
אנשים
 את טופז, דודו המנחה, שאל
 קדמוני אסא ישראל, גיבור
 לבעייה הפיתרון לטגחו׳ מהי׳

 אסא: לו השיב הפלסטינית.
ול ירדן את לכבוש ״צריך

 זהו הפלסטינים. לידי העבירה
 רואה שאני היחידי הפיתרון
 הפיתרון על ודיברתי לבעייה,

 בץ אנשים, הרבה עם הזה
 מיל. (אלוף אריק עם השאר

דדו״ ועם שרץ) אריאל

ה מחולצות אחת לה ובחרה
 שאלה ?״ לך מגיע ״כמה בננה.

 המחיר '״בדרך־כלל אאורו. את
 ריק אקח ממך אבל ,200 הוא
 ועליזה מרוצה לה. ז*שיב ,״100

מאר צעיר הרצל עדה שלפה
 לאלונזו. אותו והושיטה נקה,
 שמנסה כבמי בה הביט הוא

 לא דולר, 100״ בו: לשטות
 השמיטה עדה אמר. לירות!״

״כשאהיה מידה. החולצה את

התע באילת. תערוכת־ציורים ערך המזוקן, הציירק־דו דן
 משכה ביקעת־הירח, במלון שהתקיימה רוכה,

 התערוכה. פתיחת את דן עם לחגוג שבאו אורחים, כאלף אליה
 והביע לתערוכה חסותו את נתן (מימין), כץ גדי אילת, ראש״עיריית

יצירותיהם. עם יחד באילת יתארחו מת״א רבים שציירים תיקוותו

 אלעזר). דוד מיל. (אלוף
 עם ״גם בשאלה: דודו הגיב

על דיברת ערפאת יאסר
ז״ זה

 כי ידעו מעטים רק ■
לו נ׳טה הוותיקה הבדרנית

 שבועיים לפני שהופיעה קה,
 מיצעד — המרגנית במיצעז־
 ב־ שנערד — העבר פיזמוני

 ה־ לצילומי הגיעה טלוויזיה,
 מבית־החולים. ישר מיצעד

 במחלקה מאושפזת הימה ג׳טה
כא בבכי ופרצה הנאורולוגית

 לרדת הרופאים עליה אסרו שר
בהו להשתתף כדי ממיטתה

 פיהם את הימרתה היא פעה.
ה בליל מבית־החולים וברחה
 לבית־החולים, כשחזרה הופעה.
 גילו הרופאים כי לה הסתבר

 בה נזפו הם בריחתה. את
 ג׳טה: להם הסבירה קשות.

 והעידוד הבמה של ״ההרגשה
 כוח יותד לי יתנו הקהל של

 מחלתי.״ על להתגבר נפשי
הפיליפי מעצב־האופנה

 שעיצב אלונזו, אאורו ני,
 מלתחתה את גם השאר ביו

 של השאה אשת של הפרטית
 מציג דיגה, פארה איראן,

 שלו האופנה יצירות את עתה
 ודהפילי- בנו להקת באמצעות

 היל־ במלון המופיעה פינים,
 הצופות בין בתל-אביב. טון

 הללו מתצוגות־האופנה באחת
 עדה העיתונאית גם היתר,
החול מאחת שהוקסמו! הוז,
 זו היתד, אלונזו. שעיצב צות

 סי- עשוייה שקופה חולצת־משי
 ניגשה התצוגה בתום בי־בננה.

 אם שאלה אלונזו, אל עדה
 הוא כזו. חולצה לרכוש תוכל
 לבקר הזמינה בחיוב, לה השיב

 שבמלון, בחדרו היום למחרת
ה במחיר הנחה לה הבטיח
 עדה התייצבה למחרת חולצה.
הפיליפיני האופנאי של בחדרו

 למאנילה אליך אבוא עשירה,
 ״גם התנצלה. חולצות,״ לקנות

 מיוחד,״ במחיר אותן תקבלי אז
אלונזו. לה הבטיח
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 משרוולו פאר מני המנחה
 אודות נהריה, תושבי עבור

 אפריים שלהם ראש־העירייה
 חוף־הים היה כזכור שריר♦
למתרח הקייץ סגור בנהריה

 עמדה לא שהעירייה כיוון צים,
 ולא מישרד-הפנים, בדרישות

 שיתתים החוף על הציבה
 מיק- מציל, כמו אלמנטריים

 הוצבו החוף על וסככות. לחות
 הרחצה כי שהודיעו שלטים
 ייענשו העבריינים וכל אסורה,
 ארבעים במלאות קנס. וישלמו

 פאר מני הינהה לנהריה שנה
שהת החגיגית העצרת את

 המאורע, לרגל בעיר קיימה
המת כי העיר לתושבי וגילה

ב הראשון הלא־חוקי רחץ
 אלא היה לא נהריה חוף

 שבשעתו שלה, ראש־העירייה
 בלתי־ליגא־ כעולה ארצה עלה
 מאוניית־ד,מעפילים ושחה לי,

 לחוף, עד נהריה מול שעגנה
 ה־ מזרקורי מתחמק כשהוא

 שחיפשו הבריטית, מישטרה
מי בתוך בלתי־חוקיים עולים

ד,ים.
 טען הזדמנות באותה 8!

 בהצעה חיובי צד יש כי מני
 חיפה, ראש־עיריית את למנות
הסוכ כיו״ר אלמוגי, יוסף

האיש ״הוא :היהודית נות
 את להעלות המסוגל היחידי
ארצה.״ חיפה יהודי

אכסו־ יושבי חוג יו״ר ■1
אורי אל־על קברניט דום,

 לסדר הצליח כיצד סיפר יפה,
הפי ביום מישרד־האוצר את

הדלק. מחירי והעלאת חות
 שלי המציתים כל את ״מילאתי

שישי!״ ביום עוד

 בו הפורה הדיפיון מביך. ממצב להיחלץ לד יסייע שלד האישי הקסם
 כהסרזה מסויימים אנדים בעיני השבוע להיראות עלול מזלך אותך חנן

 האנשים אחד כלפי אכזר מלהיות להישמר עליך המציאות. בתפיסת
שונה. באור ותיראה תימוג ריגשית אכזבה ביותר. אליך הקרובים
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 ושיעמום. חוסר־כמף :הן שלך המרכזיות הבעיות האחרונים בשבועות כמו
 קיצונית ,חריגה על לחשוב שתתחיל מוטב רגיעה. אין הפיננסי במישור

 אתה המצב, את תשנה לא אם הרגילים. — אי־עיסוקיך או — מעיסוקיך
לקניות. השבוע צאי שור. בת הרומנטי. במישור לצמיתות. להיתקע עשוי

 בו הפורח הדימיון מביך. ממצב להיחלץ לך יסייע שלן האישי הקסם
 כחפרזח מסויימים אנשים בעיני השבוע להיראוה עלול מזלן אותך חנן

 האנשים אחד כלפי אכזר מלהיות להישמר עליך המציאות. בתפיסת
שונה. באור ותיראה תימוג ריגשית אכזבה ביותר. אליך הקרובים .:+ ך 0ואוחי 11..

אי יוג מ  ב
י 20 *י1ג

 שתבצרי החדש, המצב עם שתשלימי מוטב אז מדי. מאוחר כבר עכשיו
 אתה רוצה, דווקא אתד, אם הקלפים. כל את תגלי ושלא עמדותייך, את

 נקלעת. אליהם הסיבוך או העיסקה מן — והנאה — תועלת להסיק יכול
 אם כן. תגיד דגים, היא אם הרומנטיים: לזוגות בידידך. תלוי רק זה

כלל. לד מתאים אינו הרבה המדבר האדם חכו. — לא והיא דגים הוא

י 21. ונ  - בי
לי 20 ׳ ביו

אויר!
 לעצמך. ולהזיק להתפרץ לך לגרום עלולה עצבים של יתר הצטברות

 נטייתך לטובה. עליך ישפיעו בבית־הבראה מנוחה או ארגעה גלולות
 השבוע להפילו עלולה ממש, של סיכויים חסרי דברים על להמר הטיבעית,

ביתך. בני אח לפקוד עלולה קלה מחלה והישמר. עיניך פקח בפח.

 מרות החלטות לשתי מסביב השבוע, סובבות, שלד המרכזיות הבעיות
 יכול שאינך זכור אירגונים. ובענייני בענייני־כספים : לקבל עליך שיהיה
 שתידחה שמוטב גם זכור כוחותיך. על ושמור בעצמך, הכל את לעשות

 פגישה :בתולה בת המוקדם. לכל הבא, לשבוע הפיננסית ההכרעה את
השיגרה. על-ידי תידחק היא מנוחתך. את מטרידה בלתי־שכיחה
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מאזנ״ם
 בני על יותר לחשוב שתתחיל הזמן הגיע בחיים. הכל לא זה העבודה

 למלוא תזדקק הקרוב בעתיד כי לב, תשומת יותר להם ולהקדיש מישפחתך
 ובעלי ממך מבוגרים אנשים של לעצות לשמוע תהסס אל והבנתם. אהדתם

זהירות. הסיסמה :מאזניים בת מיושנות. שעצותיהם אפילו משלך, רב נסיון

 עליך עסקים, איש אתה אם מעשיך. על וחשבון דין לתת הזמן השבוע
 תחומי לכל יוסיף ביטחון יותר קצת !תהסס אל סופיות. החלטות לקבל
 שור. י מזל בני על מימכי :עקרב מזל בת הזרם. עם שחה שלך. החיים

רומנטי. שבוע אותה. תחמיצי אל לידך, עוברת היא האהבה, בתחום
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 של בסופו שלך. חסוד רק נשאר באשתך, בוגד שאתה שזה תחשוב אל
 קשת, בת לך, הגדולה. הסערה תחול אז, אוי ואז לה, ייוודע זה דבר

 ציפית לא ממנו תאומים, מזל מבן ודווקא מצופה לא אושר השבוע ייגרם
לשני. אחד מתאימים שאתם נראה הצעותיו. את תקבלי דבר. לשום

 מיוחד מאמץ הפנימי. המתח להפגת לך יעזרו לא שערכת הוויכוחים
 להגיע הנואשים גסיונותיך יצליח. — רצינית מריבה למנוע מצידך

 הטיב־ הערמומיות את לנצל תדע לא אם פרי, ישאו לא ממש של להישגים
בה. פוגמת רק היא החיצונית לדמותך המופרזת רגישותך שלך. עית

ר 21 ב מ צ ד  ■ ב
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 במרץ להמשיך אותך יעוררו השבוע, לשבח לציונים יזכו ממעשיך כמה
 אלייך הקרוב אדם של יותר גדולות הצלחות לעצמך. שהצבת במשימות

כשרו את לנצל תדעי אס תחלוף, הקינאה אך מעם, לקנא לך יגרמו
ודיבורך. לבושך אופי את שני גדולים. הישגים ולהשיג נותיו

 לב מעט להשקיע יכולת לו מבולבל. רק אתה אבוד. שאתה נכון לא
 פנים בשום כי אם בכבוד, ממנו יוצא היית — בעניין תככים במקום

 או שלך, החריף הביקורת חוש את רסני דגים, בת את כמנצח. לא ואופן
נדיבה. היי חריף. הוא כמה עד אותך לסובבים תגלי אל לפחות

1988 הזה העולם


