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 ממי* הפסקה לאחר
עצ לחיות חזרת שבת,

 השלווה את נצל מך.
 אתה ממנה היחסית

 את לקדם כדי נהנה
 ולשפר בעבודה מעמדך

 במשפחה. היחסים את
 שותפיך על עין פקח
 ואל לך, הכפופים ועל

חנו מדברי תתרשם
 אם — טלה בת פה.

לעצ סבל תגרמי עלייך לרכב לו תניחי
 במאום. תשפרי לא היחסים ואת מך,
 שתהיי בתנאי תקיפה, להיות תפחדי אל

 השבוע לברוח, יזדרז לא הוא צודקת,
 רצוי חשובים. אתגרים כמה בפניך יצוצו

השבוע. ארוכות״טווח מנסיעות להימנע

¥ ¥ ¥

ה של השנייה במחצית
 בחייך צפויים שבוע
דוו ולאו שינויים, כמה
בקפ שמור לטובה. קא

 כי בריאותך, על דנות
ה להיות עלולה היא

 בימים שתיפגע ראשונה
 דחף אלה. רגישים
 לא שסיבותיו פנימי,

 די לך ברורות תהיינה
 אותך ידרבן צרכן,

 עניינים על וכוח זמן מרץ, הרבה לבזבז
 את שתרסן מוטב מישנית. חשיבות בעלי

לשבוע כוחותיך את ותשמור עצמך
מסחריים. הפסדים לך צפויים הקרוב.

¥ * *
 בפניך יצוצו השבוע

 חשובים אתגרים כמה
 מקום יש עניין. ורבי

 אלה אתגרים כי לצפות
 בנסיעות קשורים יהיו

 גם ובעקיפין ממושכות,
 רומנטית. בהתפתחות

 לעמוד להצליח תוכל
 קרוב אדם אם בהם
 השפעת ובעל אליך
 אותך. יכשיל לא רבה

 וידידותי חביב להיות איפוא, השתדל,
הסו האנשים לכל דופן יוצאת בצורה
 — אחרים להפיל מנסח את אותך. בבים
בעצמך. ליפול עלולה את בו — בפח

¥ ¥ +
 לך יתנו הקרובים הימים

להת נדירה אפשרות
מיקצועית, מבחינה קדם

 גם וכספית חברתית
 השבוע אמצע ימי יחד.

 רבים סיכויים לך יזמנו
 גם חיובי מיפנה ליזום

המישפחתי, במישור
ההזדמ את תחמיץ ואס
 עוול בכך תעשה נות,

 הקרובות לנפשות גדול *
ה של האחרונים היומיים לליבך. מאוד
 רומנטית להתעוררות סיכוי צופנים שבוע

רחוק. בטווח יורגשו שתוצאותיה מהירה,
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ש יחסית, שקט שבוע
מבחי לנוח לך יאפשר

 כוח ולאגור רגשית נה
גדו אתגרים לקראת

ב לפניך שיוצבו לים
 ביותר. הקרוב עתיד
לפ אמנם׳ יכול, אתה
 ולקצור במאמצים תוח

 כבר נאים הישגים
 שכושר מאחר אך עתה,

 משיאו, רחוק שיפוטך
 לעיתים בך בוגדת שלך והאינטואיציה

מלנקוט תימנע אם תעשה טוב קרובות,
את שתנצלי כדאי הנוכחי. בשלב יוזמה

ביישנותך. על התגברי הדרמתית. נטייתך
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 וההבנה האהדה למרות
 הקרובים שהאנשים

תי כלפיך, מגלים אליך
 הבעייה את לפתור אלץ

עצ בכוחות לך המציקה
 לעזור ניסיונותיהם מך.
 ויוסיפו ייכשלו, לך

ש למצב מיותר מתח
הכי. בלאו גרוע הוא

 צפוייח נעימה וזפתעח
משבוע, סוף לקראת לך

לידיד. טובח תחת טובה לגמול אושרות וכן
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 לא אך תתקלקל, לשבוע מתוכניותיך אחת
מוצ אחרת, תבוא שבמקומה מפני נורא,
 ידיד פחות. לא לחת

 פגשת לא אותו ותיק,
 עימו יביא רב, זמן

 בת נעימה. הפתעה
תפ השבוע — מאזניים

 סוף־סוף,אם אותו, גשי
 תכבשי כשורה, תתנהגי

 היטב חשבי ליבו. את
 עושה שאת מה כל על
ישתלם. זה אומרת, או
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מפוק בעיסקות כספך את תשקיע אל
 חכה ובכלל, פקות.

 שאתה לפני קצת עוד
 לעשות מה מחליט

 המתוחים היחסים בו.
מטרי קרוב אדם עם

 מדי יותר אותך דים
 קצת שתוותר כדאי —
 ישתפרו שהיחסים עד

לדב יתפנה ושמוחך
יותר. חשובים רים

היא בריאותך — עקרב <
תזלזל. אל יקר. נכס
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 עוד חכה דראסטיים. צעדים תעשה אל

 את שתבצע לפני קצת
 — קשת בת החלטתך.

 את השבוע תפגשי לא
 למרות החלומות, נסיך

נד יהיה השבוע שבסוף
 כדאי שפגשת. לך מה

 כדי השבוע את שתנצלי
הת הופעתך. את לשפר
 את שני בדיאטה, חילי

 יפה והיי התיסרוקת,
יותר. תוכלי שרק כמה
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מוש בני״אדם אין בררן. כזה תהיה אל
 שתתחיל כדאי למים.
 פשרות כמה לעשות

רומנטיים. בעניינים
 במצוי להסתפק נסה
 העת כל תחפש ואל

 אדם עם ריב שלימות.
 מאוד מכבד שאתה
פעילותך. על ישפיע
ה אם שתבדוק כדאי
נעו אינה לריב סיבה

 שיגיע מכתב בך. צה
ישמחך. רב, זמן ממנו שמעת שלא מאדם
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 תיוודע בסוד שומר שאתה ממויימת פרשה
 הלא לאדם השבוע

 לך לגרום ועלולה נכון,
 אין גדולה. נפש עוגמת

ה את שתכחיש טעם
 האדם כאשר עובדות

 בפניך. אותן יטיח
 אוהד להיות השתדל

 הוא הכל, אחרי כי אליו,
 העניין. מכל שסבל זה

מע את לכלכל השתדל
זהירות. בייתר שיך
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 כמה לפתור לך יעזור לך שיש המרץ
רב. זמן מזה אותך המטרידות בעיות

ה הגיע זאת למרות
 זמן קצת להקדיש זמן
להג דרכים לבחון כדי

 נדיבותך יעילותך. ברת
 השבוע יזכו ויושרך

 אל מתאימה. להערכה
 לידידיך לתת תהסס

תת כאשר — עצות
כ זאת. לעשות בקש
 זהירה היי נוהגת שאת

רוחך. מצב על ושימרי
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ה״ זו אין נרצה, ,.א□ אגד
)12 מעמוד (המשך
 ועידת־ ,הגבלה ללא נפט או הנפט נשק
 דיפלומטיה צבאית, התנגשות או שלוט
 כל — להבות חוצבי נאומים או שקטה

השורש העובדות את משנים אינם אלה
ה לכל אתגר המהוות הסיכסוך, של יות

בדבר: נוגעים
ה והיהודים הפלסטיניים הערבים )1(

 הצדדים את מהווים, ועדיין היו, ישראליים
וה האינטרסים ניגוד לסיכסוך. העיקריים

 ל- הרקע את שיצר הוא שלהם שאיפות
סיכסוך.

 הללו, השותפים שני מכך, כתוצאה )2(
 לעתיד הבסיס את להניח יכולים הם, ורק
 אחרים צדדים התיכון. במיזרח שלום של

לת יכולים לו, מחוצה או עצמו במרחב
 אבו־ אם רק תעזור תרומתם לשלום. רום

ה הצדדים שני על־ידי שתונח התשתית
ויציבה. חזקה תהיה עיקריים

 סיבה כל לנו אין הפלסטינים, אנו,
 חילונית מדינה כי אמונתנו את לשנות

 שבה פלסטין, כל את הכוללת דו־לאומית,
 הערבים כל דמוקראטי באורח יחד יחיו

 היא הישראליים, היהודים וכל הפלסטיניים
 והיציב הצודק חפיתרון דבר של בסופו

 פיתירונות כי יודעים אנו אבל לסיכסוך.
 ארוך, לטווח מטרות מטבעם הם כאלה
 נקודת־ד,התחלה ולא למענן, לפעול שיש
פיתחון. של

מדינה כי לעובדה היטב מודעים גם אנו

ה המדינה רעיון כלפי לעמדתה ועד 101
להצהרתי. רלבנטיות מוסיף פלסטינית,

שלושה
עקרונות

• ל נכונות הראה הפלסטיני עם ך
 רעיונות על ישראלים עם התווכח \ ן

 ויוונדי, מודוס להשגת קונסטרוקטיביים
ב 16ב־ בטיימס במאמרי שהוסבר כמו

 עמדתה היתד, הישראלית התגובה נובמבר.
 יורשה אם הרגילה. והנוקשה השלילית
 המרחב, על רצונה את לכפות לישראל

 על אותנו להאשים איש יוכל לא אז כי
 העולם התעניינות כי מאמינים שאנו כך

 הי־ הפלסטינים של הלגיטימיות בזכויות
ומס־שפתיים. צביעות רק תה

 הצדדים וכל נחוצה, ועידת־שלום אמת,
ה השולחן סביב לשבת צריכים לסיכסוך

 הנסיגה על להתווכח כדי רק לא אבל עגול,
 דבר .הכבושים, השטחים מן הישראלית

 המאוחדות האומות החליטו כבר שעליו
 אותן הנקודות, שתי הגדולות. והמעצמות

 העיקריים האתגרים יהיו בתחילה, ציינתי
 היהודים את להביא איך הוועידה. בדיוני

ל הפלסטינאים הערבים ואת הישראליים
 אשר המנייה היא זאת — הסכמה תנאי

 קיסינג׳ר, ד״ר של לכישוריו רק לא תזדקק
שא־ זוהי בלתי־דוגמטית. להשקפה גם אלא

שנחוג גחנו שו הווו״ח ההתפכחות: אד הדון־
 שני כאשר רק להתקיים יכולה שותפות של

 לפעול ומוכנים בכנות בה רוצים הצדדים
 קרקע אינן איבה של שנים עשרות למענה.
שות מדינת של המיידית לצמיחתה נאותה

פות.
״הכרה
הדדית״

 הראשץ הצעד כי מאמין אני
 הכרה להיות חייב זח לקראת
היהו השותפים. שני בין הדדית

הפלסטי והערכים הישראליים דים
 כשני כזה, זה להכיר חייבים ניים

 לעם. שיש הזכויות כל עם עמים,
ב מלווה להיות צריבה זו הכרה

הפלסטי הערכית היישות הגשמת
 עצמאית, פלסטינית במדינה נית

 כ• כהכרה מלאות, זכויות בעלת
המאוחדות. האומות אירגץ

 הטבעית הזכות את מהפלסטינים לשלול
 משלהם, מדינה באמצעות עצמית להגדרה

 מנהיגי שעושים כפי פלסטינית, אדמה על
 בכל פצצת־זמן להשאיר פירושו ישראל,

 זו ישראלית עמדה בז׳נבה. שיושג הסדר
ל רק הנוגע בעניין התערבות רק אינה

 המעמד את להכתיב נסיון גם אלא שכניה,
מדי בעתיד. הפלסטיני העם של הפוליטי

 העולם מאמצי את מכשילה גם זו ניות
למרחב. שלום להביא כולו

ספ בחודש קיסינג׳ר ד״ר התחיל כאשר
 ב- הקיפאון את לשבור במאמציו טמבר
 ״כל כי בטייטס כתבתי התיכון, מיזרח

 ד׳׳ר של וכשרונו נוקשותו עקשנותו,
מ למנוע כדי דרושים יהיו קיסינג׳ר

 שעשתה כמו היוזמה, את לטרפד ישראל
 הפס־ מאז עשתה שישראל מד, כל בעבד.״

ה בקילומטר מטכסיסי־הד,שהייה קת־האש,

 בהיעדר נידונה להיות יכולה שאינה לה
הפלסטינים.

 עליהם אשר עקרונות, שלושה אשרטט
להת מוכן האירגון־לשיחרור-פלסטין אין

פשר:
 מטרה בעל אחד, עם הם הפלסטינים )1(

 כפופים היו הם 1948 מאז כי העובדה אחת.
 לכמה אותם הופכת אינה מישטרים, לכמה
ה מפלסטינה שמוצאם האנשים כל עמים.

 יהיה פלסטינים, הם וצאצאיהם, מנדטורית,
יהיה. כאשר הנוכחי מעמדם

ה הוא האירגון־לשיחרור־פלסטין )2(
הפלסטיני. העם של היחידי האמיתי נציג
 ל* שואף האירגון־לשיחרור־פלסטין )3(

 פתרון הפלסטיני, העם לכל צודק פיתרון
 הפלסטינית הלאומית הזהות את שיחזיר
במיזרח בר־קיימא להסדר הדרך את ויסלול

התיכון.

*
הזמגה________

לוועידת־השלום
שר ץ*  על־ידי יתקבלו אלו עקרונות א

הגדולות, והמעצמות המאוחדות האומות
בנובמ הערבי בכנס־הפיסגה שנתקבלו כשם
בספ הבלתי־מזדהות המדינות ועל-ידי בר,

הפלסטי המנהיגות כי משוכנע אני טמבר,
לוועידת־השלום. להזמנה תיענה נית

תפ איזה יודעת הפלסטינית המנהיגות
 עוול לו שגרמו עם, לשכנע הוא קשה קיד

 הצעד את לעשות לנו, שגרמו כשם אכזרי
 שלום למען התפייסות, לקראת הראשון

 אלו, לצעדים הצדדים. כל את שיספק צודק
 של הוא הבא הצעד מוכנים. אנו יותר, ולא

העולם.
 מכאן ללכת. נוכל הלאה, ולא כאן, עד

המאטי סעידהעולם. בעמי הכל תלוי והלאה

1898 הזה העולס


