
 אשר וגדול, ישן חוג
עליך, העיק רג זמן

 אותו השגוע. ייעלם
 ידע שבעגר גושה׳
 יוותר תוקפני, להיות

 דבר במפתיע. עליו לן
 מישנה לך ייתן זה

להג לן ויסייע מרץ,
ה שאיפתן את שים

 הקרוב בעתיד עיקרית
זאת, עם יחד ביותר.

 הקבועה, בת״זוגן עם שלן, האהבה חיי גם
 משימות חדשים. לשיאים ויגיעו יפרחו

במקצת. עליך יעיקו השבוע, עליך שיוטלו

מתחי המאזניים כפות
 לכיוונכם. לנטות לות

 התחלתם אותו המאבק
 מיספר-- שבועות לפני

 יזיק כי נראה, ואשר
 עצמו. את הוכיח לכס,

 מתחילים אתם דווקא
 ולא הפירות, את לקצור

 בהתחלה. שנראה כמו
ב להשתמש תהססו אל

 את לפלס כדי מרפקים,
כנכונה. הנראית הדרך

 מוצלחת בלתי בחירה
היזהר! ברע• תיגמר —

 ללבוד רוצה היא
מת היא לכן אותן,
 אבל יפה. כל-כן נהגת

האמי פרצופה זה אין
ה היא. לא זאת תי.

 יתגלה האמיתי פרצוף
לכן, הקרוב. בזמן לן

!היזהר : הפעם עוד
הח — אמן אתת אם

 תגווע עוד אחרת המיקצוע: את מהר לף
 תרבה אל ונדיב-לב, שקול היה ברעב•
 עלולה נשכחת פרשה ביחידות, לצאת

טוב. ובלה הטבע בחיק טייל להטרידן׳

 עתידך, על מספיק לחשוב טורח אינך
האינפור את נכון באופן מנתח ואינך
 ,) לידך. שהגיעה מציה

 מלהתייעץ תהסס אל
 בענייני זוגך בן עם

ההי על שמור עבודה.
 אליהם הגדולים שגים
 ואל לאחרונה, הגעת

 —מאזניים בת תפטפט.
 לרמות שאי־אפשר זכרי
 הזמן. כל כולם את

 ושקלי בדברייו הזהרי
 פן מעשייך, את היטב

עתידך. על חשבי גדולה. לצרה תיכנסי

 אינן שבעצם דברים על אשמה הרגשת
 במשך מנוחתן את תטריד בהם, אשם

 לצאת השתדל השבוע.
 לבית- מיידית לחופשה
ב תחסון אל הבראה.

 אדם של נסיונו כסף.
 לן לעזור אלין קרוב
 בצורה להעשות עשוי

 והדבר — אנונימית
נסיונו־ מאד. יפתיען

מהמש להיחלץ תיך
 אותן הפוקדים ברים

 בכי להסתיים עלולים
פעמיים. חדש צעד כל שקול רע.

 מוסיף החודש בתחילת שעברת הזעזוע
לח די לא אולם אותותיו. את לתת
 . שהמצב מה על שוב

 חייב אתה — לך עושה
 כדי משהו לעשות גם

 זכרי מצב. אותו לשנות
 בפח, ליפול יכולה שאת

 שור מזל בן עם בייחוד
 תהססי אל אריה. או

 לפני •הקשר את לנתק
 בגד מדי. מאוחר שיהיה
 ירומם אדום בצבע

הגרוע. מצב־רוחך את

תן הזהרתי אבל מצטער,  זה אין :או
 מרחיקי- שינויים או מסעות לערוך שבוע

 לשמור תוכלי אם לכת.
דו מיסגרת״חיים על
 עד היית בה לזו מה
חדשים, בתנאים כה,

ה על במיקצת תקלי
מו — לא אם בעיות.

 לחלוטין שתסכימי טב
 איש של שיפוטו על

— העיקר בעל־שיקול.
 דבר בשום להגזים לא

ה שבת יום לריב. ולא
 תכתבי אל נדירה• הזדמנות לן מגיש בא

ובא. המתקרב ד׳ ביום חשובים מכתבים

 אלה על לסמוך לך שאסור העובדה למרות
 הצעות לך המציעים

ית השבוע מפתות, ־
כל שיקום תהליך חיל
 שהיו מכם לאלה כלי,

 כספיות בצרות שקועים
 טוב בייחוד רציניות.

 ובמייוחד השבוע סוף
מת אינו ו׳ יום ג׳. יום
 בו יש :לרומנטיקה אים

עוי השפעות מדי יותר
מוצ״ש. על תהמר נות.

 כערי זרח, בחורה השבוע לן שלח הגורל
 דגים: בת תום. עד זאת לנצל דע בשלן

 הפתעה צפוייה לן גם
 שלא באנשים הקשורה
סו ויכוחים תיכרת.

מעבי לבין בינן ערים
תן ירתיחו דך באמ או
ה הבליגי• השבוע. צע

 נמצאת ששלחת בקשה
החיו סיכוייה בדיון.
 לחץ טובים. — ביים

מהי לתשובה מיותר
לן. להזיק רק עלול רה

 שאתה בטוח אתה
ב לבדן לעמוד מסוגל
אלא זו אין לחץ:

 או דגים בן אשלייה.
—לן לעזור עשוי סרטן
להר תסרב אם אבל
ל המצב את לו אות

 יום אבוד. זה אמיתו,
ה בתחילת דג׳ א׳

 שפע לן יביאו שבוע,
 צרין הזדמנויות. של

אמת. על אבל קטן, מאמץ לעשות רק

 אותך. מסגיר עינך מבט
 לך יעזרו שמש משקפי

 שאינך דברים להסתיר
 בו הבית שיתגלו. רוצה
נר אינו מתגורר הינך

 מהרהר ואתה לך, אה
תד אל דירה. בהחלפת

 זאת עשה — חה
מע הזה הבית השבוע.

 בצורה רוחך את כיר
 רבים סיכוייך חמורה.
למ נסה החברתי. בסולם לעלות השבוע

 מההסתכ־ בו יהיה אשר דבר צוא
הצלחת. עליו, לגבור תצליח אם נות,

2101 הזה״ ״העולם שער
ההגינות

העולם שער 2102 הזה״ ̂,
מחייבת

חפירמידווז ליד גמל על רוכב אבנרי
אופייני תייר

כ חולצות מגיעות איך מוזר גבע. דודו
לקאהיר. אלה

ירושלים שפר, אבנר
 פוטו־ אינו האחורי השער צילום >•

 הזה, העולם צלם בידי צולם הוא מונטאד.
ה בקאהיר. הפירמידות ליד סתר, שלמה
מ לקאהיר הובאה הנער שלובש חולצה

ישראל.

 הדפסתם לקאהיר אבנרי הגיע בו ביום
הפיר רקע על אבנרי של מורכב שער

 אבני האם השבועי קרה מה אבל מידות.
 האום מינה ממלון להגיע הצליח לא רי
ב לטענתו, הנמצאות, הפירמידות עד

ן מהמלון מטר 100 מרחק
תל־אביב כן, יוסי

 ולעם בפרט לשליטינו ברור להיות צריך
 לקבל צריך ויתור שכול בכלל, ישראל

 מישאל־ ז״א העם, אישור את כל קודם
 דבר, של בסופו העם, אנו, כי מחייב. עם

לשלילה. והן לחיוב הן בתוצאות, נישא
 ואת הממשלה את הסמיך לא אחד אף

 ומה להחזיר מה ולהחליט לדון הכנסת
ש הקול הוא העם קול כי להחזיר, לא

יכריע.
ורד עין־ רזניר,, ארז

המגועה מייפד
 אייזק ניסח השבע־עשרה במאה כבר
שלושת את גאונית, בתמציתיות ניוטון,

)10 בעמוד (המשך

ש אתגר מחפשים אתם
 ההזדמנות את לכס יתן

 עליונותכם. את להוכיח
ה תשרה התלהבותכם

הת של אווירה שבוע
הסו אלה על להבות
 כדאי אותכם. בבים

 היא שהשנה להזכיר
 מזל לבני טובה שנה
להי החושבים טלה
 אולי מוטב לכן, נשא.

סיומה. אל תגיע שהשנה לפני להזדרז

מכתבים
במצריים ישראל גגי

 תמונות להרכיב הרעיון כי מבין אני
 מצא־חן הפרמידות רקע על פוטומונטאז׳

 אבנרי אורי את שהרכבתם אחרי בעיניכם.
 ),2101 הזה (העולם הפרמידות רקע על

ה של האחורי בשער שנית זאת עשיתם
 עם ),2102 הזה (העולם האחרון גיליון

 חולצה הלבוש המצרי הנער של התמונה
וסאדאת. ,;,בגי של ציור עם

 הפעם גם תציינו כי מחייבת ההגינות
פוטומונטאד. תמונת שזו

תל-אביב מאיר, ישראל

 האחורי בשער הנער שלובש החולצה
 אג־ של ציורם עם האחרון, גיליונכם של

 לי. מוכרת בגין, ומנחם אל־סאדאת וואר
 כשהציוד בישראל, בחנויות נמכרת היא
הטלוויזיה, של האנימציה איש של הוא

בת שם הצטלם ואפילו כן, דווקא •
תמונה). (ראה אופיינית תיירות מונת

השלום יוכר! תלקנז מה
 או במוקדם אם המצרים יופתעו בל

 שיוכל מה כל כי להם יתברר במאוחר
מש אצל ללקט השלום,״ ״יונת נשיאם

האומ לפי קאהיר, בוועידת ישראל לחת
 גרגירי נסורת יהיה שלהם, המופשט דן

ותירס. דורה
תל-אביב איידון, שמואל

המכריע הקול — העם קול
מצריים, עם מו״מ לפני בעומדנו כיום,
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