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 נותנים לא שבאופיים הניגודים מחדש.

ביניהם. לשרור להרמוניה

תאומים עם עקרב
אפ ובדרן־בלל ביניהם הבנה קיימת

 מזלות שני מתאימים. שהם לומר שר
וק לחטט, לברר, לחקור, אוהבים אלה
 האחד ביניהם. מהותית קירבה יימת

 אוהב השני ואילו בגישתו יותר שיטחי
תאו מזל בו של הסקרנות הסיבוך. את

 את לחשוף עקרב בן של והצורך מים,
והב פעולה שיתוף יוצרים המיסתורין,

 מיטתו־ למסעות לצאת יאהבו הם נה.
 קורטוב בהן שיש לשליחויות או ריים,

 באשר לצוץ יכולות התנגשויות טיכון.
הצי מעט ״פוזל״ זוגו שבן יבחיו העקרב

 לגרום יכולה העקרב של הקינאה דה.
 יהפכו וחייו צרורות, צרות לתאומים

 ויישאר ויישמר שייזהר מוטב מרירים.
 לסלח- שייך לא שהעקרב מכיוון נאמן,

מהמציאות. עין להעלים המוכנים נים

סרטן עם עקרם
 שייכים שניהם מתאימים. מאוד מאוד
 רגשות מבטאים המים המים, למזלות

גבו ריגשית רמה בעל העקרב עמוקים.
 עמוקות. תשוקות גדושי מין וחיי הה

 תובן זוגו בן כלפי והרכושנות הקנאה
 אינו עצמו שהוא הסרטן, על-ידי היטב
 ולהגן לפנק הרצון תכונות. מאותן ״נקי״

 של בלבו רב הד ימצאו זוגו בן על
 מוזר דבר שום ימצא שלא העקרב,

 סביבו. בעיקר מתרכזים שהחיים בזה
 ירוסנו הסרטן של המתפרצים רגשותיו

 רגשותיו עוצמת שלמרות העקרב, על-ידי
 לעיתים־קרו־ מנחה השיכלית הביקורת

התנהגותו. את בות

אריה עם עקרב
 לא כמעט חזקים כך כל אופי ניגודי

 פי על המזלות. גלגל בכל למצוא ניתן
 ברגע ביניהם וחשש מתח נוצר רוב

 דבר כל לחקור רגיל העקרב הראשון.
 לכן פרט. שום לשכוח ולא לעומקו,

 לגישה בסלחנות להתייחס מסוגל איננו
 לעיתים והראוותנית הבזבזנית הקלילה,

 האופפת באפלה חש האריה האריה. של
 לדיכאון. לו גורם כזה וחושך העקרב, את

 הרבה כך כל לשאת יכול אינו העקרב
 להמצא מיסתור מקום ללא וזוהר אור

ואו רחבה תפיסה לאריה עצמו. עם בו
 הנתפסת חשיבה ולעקרב רחבים, פקים

 הסך את יוצרת ומהפרטים לפרטים,
 ההבנה חוסר מקור אולי וזה הכל,

ביניהם.

בתולה עם עקרב
 הבנה קיימת אלה מזלות שני בין

 מבן רבות דרישות לעקרב בדרך־כלל.
 לעמוד מסוגל ״בתולה״ וטיפוס הזוג,
 דורש שהוא מאחר הדרישות, בכל כמעט

ומ מהאחרים, מאשר פחות לא מעצמו
 גם לב שם שאליהם בפרטים דקדק

 והעקרב להכנע, מוכן הבתולה העקרב.
 יותר מי דבר. ישק פיו על לשלוט, חייב

ה להצלחת לוויתורים. מוכן מהבתולה
 מטרה להם שתהיה חשוב ביניהם קשר

ה הוא העקרב רוב פי על משותפת,
 לו עוזר זוגו ובן השניים, מבין שאפתן

תי מין בענייני שאיפותיו. את להגשים
 מאוד, יצרי העקרב התאמה, חוטר תכן

רו עיסוקים מעדיף בתולה בן ואילו
חניים.

ב3ע מאזו״ם עם ר
 בגלל אפשרי אלה שניים של צירוף

 בני ניחנו בו והנוח הוותרן האופי
 מאוד שונים הם רוב פי על מאזנים.
 העקרב״תקיף, קשה. ביניהם וההבנה

 ואילו פשרות. וחסר החלטי שליט,
 למנוע ומנסה מתפשר מוותר, — מאזנים

 מאזנים בן ינסה פעמים מחיר. בכל ריב
 לא על-מנת דברים להחליק או להעלים
 מעשים ודווקא הזוג, בן את להרגיז

 הרי מכל. יותר העקרב את ירגיזו אלה
האינטו דבר, להעלים אפשר אי ממנו

 גילוי לידי תביא שלו החזקה איציה
 כוונת אם אף נסתר, מעשה כל של

 יוכל העקרב טובה. היתה המאזנים
 מאזנים יליד של ביטחונו את לחזק

 של אווירה ישרה מאזנים ובן ולעודדו,
 לעקרב כך כל הנחוצים ורגיעה, שקט

תמיד. המתוח

סעודיה
הציעה:

נסיגה
תמורת

כסף;
המטי ביותר המרעישים הגילויים אחד זהו

הישראלי-ערבי. הסיכסין תולדות על אור לים
 המציאות להבנת גם רבה חשיבות לו יש

כיום. המדינית
 בכירה, תוניסית אישיות על-ידי נמסר הוא
לעניין. נגיעה לה שהיתה

:הדבר וזהו
 רבין יצחק של כהונתם בימי ,1976 בשנת

 העביר כשר-החוץ, אלון ויגאל כראש-הממשלה
 ביותר החשובים האישים אחד מסמודי, מוחמד

לממשלת-ישראל. שדר בתוניסיה,
 ראש-ממשלת שונות בתקופות היה מסמודי

 אחד הוא בפאריס. והשגריר שר-החוץ תוניסיה,
 היה והוא הערבי, בעולם המתונים האישים

 הנשיא של ההיסטורית ביוזמת-השלום מעורב
.1965ב- אל־בורגיבה חביב

חאדד המלך
דולר מיליארד — 5 או 3

 לממשלת-ישראל מסמודי שהעביר השדר
 עיקרה: סעודיה. שליטי של מהפכנית הצעה כלל

תמו למדינת-ישראל, בסכום־עתק סעודי מענק
הכבושים. השטחים מן נסיגה רת

 כפי הסעודית, ההצעה פרטי היו ואלה
:מסמודי אותה שהעביר

*■
פאהד הנסיך

אש״ף בהנהגת פלסטינית מדינה

 הכבושים השטחים מן תיסוג ישראל •
 בהנהגת פלסטינית, מדינה להקמת ותסכים

אש״ף.
 בישראל יכירו ואש״ף מדינות-ערב כל •

עימה. שלום ויכרתו
 בסן מענק לישראל תעניק סעודיה •

 העולם שיהודי בתנאי דולר, מיליארד שלושה
 כי להבין ניתן מקביל. סכום לישראל יעניקו

 לחמישה הסכום את להעלות מוכנים הסעודים
דולר. מיליארד

 הסעודית הגישה משתקפת כבר זו בהצעה
 בוועידת- ביטוי לידי לאחר-מכן שבאה החדשה,
 :קמפ-דייוויד הסכמי אחרי בבגדאד, הפיסגה
 נסיגתה תמורת ישראל עם לשלום להסכים

פלס מדינה והקמת הכבושים השטחים מכל
 פא- יורש-העצר בסעודיה, החזק האיש טינית.

 חאלד, הנילד בשם למעשה המושל הד,
 השנה בראשית בפומבי זו הצעה השמיע
 ישראל. בסירוב נתקל אן אמריקאי/ בעיתון

 בסיסמת שוב סעודיה השתמשה זה סירוב אחרי
 כי הסתבר אד (מילחמת-הקודש), ה״ג׳יהאד״

היסודית. גישתה את שינתה לא זו מליצה
 היוזמה עוררה לא התוניסי, המקור לדברי

רבין. ממשלת מצד חיובי הד הסעודית
 גילוי על רביו יצחק ח״כ השבוע כשנשאל

 שמעתי ״לא מוחלט. באופן אותו הכחיש זה,
 לא כזאת הצעה שום כזאת. הצעה שום על

לפני.״ הובאה
!■ אמרי אורי
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