
 עירונית התיישבות
ירושלים ליד

כ תחליט שממשלת־ישראל קרוב־לוודאי
 התיישבות נקודת על הקרובים שבועות
המיזרחית. ירושלים בסביבות יהודית

 שתחייב בהירה התפתחות תהיה לא בי
 מתפקידיו אחד על לוותר זה בשלב אותו

זה. לצורף הממלכתיים
 פינחס שר־האוצר, מידי יקבל זו במשימה גיבוי

ספיר.

ג ו ז ך1י י ק

 :חדשה אמריקואית הצעה
 ערביים שטחים
לישראל; יוחכרו

 ומתגבשת הולכת האמריקאי משרד־החוץ בחוגי
 בשיחות הקפאון את לפתור שנועדה חדשה, הצעה

 תחזור ' ישראל כי המשוכנעים האמריקאים, יארינג.
 קדימה אחד צער כבר חושבים לשיחות, קצר זמן תוך

 לערבים ישראל בין הדיעות חילוקי פתרון לגבי
לנסיגה. בקשר

 ביו עימות
לדיין גולדה

העבודה. במפלגת הפנימית החזית תתחמם שוב
ה העימות בי ויותר יותר ברור עכשיו

 משה לבין מאיר גולדה כין יהיה גדול
 לעצמה לגבש גולדה תנסה זה במצב דיין.

המפלגה. כתוף מירבית תמיכה
 ליובה הנוכחי, המזכיר של מעמדו כי הנחה מתוך
 אינה עצמה וגולדה ומאחר הצורך; די חזק אינו אליאב,

 ליצירת לצפות יש אליאב, של המובהקות מחסידותיו
ולמענה. גולדה בשם ישירות שתפעל הנהגת־על,
אף אלון, יגאל :זה לתפקיד רציני מועמד

 הגדה מנהיגי
בירדו יתווכו

גו יהפכו המערבית הגדה של הפלססיניים המנהיגים
בירדן. הפנימיות בהתפתחויות יותר פעיל רם

ל העומדת שכם, מאנשי ברובה מישלחת, מתארגנת
 במטרה האחרות, הערביות ולארצות לעבר־הירדן צאת

 היא עראפאת. יאסר ועם חוסיין המלך עם גם להיפגש
 דו־קיום לידי להגיע הצדדים שני את להניע תשתדל
ה בסמכויות הפלסטיניים המנהיגים שיתוף תוך מעשי,
ירדן. של ובקביעת־המדיניות שלטון

 עראפאת על להשפיע ינסו מיוחד באופן
 היוזמה כקבלת חוסיין עם פעולה לשתף

 מדיני הסכם כדבר האמריקאית-סובייטית
 שלנו הפנימיות הבעיות ״את ישראל. עם

 הגדה מן הישראלית הנסיגה אחרי נפתור
המעשית. הצעתם תהיה המערבית,״

הב מאיר, גולדה שראש-הממשלה אחרי
אי ישראל בי לאמריקאים בביקורה הירה

 נסיגה על יארינג עם בלל לדבר מובנה נה
 שארם־אל־ במו שטחים, יש ובי טוטאלית

מו תהיה לא שישראל הגולן, ורמת שייף
 הצעה האמריקאים העלו מהם, לסגת בנה

במ דמיונית ראשון כמבט הנראית חדשה,
עט.

 שטחי במה לגבי בי מציעים האמריקאים
יוס למשל, שארם־אל-שייף, במו מחלוקת,

 תסכים לכאורה הבא: הפיתרון על כם
 והריבונות אלה ממקומות לסגת ישראל
 על־ יסומל זה דבר למצרים. תוחזר עליהם

 למקומות אזרחיים פקידים הכנסת ידי
 ישראל תמשיך זאת עם יחד אולם אלה.

הס פי על מקומות, באותם נובחת להיות
מצריים. לבין בינה מיוחד חבירה בם

תח האמריקאים, לעצמם מתארים בך,
 שארם־אל-שייך את לישראל מצריים ביר

 למשל, שנה, 30 שנים, של מסויים למספר
 לא המצרית הריבונות גבוה. תשלום תמורת
 נו־ להפגין תובל ישראל וגם מבף תיפגע
 כ- שלה האינטרסים על ולשמור בחות

טיראן. מיצרי

 האמריקאי הלחץ
באוקטובר יחל

הבאה בשנה לקדוח עשוי ה1
האירו לגבי הכוכבים אומרים מה
 שניים תשל״א? בשנת הצפויים עים
 בישראל, החשובים האסטרולוגים מן

לק ניסו קנצ׳וק, וליוכה צויגר הנם
 המזלות בגלגלי העתיד את רוא

שלהם.
צויגר: הנם אמר

בש דומיננאנטי יהיה ההפתעה שגורם כך על
ההפ גורם בגלל אבל קשיים, יהיו הבאה. נה

 אני הענינים. יתפתחו ריצד לומר קשה תעה,
שה מה לפי יהיה לא דבר ששום מתכוונת
 גם הפתעות לנו יהיו מקזזת. באיזור ממשלות

 מה לפי לידידים. בקשר וגם לאויבים בקשר
 האפתעות יהיו סופי בחשבון רואה, שאני

לטובתנו.

 לחוסייו בקשר חוסיין. של גורלו •
 שלו. לידה תאריכי שני לי יש דילמה. לי יש

 כל שלמרות הן המסקנות אחד תאריך לפי
אפ־ לו יש לחייו, האורבות והסכנות הקשיים

קנצ׳וק אסטרולוגית

 יתכן באוקטובר, ב־ד יארינג. שיחות #
 אני אלה, תאריכים בסביבת או בו, בשמיני

כנראה למשא־ומתן, טובות אפשרויות רואה

צויגר אסטרולוג
 אחרי מאיר, גולדה ראש־הממשלה, של האופטימיות

 לפי נתקלה לא בו בארצות־הברית, האחרון ביקורה
 חידוש לגבי אמריקאי לחץ של סימנים בכל דבריה

 מוקדמת היא יארינג, בשיחות ישראל של השתתפותה
מדי.

מ האמריקאים נמנעו הסימנים, כל לפי
 שהיה אחרי זה, בעניין ישראל על לחץ

 ממילא בירדן, הנוכחי כמצב בי להם ברור
האמרי השיחות. כחידוש תועלת בל אין

 של ששלטונו עד להמתין העדיפו קאים
 ולהשתלט להתייצב יצליח בירדן חוסיין

החבלנים. על
 שיצליח אחרי כי סבורים האמריקאי המינהל פקידי

 מיקוח עמדת להם תהיה החבלנים, על לגבור חוסיין
 מן לסגת לשכנעה לנסות כדי ישראל, עם יותר טובה
המערבית. הגדה

 ל* לחזור עומדת שראש-הממשלה מאחר
האמרי מקווים באוקטובר, ארצות־הברית

 כארצות• העניינים יתבהרו אז שעד קאים
 ע? שלהם הלחץ אמצעי יהיו ואז ערב,

יותר. יעילים ישראל

 חוזה אני יארינג. גונאר השגריר באמצעות
הער יהיו זה שבתאריך הכוכבים מצב לפי
 למשא־ מוכנים ארצות־הברית בהשפעת בים,

 5מה־ החל יפחת. להילחם שלהם ושהרצון ומתן
 נסוג 1971 ינואר חודש לאמצע ועד בספטמבר

 לומד אני מזה אחורה. היהודים כוכב שבתאי,
 שבתאריך יתכן קשיים. לנו יהיו זו שבתקופה

צבאיות. פעולות גם יפרצו זה
 הלכת כוכב מתחיל בינואר 19ה־ בסביבות

 אחורה. לסגת הרוסים, כוכב שהוא אוראנוס,
 היחסים קצת יתערערו זו שבתקופה לי נראה

 ,1971 לפברואר 21ב־ לערבים. הרוסים בין
 נמצא ונוגה שבתאי הכוכבים של כשמצבם

 לשינוי אפשרות תהיה הרמוניה, של במצב
הערבים. עם שלום בפני שנעמוד יתכן יסודי.
 כוכב יוצא 1971 יוני בחודש כלכלה. #

 נראה תאומים. למזל ונכנס שור ממזל שבתאי
 של הכלכלי מצבה יחמיר זו שבתקופה לי

 שהיחסים סיכוי יש זאת לעומת מאוד. ישראל
במיו זו, תקופה בסביבות ישתפרו הרוסים עם
ביוני. 20מה־ החל חד

קנצ׳וק: ליובה אמרה
מצביעה התחזית כלכלית: תחזית •

 בידי שישנו השני התאריך לפי להצליח. שרות
 יותר עוד הבאה בשנה שלו הקשיים יהיו

ביותר. קלושים הם להצליח וסיכויו גדולים

אי שהוא לי נראה עראפאת. יאסי •
תפ שישחק מאמינה איני אך יציבה, שיות

בעתיד. חשוב קיד

 ל- הגיעה כבר גולדה מאיר. גולדה •
 למקום שלה הכוכבים הגיעו עכשיו פיסגה.

 ״לשכוח האסטרולוגים לפי לאדם, טוב שבו
האי הזמן זה הכשלונות.״ ואת ההצלחות את

 לבוא עלולה הפרישה אחרת לפרישה. דיאלי
עליון. מכוח כתוצאה

 בה־רוסקום הבולט הדבר דיין. משה •
 ולא יוצאי־דופן, רעיונות הם דיין משה של

 בו במצב נמצא דיין ואינטואיציה. חזון מעט
 כדי לשלטון. שעלתה לפני גולדה נמצאה
 להיות צריך הוא ראש־ממשלה ולהיות להצליח

 לראשות- יגיע שאמנם האפשרות גמור. צדיק
 הבאה. השנה אמצע עד רק קיימת הממשלה

שלו. לשיא אז יגיע הוא הכוכבים לפי


