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 מעמיס שאתה האתגרים
 מבחינה עצמך על

 לעייף עלולים רוחנית
 כא־ לן ולגרוס אותך

 לדעת תיווכח בי־ואש.
 בעבודה, רציני שעיכוב

 נגרם ביוקרתה שפגע
 אשה בגלל בעקיפין

 שזה הוא המרגיז נאה.
 כדאי. היה לא בכלל

 עצמך את תאשימי אל
 בת כלפיך. ואדיש קר שידידו בכך
הקץ. את תדחקי ואל סבלנית היי — טלה

* ¥ ¥
 אליו חכספי המשגר

 ישפיע עיסקך, נקלע
 מצבך על קשה גצורה
 גקשר האישי. הכספי

 מלעשות היזהר לכך,
עלי נמהרים, מעשים

להת עלול אתה הם
 אל יותר. מאוחר חרט

 באוזני להודות תתבייש
 עיסקך מצב כי ידידיך

 אל לעומת־זאת, גרוע.
 הסבך. מן מוצא לחפש לנסות תעז

¥ ¥ ¥!
במיו נוח יהיה לא זה

רו אתה אם אבל חד,
 להסתכן, יכול אתה צה,

ה הריגעי, כאב־הראש
הפגי בטווח־קצר, צרות
 — שונאיך עם שות

 אם שקולים, אלה כל
 על־ להתמיד תדע רק
 הרציניים ההישגים ידי

 שתפתח וכוח־הרצון,
 התפנית. עצם על־ידי
 ובלתי־צפוי נעים מיקרה

 כתגלית תיזהר, לא אם
 שאת לו תראי אל קינאה.מיקצועית. של או

אדישות. של פנים העמידי ממנו. נפגעת
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תאותיס
 להתגלות, עשוי

אישית איבה של

* א
? <,׳

 הבנה תגלח השבוע
שיפ לאנשים מיוחדת

צרו על לספר אליך נו
 תועיל זו הבנה תיהם.

דבר, של בסופו לך,
 בלתי מתנה בצורת
 בסולם וקידומך צפויה

 תניחי אל החברתי.
 הסטוייה למתחרה

מנו את לחפר שלך
 לח מייחסת את חתך.

 היסטרית להיות הנוטה חשיבות־יתר,
יעזור. ידיד שלך. יחיה הוא הרגעי, כמעט.

¥ ¥ ¥
 מונעת הרבה גאוותו

 או טובות לבקש ממך
 זכור בקנוניות. להסתבק

 מילת־הקסם השבוע כי
 לכן, טיפוח־קשרים. היא
 .להתגבר תתקשה אם גם
לפ למד גאוותו, על

 פיך את להחזיק חות
 רוצים הם אם נעול.

 תן — עימד להיטיב
 ועל זאת, לעשות להם

 מכריעות. להיות העשויות הצעות תדחה
* ¥ ¥■
ורצון ידידות גילויי ___________

חד מכרים כלפי טוב
 היכרת אם גם שים,

אלת, בימים רק אותם
במ להשתלם עשויים

 תסרב אל הזמן. רוצת
חדשים, מכרים לארח

 איתם יביאו אם גם
שאינו, משלחם, ידיד

מו ושאינו לך, מוכר
 בעייח בעיניך. חן צא

 עשו־ מאוד ורגישה אינטימית מישפחתית
הקרובים. בימים פתרונה על לבוא ייה
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 טובים ידידים לעז. מדברי תחששי אל
 עליהם. לסמוך יכולה את עליך, שומרים

 עליך, חיובית דעתם
 הנישואין, בחיי בעיות
 רחוק הלא בעבר שצצו

פתאו באותה ייעלמו
 בנות הופיעו. בה מיות

 חסתכלנה מאזניים,
 ליד• מצוי זח מסביבכן,

 לשווא תחפשנה אל כן,
ב שאינו המושלם את

אידיאלי. שבוע נמצא.

מאזנ״ס
ר 23 ב מ ט פ ס  - ב

ר 22 ב טו ק או ל

¥  ¥ ¥

 רק וזוהי — רומנטי שבוע הכל, בסך זהו
 שפגישותייך דעי, :עקרב בת !התחלה

 זו נערכות הן אם גס
 עשויות — זו בצד

 מאוד חזקה אש ללבות
עימך, הנפגשים אצל

כן, על השבוע. בסוף
וברח בזהירות נהגי

 אדם תסבכי אל מנות.
 בשעשועי־הפלירט נשוי
שרירו תהיי אל שלך.
 לך כדאי :תזכרי תית.

זהירה. להיות להבא

עקת
ר 22 ב טו ק או  ב

ר 22 ב מ ב בנו

1שוו
בי מ ב נו : - 

ר ב מ צ בד
 ב 23

20

¥ ¥ ¥

 להגשים הכוח את לך יביא השבת יום
<״ הישנה תוכניתך את

לעו ההיקף. ורבת
 מן התעלם זאת, מת

 וה- הבזויים התככים
 מן כמה של קטנוניים
 חם :אותך הסובבים

טו את שוחרים לא
 עסקים תעשה אל בתך.
 זח ביום כי ב׳, ביום

קומוני בקשיי תיתקל
מזרים. הישמרי קציה•

׳¥ ¥ ¥

 לדאגה, מקום אין משתפר, בריאותך מצב
 הלילה בחיי הפסקה

הו לך. ' תועיל רק
השתנ החיצונית פעתך

החיזו — לטובה תה
בהת יתרבו אחריך רים

 לחסוך השתדל מדה.

למ עלול אתה כסף.
עיס־ בפני עצמך צוא
רב, ממון שתדרוש קה

 כאלו ישנם עיניים. פקח
לך. להתנכל שינסו

¥  ¥  ¥

 מדחיקים חדשים שקשרים הדבר טבעי
 מו- תרגישי אל הישנים. חזכרונות את

 תחיי כך. על סר־כליות
 יותר עוד הרגע, את
 לפר״ דאג הרגיל. מן

 לטווח בייחוד נסתך;
 יכול, אתה אם ארוך.
 חוזה על אפילו חתום

 קבלני. הסכם על או
 למקורביך נחת גרום

 פיננסי צעד על״ידי
וסגול. חים לבשי נבון.

ר 21 ב מ צ  • בד
ר 19 א נו בי

ר 20 א נו  - בי
ר 18 א בפברו

¥ ,1¥־  ¥

 בהשקפתו, חופשייה שאת : משוס דווקא
לת מאוד קל במעשייך, קשורה ובלתי־

 או במלכודת אותך פוס
 מה לעשות אותך לחייב
מביא, זה רוצה. שאינך

ול־ לאוזלת־יד אומנם,'
— מצידך אפס־מעשה

ה בכל רוצה מי אבל
 מוטב לכן ?הללו צרות

 מה איתו יחד שתחשבי
מ באמת, רוצים אתם
לפ או הדדי ויתור תוך
הדדית. אי־הסכמה חות

צרות. לכם יחסכו ברורים דברים

49 $
מיס

ר 19 א  - בפברו
ס 20 ר מ ב

ט1ספ ר
כדורגל

ה עץ על חל׳־ה ס י ג
?״ קונפורמי בני עם לדבר אפשר ״הלו,
 השיבה בבית־הספר,״ נמצא לא ״בני

 ב- תל־נורדאו היסודי ביודהספר מזכירת
תל־אביב.
 שלו מיספר־הטלפון את לקבל ״אפשר

ז״ בבית
את היו ״לבני המזכירה, פסקה ״לא,״

 לתת מרשה לא הוא צרות. מספיק מול
שלו.״ מיספר־הטלפון את לאנשים

 של מאמנם קונפורטי, לבני ואומנם,
 צרות היו אכן רמת־גן, הפועל כדורגלני

 המחזור במישחקי האחרונה, בשבת רבות
 המישחק תום עם מייד א׳. בליגה השני

 מחנה־יהודה, להפועל הפועל-רמת־גן בין
ה גיצל ,1:1 בתוצאה שנסתיים מישחק

 שהתכוונו מפוגרום גבדרהקומה, מאמן
קבוצתו. אוהדי בו לעשות

 למיגרש עץ:״ על אותך ״נתלה
הגי המישחק, נערך שבו הפתח־תיקוואי,

הפו אוהדי האורחים׳ צופים. 2000כ־ עו
של כבתוך ביציעים התנהגו רמת־גן,. על
וב בצעקות ראשון כינור וניגנו — הם

 רמת־גן הובילה ,84ה־ לדקה עד צווחות.
 הצליחו דקה באותה .0:1 של בתוצאה

 לכבוש מחנה־יהודה, שחקני האורחים,
 נתן השיוויון שער כיבוש משווה, שער

או של חסרת־הרסן להתנפלות האות את
קונפורמי. בני מאמנם, על רמת־גן הדי

 יא־כלב! הקבוצה, את לנו הורס ״אתה
ביו הגבוה העץ על אותך נתלה אנחנו

 ולקללו. להפחידו הוסיפו ברמת־גן,״ תר
עסק!״ לך יש מי עם לך נוכיח עוד ״אנחנו

 שניתכו העסיסיות והקללות האיומים
 קודם הדקות שש במהלך קונפורטי על

שע למה מבוא אך היוו המישחק לסיום
 המיש־ נסתיים כאשר להתחולל. היה תיד
 סביב רמת־גן אוהדי נחילי התקבצו חק,

 ומשליכים אותו דוחפים והחלו מאמנם,
ביק האוהדים ליד. הבא מכל חפצים עליו

התפט את להגיש המאמן על לכפות שו
הקבוצה. מאימון המיידית רותו

 המשמש בריא־הגוף, קונפורמי לבני
 היסודי בבית־הספר לחינוך־גופני כמורה

 פנים. המזל האיר בתל־אביב, תל־נורדאו
 הכדורגלנים את שהובילה הדרך בקטע

 הרמת־גני, לאוטובוס .האיצטדיון מפאתי
 הקבוצה של חברי־הנהלה מיספר הצליחו

האו מפני חסר־האונים, המאמן על לגונן
 על — לינץ׳ בו לעשות שהשתוקקו הדים

בכפו. עוול לא
 למכתש, מפתדדתיקווה הנסיעה במהלך

 לא הרמת־גנים׳ של טיגרשם־מועדונם
 ריגשו- את להסתיר המאמן עוד הצליח

מר. בבכי ופרץ — תיו
שעב העונה קציצות:״ ממך ״געשה

 בקא- ביותר המוצלחת העונה היתר, רה,
 הוא קונפורטי. בני המאמן של ריירה
 תל־אביב הפועל קבוצת את להציל הוזעק

ב האחרונים דימדומי־חייה את שבילתה
קונ בני ואכן, הלאומית. הטבלה מעמקי
העו של בסיומה במשימה. עמד פורמי

ה במקום תל־אביב הפועל דורגה נה
 כפיים, על קונפורטי בני נישא אז, שמיני.

האח בשבת ואילו נם. על הועלה ושמו
 הנזק- מידיהם בקושי רק נמלט הוא רונה
 שביקשו הדשה, קבוצתו אוהדי של מות

שפטים. בו לעשות
 תל־ הפועל לא זה כאן ״קונפורמי,

 עוד אתה פראיירים. לא אנחנו אביב!
 קונפור־ לרמת־גן! שבאת היום את תקלל

קצי ממך נעשה אנחנו לך: תיזהר טי,
 בני הקבוצה. אוהדי עליו צעקו צות!״
 אחרי היום, למחרת הפסקנות. את הסיק
 מתפקיד להתפטר החליט ליגה סיבובי שני

 עצמו למצוא חשק לו היה לא המאמן.
רמת־גן. ברחובות העצים אחד על תלוי

כדורסל
א הכושי□ עשו של

ת □ א ה של
 כל- שהוא כושי, ספורטאי של הדימוי

 עמד לא השונים, מיגרשי־הספודט על יכול
 בארבע הופיעו כאשר המציאות, .במיבחן

ב שחומי-עור כדורסלנים ארבעה עונות
אר תל־אביב. מכבי של הכדורסל קבוצת

ה על ענו לא הכושים הכדורסלנים בעה
היש האלופה קברניטי בהם שתלו ציפיות
ראלית.

— לגויים שטוב ״מה הסיסמה בעיקבות

 מחלקת ראשי החליטו ליהודים״, גם טוב
 אחר לתור תל־אביב, מכבי של הכדורסל
 ב- נחת ׳,71 בקיץ שהום־עור. כדורסלן

שהת ענק, כושי בן־גוריון, גמל־התעופה
 החלו מייד מטרים. 2.10 של לגובה נשא
ה הכדורסלן של ממראהו מתפעלים הכל

 שיהת־היום הפך דנלופ, רון הענק כושי.
בישראל. הכדורסל אוהדי בקרב

 ב־ שלו הופעת־הבכורה את ערך כאשר
 אורלי קולנוע ליד הישן, מיגרש־ד,כדורסל

 שראו סקרנים מאות בו צפו בתל־אביב,
 האגודה. של המושיע כדודסלנה את בו

 מאמצים שעשתה תל־אביב, מכבי קבוצת
ב האירופי לגוב-ה,אריות להעפיל עליונים

הצלי לא — מעדה ׳),71/72( עונה אותה
 רון חצי־הגמר. למישחקי אף לעלות חה

תל־ במכבי הראשון לכושי היה דגלופ

מק־גריי כדורסדן
בשחור אכזבה

 שבאו אלה שלו. את עשה שלא אביב,
פחות. לא איכזבו בעקבותיו,

״חטיתח ״המאמן שטרקמן, היים :
באו הישראלית האלופה קפטן שהיד, מי
 כדוד- של מאמנם משמש והיום זמנים, תם

 רון על דעתו מחווה גן, רמת־ •מכבי סלני
 הכושים ועל הכדורסל בעיית על דנלוס,
ב צופה הישראל ״כשהקהל :בכלל
 הוא טוב, לא שהכושי ורואה הקטן, מסך
 לזרוק !גדוש שווה לא ,הכושי :צועק ישר
הביתה!׳ המאמן ההנהלה! את

 הולכים האגודה שנציגי להבין, ״צריך
כש בארצוודהבדית בושי כדורסלן לחפש

 כמו קבוצה מסויים. סכום־כסף בידם יש
 כדורסלן לרכוש מסועלת לא תל־אביב מכבי
 מדריד ריאל דולר. 50.000 של בשווי כושי

 יקרה מה דומה. בסכום צ׳רביאק את רכשה
 בסכום כדורסלן תרכוש תל־אביב מכבי אם
ל להעפיל תצליח ולא דולר, 50.000 של

 מהיכן ו גביע-אירופד, חצי-גטר של שלב
 כדי דולר אלף 50 תל־אביב מכבי אז תיקח

 מיליון חצי זה אלף 50 לכדורסלן? לשלם
שחור!״ בשוק לירות

שהו הרביעי שחום-חעור האמריקאי
 לא- לישראל הגיע תל־אביב, במכבי פיע

 התל- שהמועדון לאחר נבחר הוא מכבר.
 במישחקיו אבל מיבחנים. לו ערך אביבי

 חולשה מק־גריי גילה האחרונות והופעותיו
 הוא המיגרש. על וחוסר־ניידות מסויימת

 כקלע התבלט ולא במיקצת מגושם ניראה
מצטיין.

 ״מיי־ חיים ממורמרים. השחקנים
 של המישחק עושה שהיה שטרקמן, מון״,

 נוספת בעייה על דעתו את נותן הקבוצה,
לקבו הכושים הכדורסלנים בבוא שצצה

 במיש- בדילמה. נמצא תמיד ;״המאמן צה:
 הוא גביע-אירופה ובמישחקי הקי-מיבחן

 הזרים- ה,כדורסלנים את הזמן רוב משתף
ממורמ נשארים הספסל ■שחקני הכושים.

ומתוסכלים. רים
 מכבי את עזב אבישר שמולי הסיבה ״זו

ה אם תל־אביב. להפועל ועבר תל־אביב
 הכושי, הכדורסלן את משתף לא מאמן
ל הביאוהו מדוע עצמם את שואלים כולם

?״ ישראל
 תל־אביב מכבי הפסידה כאשר השבוע,

 במישחה־מיב- קינזו, ההולנדית לקבוצה
 של יכולתו לגבי מאוכזבים רבים היו חן,

מכבי. של כושי־העונה

1992 הזה העולם


