״שושנה א מ ר ה
שחנה א מ ר ה
שאת א מר ת
שכדאי לי לנ סו ת
א ת ט מ פוני ט מ פ ק ס.
״למה ן

חוג ישן וגדול ,אשר
זמן רג העיק עליך,
ייעלם השבוע .אותו
נושה ,שבעגר ידע
להיות פה תוקפני,
יוותר לך עליו במפ
לן
תיע .דבר זה ייתן
111 11
מישנה מרץ ,ויסייע לן
 : 1 21מ רס ־
להגשים את שאיפתך
 1 20נ אפ רי ל
העיקרית בעתיד ה־ —
קרוב ביותר .יחד עם
זאת ,גם חיי האהבה שלך ,עם בת״זוגך
הקבועה ,יפרחו ויגיעו לשיאים חדשים.
משימות שיוטלו עליך במיסגרת חוג חברי,
או במיסגרת מילואים יעיקו עליך במקצת.
¥ ¥ ¥

אחרי שנה רצופה אכ
זבות ומרורים ,סוף־סוף
זה הגיע :תוך שבועיים
אתה מועלה בדרגה,
וזוכה לשכר ויחס בהת
אם .אם רק תיזהר
מלהפוך ל״עבד כי ימ
לוך״ — כי אז ודאי
^■■וין.ו^ *8שהעלייה בדרגה הבאה
■■ ■* 133532תהיה הרבה יותר קרו
בה ,ובעלת אפקט הרבה
יותר משכנע .שיחת טלפון שקיימת בשבוע
שעבר עם מישהו מעיר אחרת ,תישא פרי
בשבוע הבא .כדי שלפרייהיה ערך ממשי,
עליך לקום כבר עתה ,לפתוח בפעולה.

¥ ¥ ¥
׳

״כן ,אני יודעת שהם לשימוש
פנימי ,אך מעולם לא
ח שבתי על הרעיון שהם
״ אינ ם־נ ר אי ם״ .הי ,ז א ת
או מ ר ת שאני יכולה
ללבוש א ת כל בגדי ללא חשש.
אפילו בגד־ים.
״ א ת או מ ר ת שאני יכולה
אפילו ל שחות ממ ש י
ו מ ה ש או מרי ם שאסור
להרטיב א ת השיער
זה ס ת ם מע שיה של סב ת א,
אה י

צורת הדיבור הברורה
והמרשימה שלך בימים
אלה ,תזכה אותך בית
רון ובכושר לשכנע אח
רים לרעיונותיו הבאים
עכשיו לידי ביטוי מע
שי ,בתנאי שאתה מא
מין בהם בלב שלם.
ידידה ממזל תאומים
 21בבואי -
שתפגוש עשויה להיות
 20ביוני
לך אשת שיחה מעניי
נת• אתה עלול להיסחף בשיחותיך על
דת ומוסר וליצור בה את הרושם של
מטיף דתי ,המנסה לחנך את כל
לערכים נעלים.
אותו
הסובבים
זהו הזמן להיערכות לקראת העתיד.
¥

״אלף תודות ,רותי,
שסיפרת לי איך זה ב דיו ק .״

¥ ¥

ככוח־ההרגל — כן כוח־
האהבה  :שניהם מוש
כים אותך לפסים בהם
התרגלת ללכת ,בעבר,
גם שעה ששברת את
הראש בנתיבות הללו
עצמם .במילים אחרות :
אתה עלול להיכנס ל
אהבה בלתי־נוחה ,בל־
תי־פורייה ,מתסכלת —
.ולהיכנס אליה עם ה
ראש והרגליים .זיכרי שהאיש שנפגש
בדרכך אינו כפי שאת רואה אותו
אם את בכלל מסו
— זאת אומרת,
גלת לחשוב .לבשי כחול או ירוק.

נשוה

להשיג בבתי מרקחת  1בתםר 1קי 1ת
מובחרות .הםעווינוח בקבלת דוגםאזת
וחוסר הסברתי •שלחו  54אג־ בבולי
רואר אל היבואגים אינווסט־אימפקס
בובם ,תליאביב ,רחוב ירמיהו 38

¥ ¥

לא אגיד לן להשוויץ,
אבל קצת פירסומת
לא
עצמית צנועה
תזיק בכלל למעמדך.
ואומנם ,השבוע הוא
המתאים ביותר לע
סוק בעמדתן הציבו
רית או ביחסיך עם
הסביבה ,בן־אריה ,ב
צורת מיכתב ,מיסמן
או רכילות המגיעה
מהרחוב .אי״אפשר להימנע מזה וכן אין
להתעלם מזה  :אבל מאידן גיסא ,מסוכן
ונדי-
שקולה
היי
להגיב בזעם.
בת־לב .אל תרבי לצאת ביחידות.
¥

מאזנ״ס

¥

¥

¥

זה שבוע נהדר לבנות עקרב הגמישות,
המסוגלות להתאים את עצמן למצב
״ חדש יותר מבנות מז
לות אחרים .היתר —
מוטב להן לא לקפוא
על שמריהן ,ולהתקדם
באיטיות בשטח בלתי-
מוכר .היזהר ! הימים
א׳ ,ב׳ ,ג׳ — מסוכנים.
הצרות הצרורות שעניין
לעורר
פעוט עשוי
■) ■031357באמת לא צריכות ל
בוא .עם תדע להסתדר.

עקת

¥

¥

¥

הגרעון הכספי לא מוצא השבוע פיתרון.
בכלל ,יהיה זה שבוע איטי ,חסר־קצב,
וקצת משעמם .זה לטו
בה  :נצל אותו לאגירת
כוח לקראת הבאות,
מאחר והחודש ידרוש
את כל כושר הניתוח
האינטלקטואלי שלך ,ב
תוספת למידה לא מבו
טלת של אומץ־לב .עד
כמה שתוכל ,התרחק
מאלימות והתרכז בצד ■>!5x19531
העיוני של החיים .בת
קשת  :אהבה גדולה — תתחיל בסוף שבוע
זה להאיר את דרכך .זהו תחילת האושר.
¥ ¥ ¥

קשת

¥

כוכב מארס ,שהוא כו
כב האנרגיה ,משפיע
ביותר על פעילותך,
לחיוב או לשלילה.
משהו ,שיש בו שמץ
של הרפתקנות ,מתעו
רר בך ,ולכן מוטב אולי.
שתרסן את עצמך ,אם
ברצונך להטות את
אפיק הפעילות שלך
לכיוון קונסטרוקטיבי.
אתם עלולים למצוא את עצמכם מעורבים
בסצינה של קינאה .תצטרך להקריב משהו
כדי לזכות ביחס הנראה לך חיוני ביותר
לשיווי המשקל הנפשי שלך ,המתעורר כתו
צאה מהפעילות הרבה שלקחת בה חלק.
¥

״רופא פי תח או ת ם י ובכן,
הו א וד אי ב קי א בזה.
ברצון רב א פ ט ר מ ה ת ח בו שו ת
העבות ה א לה .בפעם הבאה.
אנ ס ה א ת ט מ פוני ט מ פ ק ס.

¥

יום א׳ הוא יום של התנגשויות ובעיות
כספיות .הקפד ,איפוא ,לא לקבל בו כל
החלטה מרחיקת־לכת
ולא להסתבך .בכלל,
נסה לנצל את השבועיים
הבאים לריכוז מחדש,
לעבודה שוטפת ,ולחי
דוש קשריו עם האהו
בים עליך .בת־מאזניים:
אל תזניחי אותו .גם
לאחרים יש בעיות.
לבשי בגדים בצבע לבן.
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>יי!
¥
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במרחב
הפידאיון
איך להשתחרר
ממנהיג השיחרור!
תחילה האשימו את הסוכנים הישרא
ליים .לאחר מכן את סוכני ירדן .אך
בהדרגה הסתננה האמת המרה החוצה:
מייסד ומנהיג אירגון פתח כמעט נהרג
על-ידי אנשיו שלו עצמו.
יאסר עראפאת ניצל במיקרה — מפני
שלא ישב במכונית הראשונה של השיי
רה ,שחזרה מסיור בריכוזי פתח בקו הגולן.
כאשר נדמו קולות הנפץ ,צצו השא
לות  :מ י רצה להרוג ז ל מ ה רצו להרוג ?
כמו אצ״ל ולח ״י .אבא-עמאר ,כפי
שנקרא עראפאת בפי אנשיו ,החזיק מע 
מד רק בקושי אחרי מלחמת־האחים הרצ
חנית בספטמבר  ,1970בה הובסו הפי־
דאיון על־ידי צבא המלך חוסיין.
אנשיו ,אחוזי השינאה ותאוות־הנקם,
רצו להמשיך במלחמה .עראפאת ,שהוא
איש פוליטי שקול יותר ,הבין שאין אפ 
שרות לעמוד נגד כל העולם .הוא נכנע
ללחץ שליטי ערב ,חתם על ההסכמים עם
חוסיין ,בחסות נאצר ,שמת למחרת היום.
אנשיו לא הסכימו עם שיקוליו הזהי
רים .רבים מהם עברו מתוך יאוש לחזית
העממית של ג׳ורג' חבש .החלה זרימה
שהזכירה את זו שהיתר .בארץ־ישראל,
כאשר אנשי ההגנה החלו עוברים לאצ״ל
ולח״י.
הנשירה גברה כאשר חוקם אירגון חדש
בשם ״התנועה הסוציאליסטית״ ,שכללה
את החזית העממית לשיחרור פלסטין על
שני פלגיה ,יחד עם יסודות קומוניסטיים,
אנשי ״חזית המאבק״ ואחרים.
קל יותר להרוג .כמה מאנשי פתח,
החליטו שלא לפרוש מאירגונם ,אלא להי־
פך :להדיח את עראפאת .הם שיתפו פעו
לה עם אנשי ״צבא השיחרור הפלסטיני״,

0

¥

העולם נראה השבוע ,יותר מתמיד ,כ-
שטוח ולא עגול  :כאילו ושום דבר לא
יכול להשתנות .זוהי
טעות .כל מה שחסר
לן זה היכרויות חד
שות ,או עצתם של
לידידים ותיקים אשר
זנחת ,כי הם הרפת
קנים מדי לטעמך.
! עיסקה טובה תסתיים
במסיבה ,בימי שבת או
 21ב ד צ מ ב ר -
) ראשון הבאים .בכלל,
הרבה במסיבות  :הן
פותחות בפנין דלתות .אל תאכל במסעדות.
¥ ¥ ¥

נזי

לא .הדרך הנכונה אינה להגיד את הכל
בפרצוף .אף לא ל־
מקורבות אליך ביותר.
עם חברות את חייבת
לנהוג בדיפלומאטיה.
על אף שזה שנוא על
בני־דלי ,שינאת־מוות.
גס עם זרים :בייחוד
הבוסים והמספקיס עבו
 20בינו א ר -
דות ,חייבים להבין ל
 18בפברואר
רוחך ,ולעדנת־חושייך,
אבל את צריכה להבינם.
¥ ¥ ¥
האמריקאית אומרת
אפילו האימרה
״עסקים לפניתענוג״ .לכן הגיע הזמן
שתבין ,בן דגים כי לא
תוכל להמשיך עוד זמן
רב במישחק הכפול.
עליך להכריע ,לכאן או
 ^ 0לכאן :או שתבחר ב
עסקים ,או בתענוגות.
רק כדאי שתעשה זאת
עוד בימים הקרובים.
אחרת אתה עלול להי
 19בפברואר
קלע למצב לא נעים.
 20ב מ ר ס
צבע לבן הוא ציבען.

רמטכ״ל אל־בודיירי
עראפאת יושב על פצצה
שהוא צבא סדיר ,הכפוף גם הוא לערא-
פאת ,בתפקידו כראש ״האירגון לשיחרור
פלסטין״ ,הגוף הפוליטי של הפידאיון.
בין הקושרים היה כנראה הרמטכ״ל של
צבא-השיחרור ,עבד־אל־ראזק אל-יחיא
וסגנו ,עוסמאן חדאד .חם חששו להדיח
את עראפאת בגלוי ,מכיוון שלא רצו להם־
תכסך עם המדינות הערביות המתקדמות,
התומכות בו .לכן החליטו ללכת בדרך
הקלה :להרוג את המנהיג.
את ההתנקשות ביצע מפקד מחנה צבא-
השיחרור בדרום סוריה ,חוסיין והבה .הוא
ידוע כתומך ברמטכ״ל צבא־השיחרור ,וה
דבר הביא להדחתו ,יחד עם  29קצינים.
חייל של קאוקג׳י .הרמטכ״ל החדש
הוא צעיר שנולד לפני  40שנה בירוש־
העולם הזה ו178

