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 על לסמוך לן שאסור חעונדח למרומ
 ווצ־ לך המציעים אלה
 השבוע מפתות, עות

 שיקום תהליך יתחיל
ש מכם לאלה כלכלי,

 בצרות שקועים היו
ב רציניות. כספיות

 השבוע סוף טוב ייחוד
 יום א׳. יום ובמיוחד

לרו מתאים אינו ה׳
 יותר בו יש : מנטיקה

 עוינות. השפעות מדי
האהבה. בשטח שבת, על להמר תוכל

* ¥ *

 מעמים שאתה האתגרים
רו מבחינה עצמך על

 לעייף עלולים חנית
 כאביי לך ולגרום אותך
תי שינה. ונדודי ראש
 שעיכוב לדעת ווכח

 שפגע בעבודה, רציני
בעקי נגרם ביוקרתך,

ה נאה. אשה בגלל פין
 בכלל שזה הוא מרגיז

 שור בת כדאי. היה לא
סבלנותך. חוסר על עצמך את תאשימי אל
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 פשוט הוא אותן, מרמה לא שלך השותף
 כמון. ומרוגז עצבני

 מוטב החיכוכים. לכן
 יותר להיות שתנסה

 לא דבר שום ותרן.
בסוב התייחסי בוער.
 אותך לסובבים לנות

 את לפייס והשתדלי
מי או שלך, השכנה

 אלייך. המקורב שהו
הרוו תאומים בני כל

 להיתקל עשויים קים
 אן הרומנטי. בשטח במיכשולים השבוע

הפתעות. צופן הקרוב העתיד דאגה, אל
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ו עתידך, על מספיק לחשוב טורח אינך
 נבון באופן מנתח אינך

ש האינפורמציה את
 תהסס אל לידך. הגיעה

 זוגך בת עם מלהתייעץ
 שמור עבודה. בענייני

 הגדולים ההישגים על
לאחרונה, הגעת אליהם

 סרטן בת תפטפט. ואל
ל־ שאי-אפשר זכרי —

ה כל כולם את רמות __
 בדברייך הזהרי זמן.

 לצרה תיכנסי פן מעשייך, את היטב ושקלי
עתידך. על ברצינות שתחשבי כדאי גדולה.

* * *

 מוסיף השבוע בתחילת שעברת הזעזוע
 אותותיו. את לתת

 לחשוב די לא אולם
 עושה שהמצב מה על
 גם חייב אתה — לן

ל כדי משהו לעשות
 זכרי מצב. אותו שנות
ב ליפול יכולה שאת

 מזל בן עם בייחוד פח,
תה אל קשת. או גדי

 הקשר את לנתק ססי
 מאוחר. שיהיה לפני
הגרוע. מצב־רוחך את ירומם חורפי בגד
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 שבוע זה אין :אותך הזהרתי אבל מצטער,
 אם מרחיקי־לכת. שינויים או מסעות לערוך

מיס־ על לשמור תוכלי
 בה לזו דומה חיים גרת

 בתנאים כה, עד היית
 במיקצת תקלי חדשים,

— לא אם הבעיות. על
 לחלוטין שתסמכי מוטב

 איש של שיפוטו על
— העיקר בעל־שיקול.

 דבר בשום להגזים לא
 הבא ג׳ יום לריב. ולא

 הזדמנות לך מגיש
 אשר מיכתבים תכתבי אל בלתי־חוזרת.

ובא. המתקרב השבוע בסוף מאד חשובים
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 עבודתך. במיסגות השבוע הרבה כתבת
̂  רבה. הבלחה לך והיתה

 עליך ששורה למרות אך
 מעדיף והיית המוזה
ל לכתיבה זאת לנצל
 את מוצא אתה שמה,
 נטייה עם שנון, עצמך

הכו חריפה, ביקורתית
 ישר קצרות ומדבר תב

תר דאגה, אל לעניין.
ד גיש ב השבוע עו

 בגישתך שתחול תמורה
עבודתך. במיסגרת אותך הסובבת לחברה
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 מכרים כלפי טוב ורצון ידידות גילויי

 היכרת אם גם חדשים,
אלה, בימים רק אותם

ב להשתלם עשויים
תס אל הזמן. מרוצת

חד מכרים לארח רב
 יביאו אם גם שים,

משלהם, ידיד איתם
וש לך, מוכר שאינו

בעיניך. חן מוצא אינו
אינ מישפחתית בעיה

 מאוד ורגישה טימית
 הקרובים. בימים פיתרונה על לבוא עשויה
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 ישפיע עיסקך, נקלע אליו הכספי המשבר
 מצבך על קשה בצורה
 בקשר האישי. הכספי

 מלעשות היזהר לכך,
 עליהם נמהרים, מעשים

 להתחרט עלול אתה
תת אל יותר. מאוחר

 באוזני להודות בייש
 עיסקך מצב כי ידידיך

 אל לעומת־זאת, גרוע.
מו לחפש לנסות תעז
לך. לכפופים מהסבך צא

ם י ב ת כ מ
למופת פיסוי
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 אתה אם אבל במיוחד, נוח יחיה לא זח
 כאב־הראש להסתכן. יכול אתה רוצה,

 בטווח- הצרות הריגעי,
שונ עם הפגישות קצר,
שקו אלה כל — איך
ל תדע רק אם לים,

ההיש על״ידי התמיד
 וכוח- הרציניים גים

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

תי לא אם להתגלות,
 איבה של כתגלית זהר,

 אל מיקצועית. קינאה של או אישית
 פנים העמידי ממנו. נפגעת שאת לו תראי

 !הפתעה ואדישות. לא״איכפתיות של
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 דלי בן השבוע, במרכז העומדת הבעייה
 אשר כל בריאותך. היא

 — לשיפורה תעשה
תע אשר כל מצויין.

 בה לפגוע העלול שה
 הרגילה מן מסוכן —
 המשפחתי, לרופא גש

 ואל שיגרתית לבדיקה
 פוליסת־הבי־ את תזניח

 הצלחתך בגלל טוח
 והאמנותית. העיסקית

 גס הפתעות לך נ^ונו
!האט מדי, פזיז תהיה אל הפיננסי. במישור
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 טובות לבקש ממך מונעת הרבה גאוותן

בקנוניות. להסתבך או י
 מילת- השבוע כי וכור

 טיפוח היא הקסם
 אם גם לכן, קשרים.
 על להתגבר תתקשה
 לפחות למד גאוותן,
נעול. פיך את להחזיק

 להיטיב רוצים הם אם
לע להם תן — עימך
תיד ואל זאת, שות
מכריעות. הצעות חה

 צורת על אתכם לברך לי הרשו
 הנשיא של ביקורו את שלכם הכיסוי

 הבלתי אחרי.השידורים בישראל. סאדאת׳
 אחר שעקבו וברדיו, בטלוויזיה פוסקים

 אחרי ההיסטורי, הביקור במהלך רגע כל
 העתונות בכל שנשפכו המילים מיליוני

 ריחמתי ממש הביקור, על הישראלית
 עוד תוכלו לא כי לי היה נדמה עליכם.
 נאמר. לא או נראה שלא דבר להוסיף

 (העולם שלכם המזכרת גיליון בא והנה,
 חדש. באור הביקור את והאיר )2099 הזה

 עצורה בנשימה כולו הגיליון את קראתי
 כאילו בו, שפורסמו בתמונות והתבוננתי

 לכן. קודם כלום העניין על ידעתי לא
הכבוד. כל

תל־אביב זיילר, משה

במדי שפשטה לשמועה יסוד יש האם
בי את מצריים נשיא הקדים כאילו נה,

 למוצאי- החמישי מהיום בישראל קורו
 הזה העולם את לדפוק לא כדי שבת,

? כראוי הביקור את לכסות לכם ולאפשר
תל־אביב מלמד, יוסי

 מביקור תמונות כמה לפרסם הצלחתם
 מקום בשום הופיעו שלא בישראל סאדאת

 לכל להגיע צלמיכם הצליחו איך אחר.
מקופד

רחובות עילם, דבורה
 שלמה המערכת, צלמי שני מלבד •
 סא־ ביקור את שכיסו ישמח, ויצחק סתר
ב הזה העולם נעזר במצלמותיהם, דאת
לש בצלמי ובעיקר אחרים עיתונות צלמי

 מילנר, משה הממשלתית העיתונות כת
 תודת נתונה להם שמחוני, ואבי סער יעקב

ה בגיליון הכפול השער צילום המערכת.
סער. יעקב בידי נעשה אחרון

? סלסטיין או עץ
לבי בקשר בהערכתו טעה אבנרי אורי

 הביקור ערב טען, הוא סאדאת. קור
 וגם הסורים שגם ),2098 הזה (העולם

 היא האמת כפיים. לו מחאו המחבלים
וגם מהסורים גם נמאס לסאדאת פשוטה:
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 שווים לא הם בלעדיו כי מהמחבלים,
 לא שלהבא לאבנרי מציע אני אז כלום.
כזה. בביטחון בהערכותיו ייצא

יפו קינן, יאיר

 ומדינות המחבלים אירגוני של תגובתם
 הנשיא של לביקורו הערביות- העימות
 חדשה משמעות מעניקה בישראל, סאדאת
 ?״ פלסטיין או ״עץ אצלנו הנפוץ לביטוי

 עץ הוא ולמצרים לנו מציעים שהם מה
עצמאית. פלסטינית מדינה או התלייה

חדרה אפשטיין, כחום

יהיהוד פילסודסקי מרשל
 שליט זאת: בכל קרה צפוי הבלתי

 לירושלים, הגיע אדירה מדינה של ערבי
 מש- בישראל. העם אל לדבר מנת על

 רבים כחולמים. היינו בטלוויזיה צפינו
 מצרים נשיא שאכן האמינו לא מאיתנו

 רחב הלב ממשי. ודם כבשר לפנינו, עומד
 גם בשמחה. לו המריעים ההמונים למראה

 בעקבות ממשיים צעדים בינתיים אין אם
המרשי ובדבריו בהופעתו הרי ביקורו,

על וגישר ההמונים ליבות את שבה מים,

 מילחמה. שנות שלושים של הנורא הפער
 וחודר הלב מן יוצא מרשים, היה נאומו

כולה. בתבל מיליונים של ליבותיהם אל
 הנך כוח! יישר לו: נאמר כך ועל

העולמי. השלום לפרס ראוי
רמת־גן הלפרץ,1פורמן־ מאשה

 את להזמין סאדאת צריו היה מדוע
 העם אל ולפנות לקהיר לבוא בגין מנחם

 ״לא כי להם להטיף כדי האם ד המצרי
ש כפי בארץ־ישראל״, חרש-ברזל יימצא
להר כדי האם או שמואל? בספר כתוב
 שאירע מה בידיעתו המצרים את שים
להר שניסה כפי ,1956ב- הסובייטים בין

בירושלים. העתונאים במסיבת שים
 29 של שהעקביות להוכיח כדי האאם

 עלתה שלו הפוליטית הקאריירה שנות
 כמרשל עתה עצמו את רואה והוא לראשו

 להראות כדי האם או היהודי? פילסודסקי
 יצחק אברהם שאלוהי עצמו את ששיכנע

 בחלומותיהם עליזה ואל אליו מדבר ויעקב
לא? ומה לעשות מה לו ואומר

 והמכוער, הרע הטוב, האיטלקי במערבון
 כשצפינו מה. הוא מי בדיוק למדים אנחנו

 ראינו בטלוויזיה בישראל סאדאת בביקור
הטוב? הוא מי אבל המכוער. הוא מי

 לסטאלין היטלר בין ההתקפה אי בהסכם
 פרצה המילחמה ״הטוב״. היה לא ,1939ב־
 אחר־כך. שנתיים אלה מדינות שתי בין
 מיהו בביטחון לי לומר יוכל מישהו אם

 אקנה וסאדאת, בגין שבין בחיבוק הטוב
אותו. ואוכל כובע לי

תל-אביב שריק, יוסף

 סא- של ביקורו בשעת האמיתי התענוג.
 פרצופיהם את לראות היה בישראל, דאת
 ופרס רבין גולדה, המערך, ראשי של

צרי שהם שעה בליבם מתרחש מה ולנחש
 את מקביל בגין במנחם דווקא לחזות כים
המצרי. הנשיא פני

 נקמה להיות יכולה היתר, שלא דומני
 שהתפוצצו ישראל אזרחי לכל מזו מתוקה

 ראשי של והעיוורון החושים קהות מול
ה אפשרויות על האיתותים לכל המערך

להם. מגיע מצרים. עם שלום
ירושלים יניב, שמעון

לכי שמסביב הנוהל על מדברים הכל
לחלו כמעט ומתעלמים ז׳נבה ועידת נוס
מדו כאילו לעיתים נדמה המהות. מן טין
 כשכל בינלאומי, קרקס באירגון כאן בר

 על להתעלות מנסה השחקנים מן אחד
 לא אילו מבדח להיות היה יכול זה רעהו.

 או בשלום ובמוות, בחיים כאן מדובר היה
במילחמה.

 הזו השלום בתצוגת הראשיים השחקנים
 ממשלת וראש מצריים נשיא כמובן, הם,

 ממדרגה מעולים שחקנים שניהם ישראל.
 ועידת דבר של לאמיתו אבל ראשונה.

הצד שני כי השלום, את תביא לא ז׳נבה
לענ מסביב הנחרצת בדעתם נחושים דים
 סיכוי כל אין המשוחררים. השטחים יין

 יהודה על יוותר ישראל ממשלת שראש
 ברור זה מהם. קטן חלק על או ושומרון
ב עדיין אנו הכל שלמרות כך כשמש.

סתום. מבוי
 ועידת של האמיתית המהות לדעתי

 תקבע ז׳נבה ועידת :אחת רק תהיה ז׳נבה
בפיצוצה. אשם מי ורק אך

ירושלינו ישראלי, דוד
ש כפי השלום מצע בין ההבדל מה
 מליאת לפני מצריים נשיא אותו פירט

וטו מיידית מילחמה פתיחת לבין הכנסת,
 מדינות כל על־ידי ישראל נגד טאלית
ערב?

 היא התוכנית מיידית מילחמה בפתיחת
 של תוכניתו מהות מייד. ישראל השמדת
 הכנסת, בפני אותה שפרש כפי סאדאת,

הבא. לדור ישראל השמדת דחיית היא
תל-אביב איילדן, שמואל

• • •
התמורה סוד

 שני בין פנימית סתירה שיש דומני
 (העולם אבנרי אורי שפירסם המאמרים

ב סאדאת. ביקור בעקבות )2099 הזה
 הגיע סאדאת כי טוען הוא אחד מאמר
 הישראלי, העם לב אל לדבר כדי לארץ

 שהיא. כמו תמונת־המצב את בפניו ולהציג
 כי על אבנרי מתמרמר שני במאמר ואילו
 עבור הולמת תמורה לסאדאת נתן לא בגין

ואומץ־ליבו. העזתו
 המצרי לנשיא האפשרות מתן עצם האם
נראות שהן כפי העובדות, את לפרוש

)10 בעמוד (המשך
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