
אנשים
 בבעיות שתדון השלום, בקול

 מבלי המרחב של איכות־החיים
טריטוריא לגבולות להתייחס

 בעיות באיזורנו ״יש : ליים
 איכות־יחיים, של חשובות די

 זוגות־ עורקי־תחבורה, שיפור
 אם סביבה, וזיהום צעירים
מה נשנה אולי בהם, נתרכז
 זה ואולי האחרות, בעיות
השלום!״ את קצת יקרב

 רשת של הצרפתי הכתב 9!
 ניקולא בפאריס, האי־בי־סי
 יחד לישראל הגיע גרנייה,

 כדי ואיש־קול, מסריט עם
כאן. הישראלי לצוות לעזור

 הטלוויזיה עובד -שאני למרות
הישראלית.״

■  המצטיינת האצנית !
יכו רוט־שחמורוכ אסתר

פר לישכת־עיתונות לפתוח לה
 היא שם וינגייט, במכון טית

ל אימוניה לקראת מתגוררת
 חדלה אינה אסתר אולימפיאדה.

 זרים, לכתבים ראיונות להעניק
 והיא דלתה, על המתדפקים

 לרישתות־טלוויזיה מצולמת
 ידוע, עיתונאי בחו״ל. רבות

 מנובל ציגלמן ויל,טור מוכ
 נאלץ הפאריסאי אובזווואטר

עד אחדים, ימים להמתין

כה  שנות נוסח ובכובע במחשוף־ענקשוורץ בו
 בפתיחת הערב כוכב היתה ׳,30ה־

 מהרישומים ההצגה את גנבה בונים, שמואל הבמאי של תערוכתו
(מימין). גרא רחל התכשיטאית בידידתה פגשה הקיר, על שהיו

 מצרפח חדשים עולים אנה, ואשתופייו־קון ראן
 בכיכר״את לבגדי־אופנה חנות פתחי - -

 על־יד שהוכן כיבוד שכללה לפתיחה אנשים מאות הזמינו רים,
 האור מאות ושמפניה. תוצרת־חוץ מעדנים וכלל יוקרה מיסעדת

 אנשיו האוכל. על התנפלו ואנגלית, צרפתית לשוחח שהקפידו חים,
 כשבעלי בגסות, מהמקום הורחקו החנות ליד במיקרה שעברו
אחר !״אותך הזמין ״מי :בלתי־מזוהה אורח כל שואלים הבית

שבעו שלא אותם הוזמנו שאליה ארוחת־ערב, התקיימה הזלילה __,״
 לס אישור קיבל גרנייה

ל ב-שכם, ההפגנות פי  נ ו
 בישראל האי־בי־סי שליח

 מיכתבי־התגו אחרי כי
 לראע שנשלחו חריפים

 אחו ושר-הביטחזן שלה
 לפני אנשיו של צרם

 הסקירה תעבור בג׳ניו,
 גם אולם תקלות. ללא

 עם האי־בי־סי איש נעצר
ניקולא בא כששוחרד,

 סוקולוב, בית למיזנון
כי הישראליים לעמיתיו
 דק לא הישראליים הביטחון
ש בכך בעבודתו, לו הפריעו

 גם ניסו הם אלא אותו, עצרו
 לו אמר מצלמותיו. את ישכור

 הישראלית, הטלוויזיה כתב
 זה תדאג, ״אל :חלפי יפיל!

 הם זר. כתב שאתה מפני לא
הדבר, אותו בדיוק לי עשו

 כדי פנוי זמן מצאה שאסתר
ראיון. לו להעניק

 מלוד, הערבי הסופר 9׳
אוזי ר, פ מ ס א ־ ל ה שחזר א

 שנים כמה שבילה אחרי שבוע
 אי־שם נתקל כי סיפר בחו-״ל.

ש פלסטיני, בפליט בסקוטלנד
 תוך מלוד. באה מישפחתו גם

שב פולקלור, סיפורי שהחליפו
 רבת- האיבה עמדה מרכזם

 לבני רמלה בני בין הדודות
 את בעל-שיחה לו סיפר לוד,

 במה־ המהלכת הבאה, הבדיחה
 נפגשו בעמאן :נות־הפליטים

 והשני מלוד האחד פליטים, שני
 הפליט אמר ?״ ״שמעת מרמלה.

 המונית קטטה ״היתה מלוד,
 והיהודים ברמלה היהודים בין

 :מרמלה הפליט שאל בלוד.״
 הפליט השיב י״ ניצח ״מי

!״מלוד היהודים ״כמובן :מלוד
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תפוחים

 עשית ולא בזה, שרצית זכרי השבוע, סוף בימי מאד מתאכזבת את אם
 משאיר אינו שוב שפגשת האיש הדבר. את למנוע כדי בסיסי דבר שום

 שאת מה לך לתת יכול איננו הוא שגם זכרי אפר. של טעם אלא בפיך
בכפר. ארוכים טיולים לערוך הרבה, לבלות לצאת תהסס אל לתת. לו מרשה

 אתה אם שלך. האהבה חיי את השבוע סוף לקראת יכסו סוערים עעיס
 — חברה לך יש אם אשתך. לבין בינך סוערת מריבה תפרוץ — נשוי

 לזמן תיפרדי את השבוע: דבש תלקקי לא שור בת את, גם תיפרדו.
ידידיך. רוב את תרחיק המופרזת שתייתך אלייך. מאד הקרוב מאדט ארוך

 וטוב. שוב ביוזמה, לנקוט תצטרך בה בחייך, תקופה מתחילה השבוע
 הזהרי :תאומים בת הבאים. צעדיך את בזהירות שתתכנן מוטב כן על

 המשיכה כוח לסידורים, בבוקר הולכת שאת לפני תאכלי משחייה,
זאת. נצלי קצר. זמן למשך חשפעתך תגבר שבת מוצאי אחרי יגבר. שלך

 רחוק. לטווח לתוכניותיו להזיק אף ועשוי לך, יעזור לא רגש־הנקמנות
 כי שמוטב כל־כך, אותך יכעיס סרטן בת ג׳ ביום אלייך שיגיע מכתב

 תשובה, תשגרי או פעולה תנקטי בטרם תוכנו, את אחדים ימים תשקלי
 :הזה השבוע את לנצל שאפשר ספק איו זאת לעומת לכאן. או לכאן

עלייך. המעיקות והמשפחתיות הכספיות הבעיות כל את מהדש בו לשקול

 נעימה. כל־כך לא בשורה לך מביא ר יום כספיים. לסידורים מתאים ד׳ יום
 השבוע בסוף אולם ולטייל. לרקוד לבלות, הרוצים לאלה טוב שבוע זהו

 בייחוד לעסקים. טוב כל־כך לא — הבאות לקראת כוח לאגור עליך
בזריזות. לסיים יש קטנים בית סידורי ושכניך. שותפיך אותך ידאיג

 הקשור בכל משמעות בעל כיום לך להתגלות עשוי בחודש ג6ה־
 ששיערת. ממה ידידי־אמת יותר לך שיש תיווכח הרומנטית. לפעילותך

 אול יסיחי ונעימים עליזים חיי״חברה אותך. יפתיעו שימושיות מתנות
צהוב. ̂לבשי :בתולה לחיסכון. טוב שבוע היום־יום. מבעיות דעתך

 אין חדשה. לתקופת־חיים סימן עבורך יהווה ה׳ ביום במחשבה מיפנה
כוח יותר. טוב עתיד לבנות השתדלי אך העבר, את למחוק צורך

זאת עם יחד אך מבודד, עצמך את מוצא אמנם אתה גובר. שלך השכנוע
בנושא תשפיע עליהם יריבים, אפילו בלתי־רגיל. כוח ובעל מאושר

בספורט. הרבה ועיסקו במסעות זה בשבוע הרבו יכבדוך. מסויים,

7111111 ״

 היה זה כל כאילו לא? בתככי־הזולת, הזמן כל מסתבך שאתה איך מוזר
 הסוד את נו, ? בני־עקרב כן, לא תככים, שונאים אתם אבל עליך. אהוב

 או נסיעות במעטי להתרענן כדאי זאת, לעומת בינינו. יישאר זה נגלה. לא
 בייחזד — עצמך על שימרי עקרב: בת חשובה, שלך הבריאות טיולים.

בים. להתרחץ הרבי ציבוריים. במקומות בעיקר מידבקות, ממחלות הישמרי

 הנוגע בכל הבנה ולגלות לקראתך לבוא מוכן שהוא לראות תיווכח
 אליך. נמשך שהוא כשתבחיני מבוכתו את להסתיר יובל לא הוא לך.
 זה ביום עשוי הוא שלך. מעורער הבלתי השילטון יום הוא חמישי יום

 השנונים. חיצייך את לקבל אפילו רוחך, על שעולה מה לכל להסכים
הטבע. לחיק צאי — קשת בת שהיכרת. החדש הידיד על לו תסיפרי אל 118381

 נסה מועילים. דברים לעשות בלי ציבוריים, במקומות לשבת מרבה אתה
 עתידך את לחפש תנסי אל לך. שיזיק לפני זד, פסול מינהג לשנות

 שיקסים אדם, השבוע תפגשי זאת, לעומת !וזהו אותך עזב הוא — בעבר
 המציקות נפשיות בעיות חיבתו. את לרכוש תצליחי נבונה, בגישת אותך.

רופא. עם התייעצי נחוצים. בדברים להתרכז לך מאפשרות אינן לך,

־ בדצמבר 24
בינואר סז

 תעשה אל שלך, החדש החופש את לנצל שתרצה הסיכויים כל יש כי אם
 טומנים שינויי־הפתע וגם לבני־דלי, השבוע, מסוכנות הנסיעות גם :זאת

 אנשים להכיר זאת, לעומת כדאי, פסיכולוגיות. סכנות מיני כל בחובם
בדרכך. מזדמנת טובה עיסקה בזהירות, חדשים. בתחומים ולהתעניין חדשים,
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ולהב נפש חשבון לעריכת מתאימים של'השבוע תראשונים היומיים
 ידידים של בחברתם שתימצא לבך דאג ארוך. לטווח מטרות הרת

 החלטות בקבלת לך ולסייע להדריכך שיוכלו וריאליסטיים, מהימנים
עתידך. את שתקבענה כספיות להוצאות הנוגע בבל זהיר היה חשובות.


