 של הבעייתיות מיוחדת:
או המטרידים הנושאים

 בני לכל אופיינית תך,
הקרו בשנה טלה מזל
ה שבתאי, כוכב בה.

 הפא־ הקוטב את מסמל
 זו בתקופה מקרין סיבי,

 המצטיין טלה, מול על
ל הסיבה זו בפעילות.

התאזר שבעניינך. סחבת

₪ ב1<1 ו .1 —

ח את בסבלנות,
 העיכוב. לאחר לראות תזכה למאמציך פירות

★ ★ ★

והרגי השקט חוסר
 שלך המיוחדת שות
ה נובעים נשים, לגבי

מהקר כתוצאה שבוע
שור. מזל על הירח נת

תו השבוע כי תיווכח
ב יותר להינות כל

ביקור :חושיך עזרת
ל האזנה בתערוכה,

ה  יופיעו טובה מוסיק
 ימצאו שור מזל בנות חדש. במימד לפניך
לחיזורים. רגישות השבוע בתחילת עצמן

★  ★  ★

מ שבוע סוף לך מחכה
חב פעילות גדוש עניין,
ב ידידים ואירוח רתית,

 שמחה תגלה <אל בית.
הכס מההכנסה מופרזת

רכו לך. הצפויה פית
 ונזק בסכנה, נתון שך

ע להעיב עלול חומרי
מהפ הישמר לכן, ליך.

ב זהירות גלי תעות.
הקשור בכל שישי יום

גוווחיס
מחושב ובלתי פזיז

 מעשה — בידייך
לתאונה. לגרום עלול

★  ★  ★

11110
ני 21 ו  - בי

לי 20 ביו

★  ★  ★
 לך צפויה נעימה הפתעה

שלי יום השבוע. בסוף
 המתאים היום הוא שי

יז תוכניותיך לבילויים.
וה מלאה, להגשמה כו

 שהת־ הטובים רעיונות
אלי להגיע כיצד לבטת

במפ אליך יבואו הם,
 טובה תקופה זאת תיע.

 עשוי המזל להימורים.
 בהשקעות. תגזים אל אך פנים, לך להאיר
עתידך. על תשפיע שתקבל משמחת מתנה

■ 3 6 2 2 X 9 ■

★  ★  ★
חסייך הישמרי ה בי

 אם עימו, אינטימיים
 ואם לו נשואה אינך

ל ילד תיכננתם לא
 הפעילות הקרוב. עתיד

 עלילה שלך הפוריה
 מביך במצב להעמידך

 על תשמרי לא אם
הת בשעת רוחך קור

 שאתם תמצאו רגשות.
ש דברים לגבי השבוע במיוחד רגישים
ת  בתולה מזל גני לציידים וביושר. בגנו

מוצלח. למסע הידיעה בה״א העונה זו

★  ★  ★
עכ לך שקורה מה כל

 של התחלה הוא שיו
מ ארוך לטווח פעילות

 מבחין ואינך יתכן אוד.
 הדברים גס אבל בכך,

מ והנעלמים הסמויים
 בבוא לך יתגלו עיניך
 משמעויות כבעלי הזמן

 שאת מכתב מיוחדות.
 ב־ מתעכב לו ממתינה

ש בעובדה להתנחם יכולה את אבל דרך,
מחיר. בכל השבוע תהמר אל נכתב. הוא
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 מחודש! אירגון של במצב נמצא אתה
 את מחדש להעריך עליך אישיותך.

 חייב| אתה אותך. הסובבים עם סיך
ב לפגוע שלא החליט
 עליך. אהובה אישיות
לפעי נהדרת תקופה

 כדאי אמנותית. לות
 הקרוב לצלם לרוץ לך

פור סידרת לך שיכין
 לדעת ונווכחי טרטים.

מ תשתקף שאישיותך
ה שתעשי הצילומים

תקו מכל יותר שבוע
ה- יחסייך אחרת. פה

עקת
0ג3ג9£01

 ומה פיוטי באור ישתקפו רומנטיים

★ ★ ★
 פעילו יגבירו לקנות עומד שאתה הספרים

 1האטת הנאתן את להגביר תוכל הרוחנית.
 יצר התחומים. ״'בכל

 יעודן שלן התנצחות
השבוע, רבה מידה

 שא מכך תופתע
 1הזמ זה מהיר־חימה.

 עבורן ביותר מתאים
 לנון או לטיולים צאת

אינן אם אפילו קשת
 לה תוכל להבראה,

 החופ באוויר מטיול
 מהצטו להיזהר יש

 קיצוני יהיה השני המין בן עם הקשר
הו משום בו ויהיה וחולף ארעי או

משפח בני עם יחסיך
 להעסיק עשויים תך

לראש. מעל עד אותך
תך חסו  המוגברת התיי

להתנ עלולה לביתך
ם ם בך ק מקו עבו ב

 לנזיפות היכון דתך.
 נעימות לא הערות או

בתיבת הבוס. מצד
ע אתה שלך הדואר ־־ '
 ישמח. שלא התראה מכתב למצוא לול

מחלה הסובלים השבוע. יזהרו כרונית מ

§
 1 הן השבוע, הפתעות לך יהיו אם

ם טובות. הפתעות כולן  ו הממוני
ת בך תולים  — תקוו

תם. תאכזב אל הש או
ת להוכיח תדל אח א

את ריותך  כשרונותיו ו
מ ייעלם לא והדבר

ר ביד נהג עיניהם.
 בת־זוגך. עם יותר כה

ת לכבול נטייתך מ א
ע העצמאיים אווייה

להתנג להביא לולה
* להג- לה הנח שות.
 של בסופו משאלותיה, את שים
ה גם תצא ת שבות נשכר א יפה מהתח

★  ★  ★
 שלך הבולטת התכונה תהיה הבררנות

 שתרצח בידידים גם בררן תהיה שבוע.
וגב! בחברתם הימצא

שר ך. ק תי יו יכו? לקנ
ה! תהיי שאת היות

 לסי לסייע שתצטרכי
 החלטות בקבלת

 את בעבודתן ליות.
ע; את למצוא לולה
הביק< שבט תחת

 לעמוד חייב תהיה
( יהיה בו מיבחן

עצמך. את להוכיח
 תהססי אל לפרוטקציה, השבוע תזדקקי

ית? ועניינן — המתאים האיש אל נות

מי
 ־• בינואר 20
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★  ★  ★
 השבוע סוף לקראת
חסיך יתחדדו  בן־ עם י

עצ את תמצא זוגן.
ו מתח של במצב מך

ל יוצאת־דופן בנטייה
בל היכרות תוקפנות.

ק לא צפויה תי  תעסי
 היא רב. זמן אותך
סקר קצרה, תהיה מ

̂ אך טעונת־מתח, נת,
ה תצפה אל חולפת.  מע מיידית להכנס

ה נוספת, דה ת  בתו להתאכזב עשוי א
 א מיותרת. גופנית מפעילות המנעו זה.
 ל נשקפת רוקדים שאתם בשעה לו

בב יותר להישאר כדאי פגיעה. סכנת

ןני0
ר סו א ו ר ב פ ב
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