
אנשים
׳ש כפי ממלכתית, רשות־חופים

 גרי אמרי. אורי בשעתו הציע
 ביד תר,יד. כזאת• שתוכנית אמר
 בלתי־ והיא כסף, של בוראי בוז

 הנוכחים אחד לחלוטין. יעילה
לש מת ״הוא הגיב: במקום

על כאחראי תפקידו על מור

שימ הציגה אורן מירי מנית ן
ה מיהרה ארוכה, כחולה לח

 הוזמנה השימלה כי לציין מנחה
 רעיית רבץ, לאה על־ידי

ה כשנשאלה ראש־הממשלה.
 נקבה השימלה, למחיר מנחה

״האם ספרות. שלוש בן בסכום
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 הקורבנות לרשימת

 את אלה בימים הפוקד
 בשעת נעשתה ויונתן נורית של החדש בביתם הפריצה הארץ.

 לעבודתה, וחלבה לגן הילדים את לקחה נורית מוקדמת. בוקר
 שישן יונתן, את כיסו לדירה, פרצו הגנבים ישן. עדיין יונתן ואילו
 בחכתם. רב שלל מעלים אינם כשחם והסתלקו בחדר־השינה, עירום

במתרחש. בלל חש ולא שנתו, את יונתן נם הפריצה זמן כל

 רשות־חופים תקום אם החופים.
 בידי תהיה לא היא ממלכתית,

 לא לוי וגרי מישרד־הפנים
לנושא.״ באחריות עוד יישא
 הראשוו״, ״המעגל נשות (■

או* העיתונאית של בראשותה
 על דיון קיימו שם־אור, רה

ב לסגת.״ צריך ״האם הנושא
 הנוכחים אחד ניסה הדיון מהלך

 הפרופסור של לדבריו להפריע
 בלהט שטען אקצין, מימין

 הנוכחים מהשטחים. נסיגה נגד
 אך המפריע, את להשתיק ניסו

 ממקומו קם לבסוף ללא־הועיל.
הטבע, שמורות דשות מנהל

 גמל- יפה, אברהם בח״
כ חודר מבט נעץ המימדים,

 בשקט התיישב והלה מפריע,
פגישה באותה אגב, במקומו.

ה הצעירות של מיספרן בלט ;
 מהן אחת כשנשאלה חתיכות.

 כי השיבה לכנס, באה מדוע
בחו במקום למצוא מקווה היא
 זהים עקרונות בעלי שהם רים,

לשלה.
 אשתו לשם, עליזה ■

ש בדנמרק, ישראל שגריר של
 כקוסמטיקאית עבודתה פרשת
במישרד-החוץ, סערה עוררה
אמ שבדייה, מלכת כי סיפרה

בעיתון, עליך ״קראתי :לה רה
מבר אני מאד. מעניין היה וזה
עוד יוזמתך.״ על אותך כת

 הלקוחה כי לשם, עליזה סיפרה 1
 •של אשתו הותר, שלה הראשונה
 קנוד הדוכס הדני, שד-החצר

 השגריר אשת וינסרפלד.
 של אשתו אפילו כי גם סיפרה

הנוכחי, דנמרק ראש-ממשלת
 שחקנית- שהיא קראג, אוטו

 גם הבמה על הופיעה תיאטרון,
 לתפקידו נבחר שבעלה אחרי

רם־המעלה.
1 ■  אשת להיות משתלם י

 כל נוכחו בזאת ראש-ממשלה.
 שם טנדו, לקפה שבאו הנשים

 מטעם תצוגת־אופנה התקיימת
כשהדוג- פפקו. החרושת בית

 המחיר את שילמה רבץ לאח
 העיתונאיות אחת שאלה ז״ הזה

התחמ המנחה בתצוגה. שנכחו
רצ דווקא ״היא :השיבה קה,
במלואו.״ הסכום את לשלם תה

 מישרד-החקלאות, דובר 8
קר, יגאל  בשבוע מצא דרו
 להפצת מקורית דרך שעבר
 לרשותו מתכוני־העוף. תודעת

 לירות, 5000יכ־ של סכום עמד
בעי מודעות פירסום לצורך
 הרבות האפשרויות על תונים,

 עקדת־הבית בפני העומדות
 ושונות מגוונות ארוחות להכנת

 את ביטל דרוקר מבשר־עוף.
לע העדיף המודעה, פירסום

 שנועד הסכום במחצית רוך,
 ארוחת־ ,המודעה לפירסום

עיתו 50לכ- מנות עשירת ערב
ב ובני־מישפחותיהם, נאים
 גראנד התל-אביבי מלון
 עצומה. היתד, ההצלחה ביץ׳.

 עובדה, השתכנעו. האורחים
פירור. אפילו השאירו לא הם
הלי המיפלגה דובר ■1

 עוזרו טוויג, סמי ברלית,
 ה- המיפלגה, ראש של האישי

 חטף וימלט, אלימלד ד״ר
 של בגובה סטירודלחי השבוע
 ב־ מטיול כשחזר רגל. 15,000

 התיישב הוא ארצוודהברית,
 פתח חיננית, צעירה ליד במטוס

לק ניסה כאשר בשיחה. עימה
 ומסר בארץ, פגישה איתר, בוע
 להפתעתו קיבל שמו, את לה

 לאחר־מכן נמרצת. סטירודלחי
 כי לו לגלות הבחורה מיהרה

 טילפן קודם־לכן שבועות כמה
 קיבל כי לה סיפר סמי, אליה

 מידיד שלה מיספר-הטלפון את
 פגישה. איתה וקבע משותף,
 ארוכה, שעה המתינה הבחורה

 לאותה הגיע לא סמי אולם
הס לא הסטירה לאחר פגישה.

 פנים בשום הבחורה כימה
 ולקבוע התנצלותו, את לקבל
מחודשת. פגישה איתו

 שלא מוזר ממש במשבר. אפילו ואולי נוראה, במבוכה נמצאת בת־זוגתך
 אותו הקשה, ממצבה לחלצה לנסות כדי כה. עד בכך להבחין הצלחת

 בחר אס כי חזיתית, עליה תסתער אל ממך, להסתיר מתאמצת היא
 היעד אל תגיע כך והסחה! הטעייה פעולות ביצוע תוך ממושך, באיגוף

ישתלם. זד, לחברים, לעזור השתדלי המצב. את תלבנו ויחד ממש, בעזרתה

 נושה, אותו השבוע. ייעלם עליך, העיק רב זמן אשר וגדול, ישן חוב
 ייתן זה דבר במפתיע. עליו לך יוותר תוקפני, כה להיות ידע שבעבר

 הקרוב בעתיד העיקרית שאיפתך את להגשים לך ויסייע מרץ, מישנה לך
השבוע. יפרחו בת־זוגך, עם שלך, האהבה חיי גס זאת, עם יחד ביותר.
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 מקוות. שאת בפי יעלה שתעניין הסיכויים בל יש מתעקשת את אם
 לרומנים השבוע, תחבה, אל ממנו. לשכוח יבולה את — לא אם

 הידי־ עם קשריך בתיקון שתתרכז מוטב במיוחד: סוערים או גדולים
 נסיעה תחמיץ אל :לקופה זורם מועט בסף שלך. הוותיקות דות

ירוק. לבשי תאומים, בת כדאית. אך כשיגרתית, תיראה היא דרומה:

 האחת גם השבווע. אדם לבני נהדרת הבנה מגלה אתה מאוד. משונה
 שאתם הקצר לזמן בהתייחס מדי מהר בפניך ליבה את שפכה שפגשת
 החוק של הרשמיים לנציגים הבנה חוסר מגלה אתה ובמקביל מכירים.

 אל בכך. במה שהתחילו בדברים איתם מסתבך עצמך ומוצא והסדר
שלך. תהיה בסוף ההצלחה מנוחתך. את להפר הסמויה למתחרה תניחי
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 והחזירי אותה קבלי קרוב. מידיד או משפחה מקרוב בלתי־צפויח מתנה
 אתה אותה פעולה חוויות. מלא שבוע מצפה אריה, בת לך, כגמולו. לו

 השבוע סוף רצונך. לשביעות השבוע תתבצע חודשים, כמה כבר מתכנן
השבוע. בך שהצטבר המתח את יפיג גם זה ארוכות. לנסיעות מתאים

 לחו- בדי להתאמץ יחיה ועליך חדשים, אתגרים בפניך יעמדו השבוע
 בסערות להסתבך שלא הזחרי — בתולה בת ויכולתך. כשרונך את ביה

 בקור־רוח, תנהגי אם ודיכאון. לאכזבה לך לגרום העלולות רגשיות
הכה. עד הסגל במקום הנאה, הרומנטיות מהרפתקאותיך תפיקי הוו נ
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 די לא אולם אותותיו. את לתת מוסיף ד,חודש מתחילת שעברת הזעזוע
 מצב. אותו לשנות כדי משחו לעשות גם חייב אתה — לך לחשוב

 תאומים. או סרטן מזל בן עם בייחוד בפח, ליפול יכולה שאת זכרי
 לבן בצבע בגד מדי. מאוחר שיד,יד, לפני הקשר את לנתק תהססי אל

בבית. להישאר והרבי ובילויים לקניות תצאי אל הגרוע. רוחך מצב ירומם
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 תבוא שבמקומה מפני נורא, לא אך תתקלקל, לשבוע מתוכניותיך אחת
 עימו יביא רב, זמן פגשת לא אותו ותיק, ידיד פחות. לא מוצלחת אחרת,
 תתנהגי אם סוף־סוף. אותו, תפגשי השבוע — עקרב בת נעימה. הפתעה
אומרת. או עושה שאת מה כל על היטב חשבי ליבו. את תכבשי כשורה,

 — שלו בחיי״חאהבח כישלונות נוחל בקלפים המצליח כי שאמר מי
 את לבסס תוכל בי מאמין באמת אתה אם לגביך. אופן בכל צדק,

 יהיה כדאי אך בבקשה, — הזארד מישחקי תוך הכלכלי עתידך
 חמודה, נערה לפגוש עתיד אתה השבוע היטב. זאת שתישקול
והחליט. — חשוב הפוקר. או היא :הברירה את בפניך שתעמיד

 תזדקק מאוד הקרוב בעתיד כי לעבודה. לחבריך להציק לא השתדל
 פגישה בעקבות ישתפרו זוגך בן עם המתוחים היחסים הטוב. רצונם לכל

 עצמך על תיקח אל רב. זמן פגשת לא אותו קרוב, ידיד עם צפויה בלתי
פיננסיות. להרפתקאוודנםל תיכנס ואל כספים, בענייני מיותרים סיכונים

 חשוב אדם מול אפילו שלך, על ולעמוד דיעותיו את להציג תחשוש אל
 ״דלי״ בת האחרים. של הבנתם על וסמוך עמדתו את הסבר מעלה. ורם
 יגלו בסופו־של־דבר העולם, כל את לסדר יכולה שאת תחשבי אל

 באמצעים וינקטו — עושה שאת מה את אלייך הקרובים האנשים
יותר. חשוב מה ותחליטי חשבון־נפש קצת שתעשי כדאי חמורים.

שבו תוך :הגיע זה סוף־סוף ומרורים, אכזבות רצופה שנה אחרי
 תיזהר רק אם בהתאם. ויחס לשבר וזוכה בדרגה, מועלה אתה עיים

 הבאה בדרגה שהעלייה ודאי אז כי — ימלוך׳ כי ל״עבד מלהפוך
 שיחת משכנע. יותר חרבה אפקט ובעלת קרונה, יותר חרבה תהיה
 בשבוע פרי תישא אחרת, מעיר מישהו עם שעבר בשבוע שקיימת טלפון
בפעולה. לפתוח עתה, כבר לקום עליך ממשי, ערך יהיה שלפרי כדי הבא.

1981 הזה העולם




