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.החבר האירועים בכל כימעט

ש מוזמנת, היא שאליהם תיים
ש תוכניות־רדיו על לדבר לא

 הכוכבת את מגלמת היא בהם
 גלי בתוכנית היה כך הראשית.

יש לשגרירות שהוקדשה צה״ל,
 שימשה שבה במוסקבה, ראל

ב התוכנית, כשגרירה. גולדה
 לבכי, אריה של השתתפותם

ו ראשון, מזכיר אז שהיה מי
 כמנכ״ל שימש יותר מאוחר

 ישראל וכשגריר מישרד־ההוץ
 מי רחכי, !זכריה בשווייץ

 והתחתן השגרירות צפן שהיה
 אמורה גולדה, של בתה עם

 ישירות משודרת להיות היתד.
 ברמת־אביב, גולדה של מביתה

 נרתעה האחרון שברגע אלא
אי כי והודיעה הזקנה הגברת

ה ביתה. את לנדב מוכנה נה
 גלי־צה״ל, מפקד המצב את ציל

ש- נאור, (״מוסקה״) מרדכי

 ו- תצלומיהן בלוויית שועים
 תמורת שלהן, מיספרי־הטלפון

 — המודעה עבור קבוע תשלום
 דג־ חוקי על־פי בהחלט חוקית
להמ עתה מתכונן הוא מארק.

 הכניסה שכבר במלאכתו, שיך
הון־עתק. לו

 אמי־ נחמן עורך־הדין ■
תי מכין האוצר כי טוען, רני
 שיגיע מי כל למס־עיזבון: קון

 קנס- ישלם ימות, ולא 50 לגיל
פיגורים.

 צאתו־לאור בעיקבות ■
כי עורך־הדין של סיפרו של  צ

האכסקלו המועדון לידסקי,
ל מידידיו כמה החליטו סיבי,
 אכסקלוסי- מועדון״גברים ייסד

 בשבוע פעמיים שיתכנס בי,
ל הנוגעות בבעיות לדון כדי

בילבד. גברים

 אם גם היא הנמרצת, העיתונאיתאביון בווריה
ל השש. בת היפהפייה לשרון

 לדרוש החלה בת, להיות רוצה לא שהיא שרון החליטה אחרונה
 בלשון אליה שיפנו בריר, אברהם עורך־הדין ומאביה, מברוריה
 לשחק מעדיפה ובמקומם שלה שעורי־הריקוד את הפסיקה ,,אתה״,
 שהבגדים והחליטה מהארון השמלות רל את הוציאה כדורגל,

 מעלליה על גבריות• וחולצות ג׳ינס הם ביותר לה המתאימים
 היא שאותו בספר ברוריה מספרת המקסימה שרון של האחרים
שרון. של עולמה ושייקרא לאור, אלה בימים מוציאה

 לנדב אלא מוצא אץ כי נוכח
 וכך השידור. לצורך ביתו את

ה שאר בחברת גולדה, היה.
 של בביתו התכנסו אורחים,

נז ממש האחרון ברגע נאור.
 מעונייגת היא כי גולדה כרה

 נמיר, יעד את גם להזמין
 ראש־עיריית שהיה מי של בתו

 השגרירות. ועובד תל־אביב
 חיפושים אחרי נמיר. מרדכי

 אל והובאה יעל, אותרה רבים
מקום־השידור.

 לכל משמחת בשורה ■
 (״צ׳אר־ אכרהם של ידידיו

ש הישראלי אכרנ׳יל, לי״)
ב חודשים שמונה לפני נאסר

 לזנות. תיווך באשמת קופנהגן
 בכתב בשעתו ששימש אברג׳יל,

 מכל זוכה בדנמארק, מעריב
 שארך מישפט אחרי אשמה,
 שיב־ הוא בילבד. שעות שלוש

 שלו שהשיטה השופט את נע
מו שבחן חוברות, הדפסת —

נערות־שע- של מודעות פיעות

 אל־על קברניט כשנשאל
 יו״ר ארבל, (״גידי״) גדעון

 אל־ של ציוותי־האוויר ועד
 הוועד השבוע הפסיק מדוע על,

 יחסי־הציבור חברת עם הסכם
 :השיב קשור, היה שאיתה
 יחסי־ציבור, צריכים לא ״אנחנו
נגדנו.״ ממילא הציבור

 מרדכי (מיל.) אלוף ■[
י (״מוטי״) ו  של בים נתקל ה

 חברת- להמראת בדרך קשיים,
 מפקד שלו. החדשה התעופה

מצ אינו לשעבר חיל-האוויר
המכ ערימת על להתגבר ליח

 והביורוקרטיים החוקיים שולים
 שותפיו דרכו על שמערימים

 ארבעים שלהם אל־על, בחברת
 המניות. מן אחוזים ותישעה

 הולכת סבלנותו כי הטוען הוד,
״הצ :השבוע התבטא ופוקעת,

המצ הצבא את להכריע לחתי
 את אבל שעות, בשלוש רי

ל מצליח אינני אל־על חברת
הכריע.״
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 בנכסי הנוגעים חוזים ולחתימת כספיות עיסקות להשלמת יפה השבוע
 למגי* עליו חדש, למקוט-מגורים לעקור מתכונן אתה אם דלא־ניידי.

 המעשיות תוכניותיך יושבתו לבל הישמר מחייבת. החלטה לכלל השבוע
השבוע. ולעצבנות נפשי למתח לך יגרום הדבר אם גם שבלב, עניינים בגלל

 לא עדיין לאחרונה. שקעת בו הבלתי־רגיל הדיכדוך מן יוצא אתה אט־אט
 שלימה שורה להכיר עליך יבוא, שזה כדי :באמת טוב שבוע זה יהיה
 בענייני־עבודה אבל זה. בכיוון מספיק עושה ואינך חדשים, אנשים של

יותר. נעימים דפוסים לך תקבע החדש, למצב תתרגל אתה ובענייני־בילוי

 עם מעניינות פגישות לתחביבך. ולהתמסר להרבות השבוע תוכלי
 לצאת הרבי מציאותיים. פסים על שאיפותיך את יעלו חדשים אנשים
 ופורחת, שזופה רעננה, את בשבילן. נהדרת תקופה זוהי לבלות,

 האולימפוס, מן לרדת הזמן הגיע מועילה. למטרה הרגשתך את נצלי
תמיד. חולמת את עליו האמנותי, בשטח עסקי מתנשאת. את אליי
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 מלוא את לך ומקדישים אלייך נמשכים החזק המין בני — סרטן בת
 רבה. במידה אלה בימים מתחזק שלך שהסכס־אסיל מאחר תשומת-הלב,

 איך להרהר תתחילי אם תעשי טוב הצלחה, משיכרון תשתחררי באשר
 תזניחי אל ■- והעיקר עתידך, לשיפור החדשה ההתפתחות את לנצל
תשומת־לב. הרבה להם הקדישי ;ותיקים ותיקים ידידים אופן בשום

 עצמך את ותיקח עצמך על תשמור אס להסתדר רק תוכל השבוע גס
 מתכנן שאתה עניין לך לקלקל עשויה מופרזת שתייה בידיים. חזק־חזק

 במריבה, להסתיים עלולה וחשוב טוב ידיד עם פגישה גם רב. זמן מזה
לקבל. שתדע בתנאי — לעזור מוכן בעל־השפעה איש דומים. מטעמים
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 במישור ;רב כסף — בעסקים :הצלחה פעם ועוד הצלחה, הצלחה,
 אהבה לכת. מרחיקות תוצאות שתישא חדשה היכרות — הרומנטי

 היא :דאגה אל אבל מאכזבות, תוצאות להראות מתחילה ישנה
בשנהאדום. לבשי טוב. שבוע מצפה לא בתולה, לך אותך. אוהבת עדיין
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 יהפוך — זה בשבוע בו שתגעי עסק כל עסקים. לעשיית טוב שבוע
ותמ יחזור הוא נורא, לא זמנית. אותך עזב אליך קרוב אדם זהב. מיכרה
 יכולה את בינתיים אבל מאושרים. משותפים חיים יחדיו לנהל שיכו
 השבוע מצפה מאזניים, בן לך, חולפות. להרפתקאות המצב את לנצל

מהר. ופעל תהסס, אל דחילק. רק אותה. חטוף לא־נורמלית. הפתעה

*

עקת
 הפיתרון את תמצאי לא עקרב, בת משפחתיות, בבעיות הסתבכת אם

 ויותר יותר תיכנסי השבוע, בסוף ה׳, ליום עד :להיפך השבוע. לצרות,
 שנוגע מה כל — שני מצד משפחתיים. ולסידורים להתחייבויות עמוק

באכילה. תגזימי אל לבן, לבשי יפה. טולה מיקצועי או עיסקי לאירגון

 כפי הנכספת למטרתך ותתקרב קדימה, גדולים צעדים תצעד השבוע
אינ סיפוק לך צפוי רמז. סתם לא וזה מעודן. קרוב היית שלא

 ותיקה ידידה עם מעניינת פגישה — ובעיקבותיו ואמנותי טלקטואלי
לרכילות. אוזן תטה ואל יתר, מעצבנות היזהר עליך. ואהובה
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 תוכנית־בילוי לך ומקלקלים אותך מטרידים בלתי־חשובה פגיעה או פצע
 או רב, זמן חלמת עליך ההחלטה את תקבל אז !,ה ליום היכון נהדרת.

 נקודת־מיפנה מהווה זה יום יהיח, שלא איך בשבילך. אותה יקבלו גם אולי
הנוכחי. בקו תמשיכי ל מאושרת את בזה. להקל לך ואל הנוכחיים בחייך
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 אנשים הרבה, מפעילותו מקוות תוצאות רואה אינך :והלאה ממך האושר
 גורמת ובדידותו אמיתיים, חיבה לגילויי זוכה אינך מעמדך, תחת חותרים

 מזל בת אותך. ההורס האגואיזם על להתגבר נסה נפשי. לדיכאון לך
 חשבונם על בהכרח לא החברה, בסולם להתקדם מאמצייו תגבירי — דלי
החיצונית. הופעתך ועל בריאותך על שמרי פנים. להסביר נסי אחרים. של

 ינסו מטך צעירים מחזרים של שפע השבוע. לנחת תזכה דגים בת גם
 בערמו- עלייך העולה וחריף גבוה ממישהו היזהרי קירבתך. לבקש

 שאינם דברים להשיג נסיונות-שווא במלכודת. ליפול עלולה את מיותו.
 תהסס אל תתגבר. דיכאון. גם ואולי אכזבה לן ינחילו בטווח״ידן

ן1<0תסכים. היא דבר של בסופו רצית. אשר את ולבקש איתה לדבר
ר 10 א רו ב ה - ב
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