
1ו!
ס 21 ר מ  - ב
ל 20 י ר פ א ב

■זדזזדנד■
י 21 א מ  - ב

י 20 נ ו י ב

 עם מריבה או קטטה
 מצב את יעבירו אטה,
 נשוי, אתה ואם רוחך,
הש מלבגוד. היזהר

 כש- בסימן הוא בוע
ב אתה עבורך. לונות
 את לנצל יכול החלט
 למטרות הזח השבוע

יו ופוריות מועילות
 להי- יכולה את תר.
חו של לתקופה כנס
 האדם עם בקשר תבואי אם פעילות, סר

 חינו פעילות חוסר עבורך נכון. חלא
 אתה אם בייחוד מגניבה, הישמר אסון.
 זומם מידידיך מישהו נסיעה. בפני עומד

לך. השייך מהרכוש חלק אליו להעביר

¥ ¥ ¥
במ לשבת מרבה אתה

 ברי ציבוריים, קומות
מועי דברים לעשות

מיג־ לשנות נסה לים.
ש לפני זה, פסול הג

לח תנסי אל לך. יזיק
 בעבר עתידך את פש
ו אותך עזב הוא —
תפ זאת, לעומת ! זהו
ש־ אדם, השבוע גשי

 בגישה אותך. יקסים
 בעיות חיבתו. את לרכוש תצליחי נבונה,

 לך מאפשרות אינן לך, המציקות נפשיות
 רו־ עס התייעצי נחוצים. בדברים להתרכז

רוחך. מצב את לשפר עשוי בילוי, קצת פא.
¥ ¥ ¥

- :שוב לזה הגענו ובכן,
 האמיתיים הדברים
 בזה־אחר-זה, מתגלים,

האשל פרגודי מאחרי
ה של הצביעות יות,

 אותך, הסובבים אנשים
 הבלתי-מציאו- והרצון

 ניצבת את לעזור. תי
בעיני- פי״תהום, על

______ עלול והדיכאון רוחך,
~ משום עלייך. לגבור

 בהומור, למתרחש שתתייחסי מוטב כך
 מייד להגיב תשתדלי ושלא בציניות. לא

 ורא- בראש תחשבי אלא ובכאב, בחוזקה
לעצמך. לעזור תוכלי כיצד קודם שונה

¥ ¥ ¥
 ייפתחו השבוע בסוף

אה של שעריה בפנייך
 תדעי אס — חדשה בה

 בלתי פגישה לנצל
 להיות יכול זה צפוייה.

 והמאושר הגדול היום
 בבגד קרע חייך. של

ומ הפסדים לך יגרום
ציבורי. במקום בוכה
לחי מתאים זה שבוע

שלך. המלתחה דוש
 להיות עלולה זו בבקשה. בזבזנות, בלי אך

 אותך מדאיג הכספי מצבך לגביך. קריטית
 אתה — בדרכך תתמיד אס אולם ובצדק.

לבלות. הרבה רב. שכר למצוא עשוי
¥ ¥ ¥

יע לא רגש־הנקמנות
לה אף ועשוי לך, זור
 לטווח לתוכניותיו זיק

 שיגיע מכתב רחוק.
לבי ב׳, ביום אלייך

 בל- אותך יכעיס אה,
 תשקלי כי שמוטב כך,

תוכ את אחדים ימים
פעו תנקטי בטרם ני,
 תשובה, תשגרי או לה

 לעו- לכאן. או לכאן
 את לנצל שאפשר ספק, אין זאת, מת

 כל את מחדש בו לשקול :הזה השבוע
 שלך, והמשפחתיות הכספיות הבעיות

 קודם ידעת לא עליהם הגילויים לאור
 און כי — בזבזנית בצורה תנהגי אל לכן•

להמר. לך כדאי השביע לסבול. עלולה
¥ ¥ ¥

חד מכרים כלפי טוב ורצון ידידות גילויי
 היכרת אם גם שים,
אלה, בימים רק אותם

במ להשתלם עשויים
 תסרב אל הזמן. רוצת
חדשים, מכרים לארח

 איתס יביאו אם גם
 שאינו משלהם, ידיד
מו ושאינו לך, מוכר

 בעיה בעיניו. חן צא
ו אינטימית משפחתית

 עשוייה מאוד רגישה
הקרובים. בימים כבר פתרונה על לבוא
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הווזנ״ס

 לבי- לנטות מתחילות המאזניים כפות
 אותו המאבק ומכם.

שבו לפני התחלתם
 ואשר — מספר עות

 לכם, יזיק כי נראה,
דוו עצמו. את הוכיח

 מתחילים אתם קא
 חפירות. את לקצור

ב שנראה כמו ולא
 תהססו אל התחלה.

 במרפקים, להשתמש
 הדרך את לפלס כדי

 הרומנטי, במישור כנכונה. לכם הנראית
 הזדמנויות. להחמיץ אסור כרגיל. הצלחה

¥ ¥ ¥
 וזוהי — רומאנטי שבוע הכל, בסך זהו

עק בת !התחלה רק
 שפגישותייך דעי, רב:
 זו נערכות הן אם גם

ל עשויות — זו בצד
 מאוד חזקה אש לבנת
עימך, הנפגשים אצל

כן, על השבוע. בסוף
וברחמ בזהירות נהגי
 אדם תסבכי אל נות,
 בשעשועי־הפלירט נשוי
שרירו תהיי אל שלך.

 !זהירה להיות לך כדאי :תזכרי תית.
¥ ¥ ¥

לח השבוע יתערפל שלך כושר־השיפוט
מפגי כתוצאה לוטין,

 שאת גורמים עם שה
 מצליח אינך טיבם

 קשת, בת את, לקלוט.
 ההומור לחוש תני

 צחקי, חופש. שלך
 כל ונצלי הצחיקי

 שלך האושר כי רגע.
 בסופו זמני, רק הוא
 מזה, חוץ דבר. של

 זה בשבוע לך צפויה
ב תלויה שאינה רגילה, בלתי פעילות

 לאדום. אמונים תשמרי השבוע השני. מין
¥ ¥ ¥
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 המזל לך מאיר בה בתקופה נמצא אתה
 לבית הנוגע בכל פנים

נפ קשרים ולמשפחה.
והול מתהדקים שיים
נערה, לבין בינך כים

ב מזמן לא שהופיעה
 יזכו והס חייך, אופק

ה־ מצד נלהב לאישור
וה הקרובים המשפחה,

 לארח הרבה ידידים.
 ואל בביתך, אנשים
 הזדמנות שום תחמיץ

 ישתלם. זה מכריך. לחוג מסיבה לעריכת
¥ ¥ ¥

 טובים ידידים לעז. מדברי תחששי אל
יכו את עליך, שומרים

 עליהם. לסמוך לה
 עליך. חיובית דעתם
 הנישואין, בחיי בעיות
 רחוק הלא בעבר שצצו

פתאו באותה ייעלמו
 בנות הופיעו. בה מיות
 נוס־ חסתכלנה דלי,

 ליד- מצוי זה ביבכן,
 ל- תחפשנה אל כן,

 המושלם את שווא
 אידיאלי. שבוע סוף צפוי בנמצא. שאינו

★ ★ ★
תוכ להגשים ברצונך אס ימי־שיא אלה

 הבא בשבוע ניותיו.
 מאוחר להיות עלול
 קשר דגים: בת מדי.
 קומה בעל אדם עם

 בהדרגה הופך גבוהה
 הזהרי עבורך. לחיוני

בל־ במקום להתפס לא
 לך יש אם תי־מתאים.

— כספיות התחייבויות
 יעברו שלא על שמור

 את וסלק המותר, את
השבוע. סוף עד לך יש אשר החובות כל
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במרחב
לבטון

ם  מחליפי
ת האויב א

 לאחרונה החליטו בלבנון, שנערך בכנס
ה את להחליף המחבלים מאירגוני חלק

 — 1 מספר האוייב יהיה מעתה, אויב:
 יתפוס הציוני האויב הערבית. הריאקציה

.2 מספר את רק
 כתוצאה התקבלה זו החלטה חדש. גוף

ב המחבלים של והפיזי הצבאי מחיסולם
שהע ושיתוף־הפעולה־מתוך-שתיקה ירדן,
 בפעולת לחוסיין ערב שליטי שאר ניקו

 חדש, לגוף התאחדו המחבלים החיסול.
פלס לשיחרור העממית החזית את הכולל

 וגופים הדמוקראטית, העממית החזית טין,
 הגוף שם נוספים. וקומוניסטיים שמאלניים

 פתוח והוא הסוציאליסטי, האירגון — החדש
 כל בפני גם אלא מחבלים, בפני רק לא

שהוא. שמאלני
 על-ידי המחבלים דיכוי מזדיין. מאכל!

 הבלתי למסקנה אותם הביא הערבי המימסד
 זה, מימסד קודם לחסל יש כי נמנעת,

 ישראל. נגד לפעול יהיה שאפשר לפני
 למחתרת, לרדת החליט החדש האירגון

הריאקציו המשטרים לחיסול משם לפעול
ערב. במדינות ניים

עראפת
בעימות

ואידי חינוכי מאבק הפעולה: אמצעי
 מכן לאחר ורק וראשונה, בראש אולוגי
מזויין. מאבק

 מנבאים האחרונה, מההתפתחות כתוצאה
 ולעליית חבש, ג׳ורג׳ של קרנו לירידת

 הסיבה: חאדד. ואדי ד״ר סגנו, של כוחו
 לעומת מספיק, שמאלני נחשב אינו חבש

חאדד.
 האחרונה, להתפתחות מחוץ שנשאר מי
הסו האירגון חברי ערפאת. יאסאר הוא

 באירגונו השמאלני הפלג וכן ציאליסטי,
 ערפאת את מאשימים עצמו, ערפאת של
 המאבק לניהול בשעתו שהתנגד זה הוא כי

 קהיר הסכמי לחתימת הביא חוסיין, נגד
 להתאושש לחוסיין שאיפשרו — ועמאן
המחבלים. את ולחסל
 המימש־ כיום תומכים שבערפאת אלא

 יהיה קשה כד ומשום — הערביים לים
 חריף קיטוב התחזית: במעמדו. לפגוע

המחבלים. אירגוני שאר לבין ערפאת בין

מצריים
 נועד זה

זה?
 הזקנים מקוננים בישראל רק לא

 בל את שאיבד הצעיר, הדור על
 עניין מגלה המקודשים, הערכים

 ה■ כהנה. וכיוצא כקאריירה, רק
ב שהתפרסמה הבאה, הומורסקה

בח יוסף, אל המצריירוז שבועון
 להיות היתה יכולה ״איוב,״ תימת

 בבי■ סולל בל של קינתו גם בקלות
ישראלי. ביצות ומייבש שים

 אשתי: לי אומרת ימים, כמה לפני
פוליטיקה.״ לדבר התחיל הבן איוב, ״שמע

 אמרתי. לרופא,״ לקרוא ״צריך :נבהלתי
 לא פוליטיקה, דיבר לא מעולם שלי הבן

 המילה. פשר את הבין ולא פוליטיקה שמע
 זאת מה בדיוק יודע לא הוא היום עד

 האומה מועצת בין ההבדל ואת ממשלה,
הצליח לא המדבר לפיתוח המשרד לבין

הת כאשר תמימים, שבועיים במשך לקלוט
באזרחות. לבחינה כונן

 ראש מיהו יודעים אינם וחבריו הוא
 על פרט כל יודעים אבל קהיר, עיריית

*. חאפז אל-חאלים עבד של ואהבותיו חייו
 ילד בגילו, הייתי כשאני כראש. נעל

 היה בעריסה. עוד בפוליטיקה עוסק היה
 מוצץ לקבל מסרב היה האנגלים, את מקלל

 הוריו לו קנו וכאשר מצריים, מתוצרת לא
להפ מיד יצא הראשון, נעלי־הבית זוג את
 משתתף היה עשר, בגיל פוליטית. גנה
 הנואם דברי ואם בשכונה. אסיפה בכל כבר
 בו משליך היה בעיניו, חן מוצאים היו לא
נעלי-הבית. את

 זה שפוליטיקה וחבריו בני יודעים היום,
 את ומעניין העיתונים את שמעסיק משהו

 למסחר, בפקולטה חבריו כל כמו המבוגרים.
 זמן ביזבוז לא־נעים, משהו בזה רואה הוא

האדם. של הקריירה את מקדם שאינו
פו על לדבר שלי הבן מתחיל פתאום,

ליטיקה.
 לשיחה אותו תפסתי גדולה. הנאה

 אומרת ״אמך גבר: אל גבר גלויית־לב,
 בן,״ בפוליטיקה, להתעניין שהתחלת לי

לו. אמרתי
 הולכים אנחנו ברירה. אין אבא. ״כן,

ל רוצים ואנחנו באוניברסיטה, לבחירות
הנכון.״ המועמד בעד הצביע

 וולאהי, הנכון. האדם הצבעה. בחירות.
 אלה מילים לשמוע לי נגרמה גדולה הנאה

 ממנו. התייאשתי לשוא הנה, בני. מפי
אדם. של בליבו לפעם התקווה צריכה תמיד

ה המועמד מיהו מחליטים אתם ״ואיך
התעניינתי. ?״ נכון

 בני השיב כמובן,״ שלהם, הכרוזים ״לפי
 ״איך מאליו. מובן זה אין כאילו בתימהון,
אחרת?״
 בין הקשר על משהו, לו לענות רציתי
 לא החלטתי אבל האמת, לבין הכרוזים

 כמה לי והביא לחדרו, סר בני אותו. לסבך
לדוגמה. כרוזים

 לראוי,״ אותו תן — יקר הוא ״קולך
 את לי נתת ״ידידי, אחד. כרוז הכריז
 תחדש אם אשמח — שעברה בשנה אמונך
 ועד ״למען השני. הכריז השנה,״ גם אותו
 אלמוני,״ פלוני בעד הצביע יותר, טוב
• השלישי. קרא

חבש
בירידה

 מאוד,״ מעניין ״כן, וזכויות. נוסחאות
 ״אבל נייטרלי. טון על לשמור עדיין ניסיתי

 מועמד איזה קובע אתה זאת בכל איד
 המצע מה האלה? הכרוזים לפי להעדיף,

 שלהם?״ התוכנית מה המועמדים? של
 של האחורי בצד הופיע הסתבר, זה,

ההנ רשימת פורסמה אחד בכרוז הכרוז.
 רשימת אחר, בכרוז לסטודנט. המגיעה חות

 בכרוז לו. המותרות האישיות ההוצאות
במתמטיקה. נוסחאות שורת שלישי,
המועמ בין הפוליטיים ההבדלים ״אלה

הבן. את שאלתי שלכם?״ דים
 ?״ פוליטיים פתאום מה ? ״פוליטיים

פולי לפי אצלנו מחליטים ״לא הבן. תמה
המועמ של התועלת לפי מחליטים טיקה.

 שלו ההוצאות רשימת למשל, זה הנה, דים.
 גם השני, עליו. לסמוך קשה מדוייקת. לא
 בבחינה. שיופיע חשוב חומר החסיר כן,
 מועמד.״ קובעים ככה רציני. לא

 כשאני לבן, אמרתי מה,״ יודע ״אתה
 לשלוט שחזר הייאוש את להסתיר מנסה

 מכל בזה, בוחר הייתי במקומך ״אני בי.
 בהומור.״ כותב הוא לפחות האחרים.

 ״מסיבות הבן. אמר אפשר,״ אי בזה ״לא
 גבוהה.״ פוליטיקה של

אומרת?״ זאת ״מה
ייבחר.״ שהוא רוצה לא שלנו ״המרצה

המרבי. בעולם המהוללים הזמרים אחד *


