
 העיתון של מדור-הספורט מעורכישגיא יהושע
 לבלות וילדיו אשתו עם יצא ״הארץ״,

 לגלות הופתע הוא מיקונוס. היווני באי שלו חופשת״הקייץ את
 בעיקר נוהרים שאליהם חופי״נודיסטים, הפכו האי חופי כל כי

 לשעבר, ״אל־־על״ דיילת זיוה, ואשתו, יהושע מגרמניה. תיירים
 שילדיהם אחרי החוף על העירום פסטיבל אל להצטרף יכלו לא

בתמו בביגדי־ים. הנודיסטים בחברת בילו הם זאת. עליהם אסרו
מגרמניה. נופשת נודיסטית בחברת ים, בגד עם שגיא יהושע : נה

 שבמלון בחדריו מסיבת־הפתעד,
 אמר מסיבה באותה דויד. המלך

 עיתונאית שאת יודע ״אני :לה
לי הולכת ושאת מאד. חרוצה

 כבר נמצאים שכולנו אחרי שון
במיטות.״

 הפסטיבל עם ייסע הוא ״אולי
 ויגלו בארצות־הברית לסיבוב

 ואז חדש, דילן בוב שהוא
הפו הקאריירה על יוותר הוא

ש משהו לטובת שלו ליטית
ייתר?״ בי מבין הוא

1984 הזה• העולם

 סא" ד׳יהאן ״בטח, מהם: אחד
 מלאה מעניינת יותר דאו*

 כי שהסתבר, אלא דכין״.
ב וכלל פלל שהתה לא ננסי

 סאדאת. ג׳יהאן של חברתה
 מישפחתו בבית התארחה היא
 שר- פא,המי, איסמעיל של

בחוי המתגורר המצרי, החוץ
אלכסנ־ של לחופה יפה לה

 קי- של שהייתו בעת !■
בירו דויד המלך במלון סינג׳ר
 הרמט־ גם במקום שהה שלים,

 גור. (״מוטה״) מרדכי כ״ל
 לו, נזדמן לא שכימעט מכיוון

 להיפגש השיחות קיום בעת
 מוטה החלים מישפחתו, עם

 אשתו את למלון אליו להביא
אלא ילדיהם. שני ואת ריטה

 אחד חיה שר־המיסחר״והתעשייחבדלב ח״ם
 והפרטית האלגנטית בגאלח האורחים

 שטראסברג ללי בר״לב של דימיונו שניים״. מיספר ״הסנדק לסרט
 לזו המקבילה (דמות רות תיימן של דמותו את שגילם (משמאל),

ההק בתום רבים. צחוקים ההקרנה במשך עורר לנסקי, מאיר של
 אולי, אבל לו. דומה שאני מוצא לא ״אני בר-לב: אמר רנה

בחיים.״ יותר מצליח חייתי כמוהו, טוב שחקן הייתי אילו

 חוף־ים ושבבעלותו דרייה,
תל בעבר היה פאהמי פרטי.
בהארווארד. קיסינג׳ר של מידו

 ביותר הפעילה הכתבת ■
 ביקורו את שכיסו אותם מבין

 ללא־ספק, היתד״ קיסינג׳ר של
 מרי■ פוסט, וושינגטון כתבת

 האשה גם שהיתה גרגר, לין
 ש- הכתבים 16 מבין היחידה

 ברגר, למסע-׳הדילוגים. נילוו
גי את לגלות מוכנה שאינה

 כש- בהסתעת-חייה זכתה לה׳
 את זכר עצמו קיסינג׳ר הנרי

לכבודה וערך יום־הולדתה

 הר- של חשבונו את שבעוד
הת המדינה, שילמד, מטכ״ל

החש את בעצמו לשלם עקש
נה ילדיו. ושני אשתו של בון
 אל ניגש דגי, יפה־התואר, גו

 פדר■ עמי המלון, מנהל סגן
החשבונות. את והסדיר •מן,

מת במיזנון־הכנסת ■
 של השתתפותו על לוצצים

ב נדף עקיבא חבר־הכנסת
 נוף החסידי. הזמר פסטיבל

בפס השירים אחד את ישיר
 אמי מנגינה. כתב לו טיבל,
 סי- שאינו מחברי-הכנסת, אחד

מייוחד. באופן נוף את בל

 היזהר במייוחד :פחות חמורות כי אם כלשהן, סכנות נשקפות לך גם
 וחשמליים. חדים מכשירים או מכונות עם בעבודה עסק לך יש אם
 טובה אווירה זאת, מלבד כסף. על תתחייב ואל לחובות תיכנס אל

אנשים של שלמה בשורה ייתקלו חם :בני״מזל״בתולה את תאפוף
אותם. לנצל נבון לחיות וצריך הרומאנטי במישור במייוחד מעניינים,

 לקבל לא איפוא, הקפד, כספיות. ובעיות התנגשויות של יום הוא ה׳ יום
 השבועיים את לנצל נסה בכלל, להסתבך. ולא מרחיקת־לכת החלטה כל בו

 האהובים עם קשריך ולחידוש שוטפת, לעבודה לריכוז־מחדש, הבאים
בהיר. לבשי בעיות. יש לאחרים גם אותו. תזניחי אל :דלי בת עליך.

 לדחייה הנימוקים נדחתה. — ונבחר מצומצם בפירום שהועלתה הצעתך,
 לכבד ועליך החלטה, היא החלטה :ברירה כל אין אך אותך. שיכנעו לא

 הוא טלה: בת למצב. שונה פתרון או אחרת, דרך למצוא נסה אותה.
הייך. מאופק ייעלם בטרם חזק׳ אותו תיפסי בכך. פלא כל ואין לך, קוסם

 הם במגע. איתך לבאים ביחסך אותותיו את נותן העגום רוחך מצב
 ועצבני, ממורמר להיות מוצדקת־מאוד סיבה לך יש כי יודעים, אינם
 את לשמוע או התפרצויותיך את לשאת מוכנים אינם גם חם ולכן

לוויתורים. נכון הייה הנכונה. בדרך בחרת -לעבודתך, ביחס גערותיך.

 לידם לחברתך. המתגעגעים הישנים ידידיך אל ולהיצמד לשוב לך רצוי
לאח בינכם שאירעו חילוקי־הדיעות את לשכוח עליך יותר. טוב תרגיש
 הגיע אלה. טרופים בימים מאוד לך שחסר ביטחון לך יקנו ידידיך רונה.
עתידך. על כמובן חשוב דשני. אחד עבודה ממקום לנדוד שתפסיק הזמן

 לנצל תדעי אם — חדשה אהבה של שעריה בפניך ייפתחו השבוע בסוף
 חייך. של והמאושר הגדול חיום להיות יכול זה צפוייה. בלתי פגישה

 מתאים זה שבוע ציבורי. במקום ומבוכה הפסדים לך יגרום בבגד קרע
 לחיות עלולה זו בבקשה. בזבזנות, בלי אך שלך. המלתחה לחידוש
 תתמיד אם אולם ובצדק. אותך מדאיג הכספי מצבך לגביך. קריטית
לבילויים. גם דאג רב. שכר הימים ברבות למצוא עשוי אתה בדרכך,

 השבוע לך לגרום עלולה כספית, בעיה ביגלל ותיק ידיד עם מריבה
 אך בצרה, ידיד לזנוח מצפונך לך יתן לא אחד מצד עצום. נפשי מתח
 החלטה כל כדרוש. לו לסייע נפשית מבחינה מסוגל תהיה לא זאת כנגד

חשוב. משהו מפסיד אתה כי הרגשה לך תיתן זו, לדילמה ביחס שתקבל
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 האחת גם השבוע. 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.

כחוד. וליבשי נאה הופעה על שימרי איתס. מסתבך עצמך ומוצא והסדר

 קורת- לך תיגרום השבוע, בראשית רם־מעלח ישיש עם שקיימת פגישה
 האמת, מן שמץ בזה יש אולי משחו. באמת אתה כי והרגשה, רוח
 לך תינתן בו מקום ובכל תהסס, אל לכן זאת. להוכיח עליך יהיה אך

 הסובבים עמדתך. את והסבר חשש, ללא דיעותיך את הצג האפשרות,
 תמשיכי אם הביישנות. ממישחק חידלי :תאומים בת זאת. יבינו אותך

יותר. מאוחר המהלומה את הנחיתי ייעלם. והוא סבלנותו תיפקע כך,

 טומן הוא אך ומשעמם. כשיגרתי השבוע ניראה ראשון ממבט אומנם
 האישי. בתחום בעיקר חשובות, הכרעות קבלת של תחילתן את בחובו
 קל, לזעזוע לך תיגדום סרטן, בן השבוע, אותך שתיפקוד קלה מחלה

 במישור להתעייף. ומבלי וטוב, הרבה לעבוד, הוא העיקר שיחלוף.
השבוע. עליך לממונים או לבוס להתחנף תהסס אל :העסקים או העבודה

 מזל לך יש מילולית. ובעיקר בגנדרנות, גם להגזמות, נוטה הנך השבוע
 על ומקובל חביב גס לכך בנוסף שתהיה גורמים מסויימים שכוכבים

רומאנ בפעולות עצמך את מקיף אתה השני. המין בנות כולל ידידיך׳
מחשבותיך. את המעסיקה הסחבת על וכנקמה בריחה כאמצעי שונות טיות

 אם בייחוד לו: לומד ליבך אל שיש מה את בתוקף להגיד תהססי אל
 קורבו־ גם תהיי אל אבל — כלבתא תהיי אל הנלוז. כמינהגו ממשיך הוא

 זה לשווא. התעניינותך. את מושך בלתי־רגיל עסק לשיגעונותיו. עולה
 לצאת לך כדאי לא גם א׳ ביום תיכוונה. — בו תגע ואם בשבילך, לא
 ולהתבוננות להתבודדות יום זהו חוץ־לארץ. עם טלפוני קשר לקיים או

טוב. לא זה המידה. על יתר מגונדרת תהיי ואל ירוק־בהיר לבשי עצמית.
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