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 עסקים. בענייני השבוע מפתיעה הצלחה
 — מאזניים מזל בן

 של הראשונים בימים
 עליך יהיה השבוע
 עדינה בעיה לפתור

 המשפחתי במישור
 להניח יש אינטימי.

ב כרוך יהיה שהדבר
 הימים רבה. עצבנות

ב יעמדו האחרונים
 התחדשות, של סימן

ני ושיפור התקדמות
 חייך קצב כי תרגיש השטחים. בכל כר

ניכרת. ובהתמדה בהדרגה וגובר הולך
¥ ¥1 ¥!

 עליך שייכפו אתגרים
 יאלצוך אחרים על־ידי

ו בעיות עם להתמודד
יכולתך, כמיטב לפתח

מעמדך, על לשמור כדי
חיו בזכות והישגיך.

 וגוברת ההזלכת ניותו
ב להשקיע עשוי אתה

 כל את אלה מאמצים
שתמ עד הנפשי, כוחך

 שור בת לעצמך, שהצבת ■היעדים את צא
החברתי. בשטח מוצלח שבוע עבורך —
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גור של נדיר שילוב
 לך יסייע אחדים מים

ו קשיים על להתגבר
 זמן לפני שרק בעיות,

 בלתי לך נראו קצר
לעבו חברים נמנעים.

 טוב, רצון יגלו דה
 יכולתם כמיטב ויעשו

 לעזר. לך להיות כדי
 י ב־ שיצוץ חדש רעיון

 אותך ויזכה מבורכים, פירות יישא מוחך,
רשמיים. גורמים מצד ובהערכה בהוקרה
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ו משפחה, בני ידידים,
ה ייצאו מכרים סתם

 לעזור כדי מעורם שבוע
 לימינך ויתייצבו לך

 לא הם הזדמנות. בכל
נבו עצות ממך ימנעו

 אך ממשית, ועזרה נות
 לך יעזרו אלה כל אם

 אתה בו מהמשבר לצאת
ב תלוי הדבר — נתון

 תני — סרטן בת רצונך. ובכוח רוחך קור
 המכנסיים את לובש שהוא להרגיש לו
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ל לאמץ תתפתה אל
 חדשים רעיונות עצמך
 מבלי לכאורה,• ויפים

 מה תחילה לבדוק
הצי מאחורי מסתתר

מטר ומח הנוצץ, פוי
הו של האמיתית תם

יסוד הרעיונות. גי
__________ תפ־ שימלא הפתעה

 במהלכיך חשוב קיד
 מעניין. מקרים צירוף לך יזמן הקרובים,

אישיותך. את בפניו תבטלי אל אריה, בת
¥ ¥■ ¥■
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ה די אמיץ תהיה אס
 כמה להציג כדי צורך

 באוזני נוקבות שאלות
 לד יתגלו הנכון, האדם

ש מדהימות, עובדות
 לתועלת לך תהיינה

המקצועי. במישור רבה
ה כושר — בתולה בת

ל שגילית התאפקות
 לשאת יתחיל אחרונה,

ה את אמיץ בקשר אליך ויקשור פרי,
מזמן. זה סעוניינת את שבקרבתו אדם
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 בשביל לעבודה, חבריך עם לריב תפסיק
ה הבעיה ? לך מועיל זה ומה כדאי זה מה

ה תזכה אותך מטרידה
 ולהסבר. לתשובה שבוע
ב מוצא שאתה המרץ
 לך יעזור פתאום, עצמך
 מהבעיות כמה לפתור

המ אותך. המטרידות
 הקרוב לאדם לסייע שך

ה מהמצב לצאת אליך
 בת נתון. הוא בו קשה

ה את נצלי — מאזניים
ה בחיי היחסית רגיעה
 ובמראה באישיות לשיפורים שלך חברה

לך. יזיק לא עצמי טיפוח קצת החיצוני.
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 אפילו דעותיך על לעמוד תחשוש אל

 את הסבר מעלה. ורם חשוב אדם מול
ה על וסמוך עמדתך

ה אחרים. של בנתם
 מצפה אתה לו רגע
 ותהיה השבוע, יגיע
או לנצל הזדמנות לך
ש בתנאי לטובתך, תו

 צלילות על תשמור
 כושר ועל מחשבתך

 בת בו. שנחנת הניתוח
 תדביקי אל — עקרג

 התכונות כל את לו
חלו בגבר למצוא מבקשת שאת הטובות
שהוא. כמיות מוצלח די הוא מותיך,
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 רוח ומצב אופטימיות של נדיר צירוף
 יהיו הקרובים שהימים לכך יגרום טוב,
המאוש התקופות אחת
 זו במחצית ביותר רות
ל הזמן זה השנה. של

ו היסוסיך מכל התנער
ב ולהתקדם פקפוקיו,

 לקראת בטוחים צעדים
 לעצמך. שהצבת המטרה
 כולם ההצלחה סיכויי

ה תחמיץ ואם לצידך,
תה ההזדמנות את פעם

 להאשים סיבה לך יה
 לבצע תהסס אל רב. זמן במשך עצמך את
בעבר. לעצמך שהצבת המשימות כל את
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אפש בלתי משימות בפניך מציב אתה
ב לשבת תירוץ ״לך שיהיה כדי ריות,

 לעשות ולא שקט
לעצ תציב אם כלום.

ריאליות, מטרות מך
ל שתוכל סיכויים יש

בק מהן לכמה הגיע
ל הכוכבים כי רוב,

— גדי בת טובתך.
רו הצלחה לך צפויה

 לא כה שעד מנטית
 לחלום אפילו העזת
מו להיות כדי עליה,

ני ואת חיצוניותך את שפרי לה כנה
טבעית. היי — מכל שחשוב ומה מוסיו,

★ ★י ★!
ה התקדמותך את קמעה להאיט הזמן זה

ה את מחדש ולבחון והמאומצת, מהירה
 .< זה־ המטרות, תכניות,

ל תגיע אס אמצעים.
 טעון משהו כי מסקנה
 לעשות תהסס אל שינוי,
 בעלי אנשים מיד. אותו

 אשר והשפעה, עמדה
 זקוק שתהיה להניח ,יש

 ל־ יתייצבו לעזרתם,
 בלתי קשיים • צידך.

ה במישור צפויים
 דאגה יעוררו משפחתי
 היה הריב — דלי בת מאד. מוגזמת

במחדליך. אחרים תאשימי אל באשמתך.
¥ ¥! ¥,

 שורה בפני ניצב אתה
ו אתגרים של ארוכה
 לבוא החייבות בעיות,

דיחוי. ללא פתרונן על
מ שתדע הראוי מן

 מצוייד אתה כי ראש
 והכישורים הכלים בכל

ה- מהם נהנה שאתה
להתמודדות דרושים _______

ה רוב עם מוצלחת
 זאת, תעשה לא שאם כך הללו, בעיות

ידי חוג עצמך. את אלא תאשים אל
תה הקרובים, בימים להתרחב עשוי דיך
 שינויים רחוק, לטווח עימו שיביא ליך

המשפחתיים. חייך באורח דרסטיים

תמרורים
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ג ו ח  של הראשון הולדתה יום • נ
 ותכולת מתולתלת ילדה בראוו, מאיזה

הרא המבחנה כתינוקת הידועה עיניים
בעולם. שונה

ג ו ח  יוסף של הבר־מיצווה טכס • נ
 שמואל שר־המישפטים של׳ בנו תמיר,

ש בירושלים, ישורון בבית־הכנסת תמיר,
 הבר־ בחגיגת לתורה אביו גם עלה בו

שלו. מיצווה
ק נ ע ו  של בסיומו לשבח ציון ♦ ה

 אכרהם לרב״פקד מישטרה חבלני קורס
 המישטרה, של הארצי המטה מן ורדי

המ מהיחידה כוקובזה מאיר ולרס״ל
 ה־ בטרור. ללוחמה המישטרה של יוחדת

 קצין- על־ידי לשניים הוענק ציון־לשבת
 ניצב־מיש־ המישטרה, של הראשי החבלה

וורצמן. יוסף נה

• ה י ק נ ע  לירות אלף 60 בסר פרם ו
המחלקה תלמיד ליי, יהודה לסטודנט

 מקרן בר־אילן, באוניברסיטת למדעי־החי
 אייזיק סיר על־ידי שהוקמה המילגות
יל לשיי ואב מרוקו יליד לוי, וולפסון.

 בחקר ועוסק השלישי לתואר לומד דים
צמחים. מחלות

ה ר ח ב  העילמית, היופי כמלכת • נ
מלכת סיאלרו, מריצה יוניברס, מיס

סיאדרו מלכה
הטכס אחרי תאונה

ב שנערכה בתחרות ונצואלה של היופי
 לא תחרות באותה באוסטרליה. סרת עיר

 פול- ורד ישראל, של מלכת־היופי הגיעה
 אחיות דקות הגמר. למעמד אפילו גר,

 סיאלרו של ראשה על הכתר שהושם אחרי
■ש הבמה התמוטטה מהתרגשות, שבכתה

ניפגע. לא איש אולם הטכס, נערך עליה

ה ר ח ב  העולמית כמלכת־העירום • נ
ש בטכס ,25ה־ בת כלאמר, כריסטי

 בלא- שבאונטריו. קיימברידג׳ בעיר נערך
 לבושה כשהיא לתחרות שהופיעה מר,

 סטודנטית עצמה היא בלבד. וכובע נעליים
 בן בלאמר דיוויד בעלה ואילו למיסחר

 שניהם לראיית־חשבון. מורה הוא 35ה־
נודיסטים.

*
ה נ ו הטל כמנהל עצמו על־ידי • מ

ה של מחלקודהתוכניות וכמנהל וויזיה
 לפיד לפיד. (״טומי״) יוסף טלוויזיה,

לתפ נוסף אלה תפקידים עצמו על נטל
רשות־השידור. כמנכ״ל קידו

כל לתיכנון הרשות כמנהל * ה נ ו מ
פרופ של תלמידו סדן עזרא הד״ר כלי
ה של הרוחני אביה פרידמן, מילטון סור

 ממשלת של הכושלת הכלכלית תוכנית
 מטעם ח״כ שהיה מי של ובנו הליכוד,
סדן. דוב הפרופסור מפא״י,

ה נ ו  של חברת־התעופה כמנהל • מ
 אלוף־מישנה סואזי, רויאל סוואזילנד,

 שהיה מי ,53ה־ בן גזית ישעיהו (מיל.)
 בחברת בכיר קברניט שעבר השבוע עד

כנ בעל התואר את הנושא גזית ארקינו.
 מוותיקי הוא בישראל, 1 מיספר הטייס פי

 בית־הספר מייסד היה חיל־האוויר, טייסי
 היו שמטוסיה קרב, טייסת מפקד לטיסה,

 חיל־ של המיבצעים וקצין ספיטפיירים
קדש. מערכת בימי האוויר

ו נ ו  דיס־ בבנק מנהלים כסגני ♦ מ
א ל לישראל קונט ט רק ץ י  של בנו י, ג
 רקגטי, ואודי הבנק, מבעלי אחד דני,
ה ממנהלי אחד הוא אף רפאל׳ של בנו

 את מסמל אלה שני של מינויים בנק.
 הנשלט דיסקונט, בבנק הדורות חילופי
רקנטי. מישפחת על־ידי

• ה נ ו ה התעשיות חטיבת כמנהל מ
 מי סואן, גד התעשיה, במישרד קלות

 סואן המשרד. כדובר כה עד ששימש
 שבה מהתקופה עוד המישרד כדובר משמש

 בר־לב. חיים היה והתעשייה המיסחר שר
 הורוביץ יגאל השרים אצל גם שרת הוא

פת. וגדעון

ה ר ר ח ו  ה־ בת דדריק, ג׳ואן . ש
 אחרי מניו־ג׳רסי בנקאי של רעייתו ,46

 כדמי שעות. 42 במשך חטופה שהיתר,
 אלף 300 של סכום בעלה שילם כופר

ה עצרה ששוחררה אחרי מייד דולאר.
 ב־ החשודים שניים הפדראלית בולשת

חטיפתה.

ר ט פ ת  לשימור המינהל ראש • ה
 הרפז, יואט האנרגיה, במישרד אנרגיה

 לבין בינו דיעות חילוקי שנתגלעו אחרי
 הרפז עם יחד מודעי. יצחק שר־האנרגיה

 גזודהיים. יהודה המינהל, יועץ גם פרש
 גל לשיאו מביאה אלה של התפטרותם

 במישרד בכירים פקידים התפטרות של
מודעי. עם הסתדרו״ ״לא אשר האנרגיה,

ה ז פ ש ו ה בצפת בבית־החולים • א
 עתה העורכת אלפידה, היווניה זמרת
הזכורה אלפידה בישראל. הופעות סיבוב

 סו־ סוקראטס שירה בזכות מהאיךווויזיון
 טל, בחורשת להופיע עמדה פר־סטאר

לק- בקריית־שמונה, שהתה כאשר אולם

ארפידה מאושפזת
בקריית־שמתה תקרית

 ימים לבית־החולים. והובהלה בדימום תה
 למע־ אלפידה בישרה לכן קודם אחדים
בהריון. היא כי ריציה

• ר ט פ  קסטן, יהודה העיתונאי נ
 .52 בגיל לב מהתקף הארץ, מערכת חבר

 אחרי בעיתונות, דרכו את החל קסטן
 של הראשון החובלים קורם את שסיים

ה באוניברסיטה מישפטים ולמד חיל־הים
 זמנים. בעתון עבד 1953 בשנת עברית.

 והחל למרחב למערכת הצטרף אחר־כך
 בהיותו הארץ. מערכת חבר הוא 1960 משנת

 פתוה, לב ניתוח לראשונה עבר 37 בן
 ניתוח עבר מכן לאחר אחדות ושנים

 את כתב בעיקבות.הניתוח שני. פתוח לב
ב רבים הדים שעורר פתוח בלב סיפרו

הקוראים. קרב
 היהודי והעיתונאי הסופר • ר ט פ ג

 החל קסל .81 בגיל קסל ז׳וז׳ף הצרפתי
ה בחיל־האוויר קרב כטייס דרכו את

 במיל- הראשונה. במילחמת־העולם צרפתי
 צרפת לצבא הצטרף השנייה חמת־העולם

 דה- שארל הגנרל של בפיקודו החופשית
 אחיינו, עם יחד קרב. כטייס ולחם גול

 הפרטיזנים, שירת כתב דרואון מורים
 בצרפת, האנטי־נאצית המילחמה הימגון

 כתב קסל מונטאן. איוו על־ידי שהתפרסם
 התסריט ואת ישראל על ספרים מיספר
בירושלים. חומה הדוקומנטרי לסרט

2187 הזה העולם


