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 אס לדאגה תתפסי אל
 לא בחיוורון תחושי

 ורגישות בפנייך רגיל
 הסובב כל לגבי מוזרה
בהר לשלוט נסי אותך,

לאנ תתני ואל זו, גשה
ה הגיעה לנצלה, שים
ול אחת שתחליטו עת

ל ברצונכם אס תמיד
 או יחד לחיות המשיך

ונש חוזרות והתפייסויות מריבות להיפרד.
באגרסיביות. לנהוג הפסק פיתרון. אינן נות

¥ ¥ ¥

ל השבוע נוטה את
במדרנותד; הגזמות

 ופזרנו- דיבורך סיגנוו
 תבונות אף על תן.

אלו, חיוביות בלתי
 אלין החיבה תחיה
מתמיד. השבוע גדולה
עצ את מעסיק אתה

רומאנ בפעולות מן
 באמצעי שונות טיות

 מוחן. את המעסיקה מהנערה לברוח
לן. להזיק עלולה זה בענייו הגזמה

¥ ¥ ¥
מיו הבנת תגלה השבוע

 שיפנו לאנשים חדת
צרותי על לספר ,אליך

 לך, תועיל זו הבנה הם.
 בצורת דבר, של בסופו
 וקי־ צפוייה בלתי מתנה
 החברתי. בסולם דומך

ה למתחרה תניחי אל
 את להפר שלך סמויה

 בת ושלוותו מנוחתך
 מייחסת את תאומים,

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

*0111

קני?
משתפר, בריאותן מצב
ה לדאגה. מקום אין

 הלילה בחיי הפסקה
הו לן. תועיל רק

הש החיצונית פעתן
ה — לטובה תנתה

ית אחרין חיזורים
 השתדל בהתמדה. רבו

 אתה בסף. לחסון
 עצמן למצוא עלול

 פקח רב. ממון שתדרוש עיסקה בפני
לן. להתנפל שינסו באלו ישנם עיניים.

¥ ¥ ¥

 השבוע לך שלח הגורל
 בשל? כפרי זרה, בחורה

 תום. עד זאת לנצל דע
 צפויה לך גם אריה: בת

באנ הקשורה הפתעה
ויכו היכרת. שלא שים
 לבין בינך סוערים חים

 אותך ירתיחו מעבידך
 הבלג. השבוע. באמצע
 נמצאת ששלחת הבקשה

 לחץ טובים. — החיוביים סיכוייה בדיון.
 לך. להזיק רק עלול מהירה לתשובה מיותר

¥ ¥ ¥

 לא שערפת חוויבוחים
המ להפגת לן יעזרו

 מאמץ הפנימי. תח
 למנוע מצידן מייוחד
יצ — רצינית מריבה

הנוא נסיונותין ליח.
 להישגים להגיע שים
 ישאו לא ממש של

ל תדע לא אם פרי,
 הערמומיות את נצל

לד המופרזת רגישותן שלן. חטיבעית
בה. פוגמת רק היא החיצונית מותן
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 ורומאנטית. פיננסית מבחינה סוער שבוע
 אותן תביא מופרזות להוצאות היגררות

 בעיק- שתבוא הצלה אן הייאוש. לסף
 ̂ רומאנטי קשר בות

ה את תהפון חדש,
 רבים זה בשבוע גלגל.

 בן את למצוא סיבוייד
 פחדן האידיאלי. הזוג

 על המרחפת מצרה
 ביסודו. מוצדק ראשן

 מאזניים מזל בן
 פסיכולוג עם התייעץ

החבר קשרין טוב.
 יסתעפו הענפים תיים

 את למצוא השבוע עלולה את ועוד. עוד
חברתית. שערורייה של במרכזה עצמן

¥ ¥ ¥
 לטובה. מפתיעות והתוצאות בוערת העבודה

 חשבון של בסופו כדאי. המאמץ — המשך
הגוז הנוספת, העבודה

הבילוי, שעות את לת
 תבוא עצמה. את תצדיק

יפה. בעין שכרך על
ה בסוף לטיול נסיעה
 הפתעות תביא שבוע

ב משעשעות רומנטיות
 זמן שזה מישהו חברת

קמ בו. חפצת כבר רב
 רוב נחלת שהיא צנותו,

מו אינה משפחתך, בני
מתכו להשתחרר עליכם רב. כבוד לך סיפה

תהמר. אל מזל במישחקי ומהר. — זו נה
¥ ¥ ¥

 קשים יהיו עצמן על שנטלת האתגרים
 לן יעזור חזק רצון בוח רק לביצוע.
 _ עליהם להתגבר

 בהצלחה לא זה וגם
 שציפית. בפי מלאה

ידי את תאשימי אל
 קר הוא בי על דן

 זה בלפיין. ואדיש
 סבלנית היי בגללן.
את תדחקי ואל כלפיו
חי לגילוי צפי הקץ.

 הבוס מצד מפתיע בה
 צופן זה גילוי שלן.

 ערמומי. אדם הוא — סבנה בחובו
במובן. בעדינות, אותו דחי ממנו. היזהרי

¥ ¥ ¥
 השבוע. סוף לקראת לך מחכה מזל הרבה

 בני טס והצלחה כסף, אהבה, גילויי מתנות,
 אלו מכל אך עקרב. מזל
 בסופו לך, תצמח לא
ה טובת שוס דבר, של

 המזל ארוך. לטווח נאה
ה כתום ייגמר הזה

ו רצינית גישה שבוע.
 הנפשיות לבעיות עמוקה

ל לך תועיל המטרידות
ב זילזול ארוך. טווח

ב לך יזיק אלו בעיות
 בצורה דבר של סופו

חפו מנסיעה להימנע עליך השבוע רצינית.
אותך. יהלום האדום ובלתי־אחראית. זה

¥ ¥ ¥
 משקפי-שמש אותן. מסגיר עינין מבט

 רוצה שאינן דברים להסתיר לן יעזרו
 הינן בו הבית שיתגלו.
 נראה אינו מתגורר

ב מהרהר ואתה לן/
תד אל דירה. החלפת

ה זאת עשה — חה
מע הזה הבית שבוע.

 בצורה רוחן את ביר
 רבים סיכוייו חמורה.
 בסולם לעלות השבוע

 למצוא נסה החברתי.
י׳ הצ- תהיה שבו דבר

שתקבלי. להזמנה היעני מובטחת. לחתן
¥ ¥ ¥

דב על אשמה הרגשת
א אינך שבעצם רים
 את תטריד בהם, שם

השבוע. במשך מנוחתך
 לחופשה לצאת השתדל
לבית־הבראה, מיידית

נס־ בכסף. תחסוך אל
 קרוב אדם של יונו

 לך לעזור לעזור אליך
 בצורה להעשות עשוי

 נסיו־ מאוד, יפתיעך והדבר — אנונימית
 אותך הפוקדים מהמשברים להיחלץ נותיה

 צעד כל שקול רע. בכי להסתיים עלולים
 לך יתבהרו השבוע סוף לקראת פעמיים.

אותך. שיעודדו חשובים, דברים מספר
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ת מו שניה חיטי! מילח ה
)58 מעמוד (המשך

 כאזורים הפירח שלובש למשמעות
כא ושומרון. יהודה כגון מיושכים,

צב שליטה עליהם שולט אי;ך שר
 מה לדעת יכול אינך מוחלטת, אית

 למנוע יכול אינך וגם — שם קורה
 של צבאיות משאיות 5000 כניסת
ל יכול אתה אחד. כלילה האויב,
 — כמיעוטו כרע למיליציה, הסכים

או אימון את למנוע יכול אינך אך
 ואת דבר, לכל כ*כא מיליציה, תה

 מאד (שאנשיה ככד כנשק חימושה
 קודם שעות 10 בהפעלתו) מנים

לפרוץהמילחמה.
עם כזו, מיליציה כי מדאה, התסריט

 ״ה•1הש חיסין וזידתמת
 שבה הראשונה תהיה

 העוצמה תתמצה
המוחרמת הערנית

 כדי והותר בה די בלעדיו, ואף תיגבור
 למשך הרריות, דרכים ביעילות לחסום
 •אותם מול — יותר או — שעות מספר
 ולהז־ להכין !תוכל שישראל1 קטנים, כוחות

 מיד ההר אל החוף !ממישור קדימה, ניק
 את ולקדם לנסות כדי האתרעה, קבלת עם

הר בשטחים המפורז. השטח בלב האויב
 יוכל תמיד אחרים, בשטחים וגם ריים,

ה כי ונזכור — היוזם כשהוא האדיב,
 סא־ ״שלום (לפי נתונים המפורזים שטחים
הבל ולשליטתו המלאה לריבונותו דאת״)
במסו או ברכב קדימה, ׳לשלוח — בדית
 כי שיבטיחו הנחוצים, הכוחות את קים,

 עוד בידיו היטב ייתפסו נקודות־המפתח
 לתגובה להתארגן ישראל שתוכל קודם
הנקודות. אותן אל ולהגיע יעילה

 הצד בידי מאד ■נקל המתואר, !במצב
 את להזניק ישראלי נסיון כל להפוך הערבי

ל במזרח, ההרים לתוך הסדירים הכוחות
 מכדי כבד שמחירה חסרת־יתכלית שחיקת
 בצפון, כך ׳בוודאי לנסותה. אף שנוכל
נמ כבר עוצמתם, במלוא הסורים, כאשר
 ׳בהכרח שיהיו וכוחותינו, הרמה על צאים

 את לחצות מנסים כמותית, ביותר נחותים
 הרמה. מתלול על מולם ולעלות הירדן

הגשרים את לפוצץ הסורים שישכילו די
 (טוב או ממוסקים, חבלנים באמצעות —

 כאזרחים מוסווים חבלנים יותר) ובטוח
ב כזכור, (נמצא, לשטח קודם שהוחדרו
 על מראש יוותר שצה״ל כדי — שליטתם)

ש קטנים, כוחות אותם לקדם נסיון כל
 החולה מעמק בתחילה, לרשותו יעמדו
הגולן. לרמת

ש ככל : שונה הכעייה כסיני,
 יותר כוחות, יותר ונשלח נקדים

נר סיני, לתוך עמוק יותר מוקדם,
 ה- המרכזית, החזית ■מן אותם חיק

 נזק כל לגרום שנוכל כלא קוכעת,
 המצרי. לצכא רציניים שיכוש או

המצ של קו־ההתחלה אם ילהיפך,
 וכי■ — המיצרים״, ״קו יהיה רים

 ודאי — חסנה־נח״ל קו אם ודאי
 להילחם מאד מאד שיעדיפו הדכר

סיני. כעומק
 ה- את לפתוח הערכית היכולת

 כגכולות ישראל (כאשר מילחמה
 וישירות ככרות כפגיעות הישנים)

והלאומית האיסטרטגית כתשתית
 עד ׳49מ* ככה קיימת שהייתה —
 היא — ממימושה נמנעו ורק ׳67

לער- (כתסריטנו) להם המאפשרת

 ₪1לפ ז!עוב׳ת הינורת
 בנגישה המילחמה אח

 והם תאפשר בתשתית
נוחת את ושנש

 ה• מן מכריע, כאורה ולשכש ער
 התאוששות, תקוות וללא ההתחלה

 ישראל. של המילחמה מכונת את
שהיתרו מכטיחים, הם זה כאופן

מש האיכותיים, הישראליים נות
 הצכאית העוצמה של הקכוע ענה

 ככל עדיפותה ומקור הישראלית
חסרי ייהפכו כה, עד המילחמות

 שהערעור כיוון מלכתחילה, ערך
 עצם את הסף על ימנעו והשיכוש

להת תצליח שישראל האפשרות,
 היתרונות את להביא כדי ארגן,
מעשי. כיטוי לכדי האלה

■ ■! 1■
ה חיטין ״מילחמת מציאות ף•!
 אשר — תסריטנו שלפי שנייה״ •■

 אמיתויות המשיכו — הפתיחה בשלב ננטש
 ראש- שני יום שמש :כך והתגשמו אלו

סצי על זרחה למלחמה) (וראשון השנה
ו האויר בסיסי ומהומה. חורבן של נות

 כולם נוטרלו הישראליים הבקרה מרכזי
 לא או עדיין הושמדו לא אם גם כליל,

הער והמטוסים הארטילריה אש נכבשו.
 ריכוזי את וכיסתה והתפשטה הלכה ביים

 כל החוף. במישור והמשק האוכלוסיה
 מכלל ויצאו נסתמו הראשיים התנועה צירי

 או ענק, בפקקי שנחסמו משום שימוש,
 במבואות בעיקר באש, העולים רכב בגושי

מע צורך לכל העיקריים. ובצמתים הערים
קרו ישראל מדינת היתה כבר שהוא, שי
משותקת. וכמעט חצאים לשני עה

 שעות 18כ־ — הראשון היום בצהרי
 ״שלב ומשקרב המילחמה פתיחת אחרי

עוצ החלו — המוצלח לסיומו השיתוק״
 בקלות להתקפה. נעות הערביות הקרקע בות

ה התחברו התנגדות, ללא כמעט יחסית,
 בציר הסעודיות האוגדות ושתי המצרי גיס

הדרומי. הנגב חוד קטימת תוך פאראן, ואדי

*

" החסד מכת
מדתם. לחצים בסיוע ליס, מההרים חפים

 כוח וכן ואבודה מנותקת היתד, אילת
 משם המצרים הדיפת עליה. שהגן צה״ל

ה המרכז מן גדולים כוחות הסחת הצריכה
 המדינה ללב כשגבם פועלים כשהם קריטי,

 ספק זה, במחיר וגם !ממנו התרחקות ותוך
 בין שנוצר הפרוזדור את לנתק ניתן אם

 המצרים עתה יכלו ושדרכו לערבה סיני
 — ירדן מרכז אל נוספות אוגדות להזרים
ושומרון. ייהודה לתוך ומשם,

 הגיוני צעד נשאר אדו, כנסיבות
 ז,ח■ הממשלה כפני פתוח יחיד
 באמצעות החזית, קיצור :״ל מיטב

 םדום-המכתשים-חולות לקו נסיגה
 להגנה כיותר הנוח שהוא חלוצה,
 באר• דימונה, על מחפה ועדיין
ה ועל — עוד סדום, מפעלי שכע,

ה מישור אד ׳הדרומיים מבואות
 אכד מאמץ, ללא במעט כך, חוף.
 (״הופלו ישראל שטה מרבע יותר

 ,הו■ מבצע של התוקפנות תוצאות
 מסר ',״48 ממלחמת ו,עובדה׳ רב׳

לעיתונאים). המצרי הדובר
 חיטין ב״מילחמת הדרומי הנגב ניתוק
 לא — הצפויות תוצאותיו יכו השנייה״
 ביצע בלבד שנה 18 של באיחור :הפתיעו

 שאזלי״ ״כוח על שהוטל מה המצרי הצבא
 1985 של והתכנון — '67 ביוני לעשות

הישנות. התכניות של עדכון אלא היה לא
הבא) בגיליון הסידרה (המשך

2119 הזה העולם


