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 מכבי של שחקן־הכדורגל ■

 הופתע כר, שרגא נתניה,
עיתו הפך בי לגלות השבוע

ש לכתבה לכותרת מתחת נאי.
 וש- אחרונות, בידיעות הופיעה
 הרכבת בין התאונה על סיפרה

 הופיע בבוסתףהגליל, והזחל״ם
 הסתבר הכתבה. ככותב שמו

 הכתבה של האמיתי שהכתב
 ה- כתב אשד, שרגא היה

ה שאחד אלא בגליל. צהרון
 על העריכה כעת השב עורכים

 שורבב וכך שחקן־הכדורגל,
 היו שלא לכתבה בטעות שמו

ד כל לו בה. וחלק י

 מיח״א, חרשים־אילמים למען
עומדת. היא שבראשה

 משה (מיל.) תת-אלוף 8
 יכול אינו גידרון (״מושיק״)

ש לפני מהטלפונים. להיפרד
 בצה״ל בכיר בתפקיד שירת

 הטלפונים חברת מנב״ל היה
 מיש- במנכ״ל מונה עתה טלרד.

 אל שוב ויחזור רד־התיקשורת,
הטלפונים.

 אליעזר חבר־הכנסת 8
לאחרונה נראה ממפ״ם רונן

בירושלים, הקטנה בגלרייה

 בגגוד לא־מכבר זכה הפופ) (פיסגת פופ״ דה אוף ״טופ הפופולרי
 פעולות־ בשל אות־אבירות בריטניה מלכת על״ידי לו כשהוענק רב,

 יו״ר של כאורחו בישראל, סאבאל נמצא עתה שלו. הצדקה
 אותו שהזמין (משמאל), יחג יונח בחיפה, גורמי־חתיירות אגודת
 המוזרות, בתילבושותיו הידוע סאבאל, חיפה. על ספר לכתוב

 כשהופיע רבה להתרגשות גרם דליית״אל־כרמל, הדרוזי בכפר התארח
דבר. אין כשמתחתיה לברכיו, עד שהגיעה הודית בחולצה במקום
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 של ״יופי דיין, אסי של לסרטו בצילומים כרגע העסוק משה,
ל״סנק־גאר״, אותו חפן ״כסית״, של הקטן הבאר את לקח צרות״,

 להחזיר מקווים יפה וחברתו הוא ומשקאות. סלטים מוגשים בו
 התושבים את משם לסלק וחאמנים, השחקנים את ל״כסית״
דווקא. הישראלית הבוחימה חוגי עם נמנים שאינם החדשים,

 אלוף של אשתו ראומד!, 8
 עובדת וייצמן, עזר (מיל.)
 באי כל ׳נוכחו בזאת תמיד.

 שאירגנה יום־ההולדת, מסיבת
 דיין. רות אחותה לכבודה
 דאו־ ז׳תרימד. המסיבה במהלך

האגודה למען האורחים את מה

 ביותר. עליז במצב־רוח כשהוא
 ל- לנסוע לדבריו המסרב רונן.
 סיפר הכנסת, חשבון על חו״ל

 מעט, להתרענן לחו״ל, יסע כי
 קרתא, הבנייה חברת בשליחות

 מועצת־המנ־ יושב־ראש שהוא
שלה. חלים

1987 הזה העולם

 ידידים תמצא אתה במיקצת. המסובך הכלכלי במצבך לטובה שינוי
 אליך מתייחסים שהם דע זאת, עם הדעת. על מתקבל הפחות במקום

 הפכפכות. מנשים כמובן, יותר, ועוד מהפכפכים, היזהר בחוסר־התחשבות.
לא-לך. במריבה השבוע, אותך, תסבך ולרומנטיקח לחולמנות נטייתך

 להתחמק תנסי אל במיוחד. קשה שבוע לפנייך — בת־שור התחזקי,
 אומץ־ הרבה ישר, שכל מעט עליהם. להתגבר עלייך שיהיה מהאתגרים

 של בסופו לך, ויגרמו המשוכות פני על לדלג לך יעזרו ועודרוח, לב
!תוותר אל כלל. מבוטלים יהיו שלא הישגיך, על נחת־רוח המון דבר,

 שלא אי׳פוא, הקפד, כספיות. וגעיות התנגשויות של יום הוא נ׳ יום
 לנצל השתדל בכלל, להסתבך. ושלא מרחיקת־לכת החלטה כל בו לקבל

 קשריך ולחידוש שוטפת, לעבודה מחדש, לריכוז הבאים השבועיים את
בעיות. לאחרים גם אותו. תזניחי אל :תאומים בת עליך. האהובים עם
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 תזכה אותך המטרידה הבעייה ? מה בשביל לעבודה. חבריך עם לריב חדל
 אחת קופסה תגזים. אל — מעשן אתה אם ובהסבר. בתשובה השבוע

 בתנאי רומנטית, הצלחה לך תהיה השבוע תספיק. ליום
בבית. קצת שתשבי כדאי — סרטן בת ועצבני. מתוח להיות שתפסיק

 זמן מזה אותך המטרידות בעיות כמה לפתור דך יעזור לך שיש המרץ
 להגברת דרכים לבחון זמן קצת להקדיש הזמן הגיע זאת, למרות רב.

שרו נדיבותו יעילותה  לתת תהסס אל מתאימה. בהערכה השבוע יזכו ויו
דו די זהירה. היי נוהגת, כשאת זאת. לעשות תתבקש כאשר עצות, לי

 מסקנות להסיק תשכיל שותפיך, של עצותיהם את תקבל לא אם
 על במיוחד חל זח נאה. בהצלחה תזבח — עליהם ואולי — מדבריהם

 נדמה ואשר חלמת, שעליו הרומנטי הקשר חזה. השבוע סוף ח׳, יום
תחמיצי. אל השבוע. באמצע למלוא״פריחתו יגיע — מנץ החל כי לן חיה

 שלך הסיכויים ואת עצמך את מזניחה סתם את טיפשונת, לא את לא,
 ביכולתו תלוי זח אבל — הדבר את לשנות גם יכולה את מאושרת. לחיות

 ובדיכאונות במצבי-הרוח — יותר חרבה שחשוב ומה בעצבייך, לשלוט
לחתום. לא אבל להחליט, הרגע עכשיו בעל־עסקים, אתה אם שלך, הכרוניים

 הפיתרון את תמצאי לא עקרב, בת מישפחתיות, בבעיות הסתבכת אם
 ויותר יותר תיכנסי השבוע, בסוף ו׳ ליום עד :להיפר השבוע. לצרות,

 לאירגון שנוגע מה כל שני, מצד מישפחתיים. ולסידורים להתחייבויות עמוק
באכילה. תגזימי ואל אדום לבשי יפה. עולה מיקצועי או עיסקי

 מסוגל אינן אבל זאת, יודע אתה עליך. עוברים שובים אן קשים ימים
 האח■ את פזר בן, משום ממן. הדרוש מלוא־המאמץ את לחערין עדיין
 ביום אונן בל את תשקיע אל ימות־השבוע. בל על־פני העבודה ואת ריות
עדיף. מה להחליט תידרש ■ויחידה. אחת בנקודה כספן כל ואת אחד,
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 יקלקלו שלא דאג פרי. לשאת המהוססים מאמציך מתחילים אט־אט,
 מתוך לעצמך, תקלקל לא עצמך שאתח — יותר ועוד העניינים, את לד

 עצמי. כבוד עם אדם אתה רק שלא זכור עצמית. שיגאה מתוך או הזנחה
די: בת  את כלפיו, שהחלטת, בדרך תלכי אם אבל אותך, אוהב הוא ג

 זח היזהר! לידיך. יגיע סמוי ממקור כסף אותו. להפסיד עשוייה
השבוע. טוב כחול צבע למלא. תוכל אם ברור שלא בהתחייבויות כרוך
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 שעבר. מהחודש עוד אותך שהעסיקו לבעיות פיתרונות יימצאו השבוע
 לעומת מנוחתך. את שהטרידו כספיות דאגות ממיספר להיחלץ תצליח

 במישפח־ הדבר יקרה אם ריגשי. משבר מול להתייצב שתיאלץ ייתכן זאת
לרעה. יתגלגלו שהעניינים רוצה אינך אם לשונך את שתנצור מוטב תך,

 — חעיסקי פועלן חמשן את בקפדנות תתכנן אם לן, יחק לא בכלל
 קרוב־ — לכסף זקוק אתה אם בלבד. לעצמן תובניותין את ותשמור
 לן שמוגש מבחוץ, ממון על עדיפים מבוגרת אשה אפילו או מישפחה
 — באהבתו רוצה את אם יותר. קטנות הטרדות תון־בדי לכאורה

רבה. בזהירות זאת עשי אבל באחרים. גם לכאורה, שתתענייני, מוטב


