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■נאי אביגיל מאת
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ח? ש 500 ש״דו? 250
ח? ש׳ 1000 ח? ש׳ 750

 אך נמשכת. הזה השלם ותשבצזפני תשבצי פותרי בין הגרלת־הפרסים
 בהגרלה להשתתף יכולים מעתה שינוי. הונהג מאוד רבים קוראים לבקשת

 (רצופים). שניים אז אחד. תשבצופן) (או תשבץ נכונה הפותרים קוראים גם
 אחת בגורל. יועלה מקרה בכל (רצופים). ארבעה או (רצופים), שלושה או

 אחד, תשבצופן) תשבץ(או נכונה שפתר מי בין אחד. פותר של שמו לחודש.
 - פיתרונותיו למיספר בהתאם בפרס יזכה והוא ארבעה או שלושה. שניים.

 ח ש ו־סססו לשלושה. ח ש 750 לשניים; שיח 500 אחד: לתשבץ ש״ח 250
לארבעה.

★ ★ ★

 מיקוד ,136 ח.ד. תל־אביב, הזה, העולם אל לשלוח ■ש הפיתרונות את
61001.

הורוסקופ
 )35 מעמוד (המשך

 המצב כי עזרה, קצת תבוא
 קשה מדכא. די שהוא כמות
ל להגיע בבוקר, לקום להם

 לעבור קשה יותר ועוד עבודה,
היום. את

הז עימו מביא יולי חודש
 כדאי לא אך מושכות, דמנויות
 לטווח ולהתחייב להתלהב

ה וחצי חודש תוך כי רחוק,
אחרת. להראות יכולים דברים

 בני שמנהלים במאבקים
עצ את שיבדקו כדאי המזל

 באים לא הם אם ויראו מם,
 התקופה מופרזות. בדרישות

 ויש התקדמות, מאפשרת אינה
לתקו ולצפות כך, עם להשלים

 אפשר שבה יותר, נוחה פה
 קושי. ללא להתקדם יהיה

 שהיה במי יפגעו שלא חשוב
הת עכשיו. עד אליהם טוב

 ואם בהם, תפגע נקמנית נהגות
 יבינו חשבון־הנפש את יעשו
כזה. קו לאמץ כדאי שלא

לע־ שידאגו כדאי עכשיו

 מבוגרים הורים לגבי במיוחד
 אחרים בני-מישפחה גם אבל
 ולתמיכה. לעידוד זקוקים יהיו

בחש יקחו שהסרטנים כדאי
 לעזרה יופנה רב שזמן בון

 חשים שאינם לבני״מישפחה
 עצבים על לשמור צריך בטוב.
 קל סבלנות. והרבה חזקים

 מזל בני של ליבם טוב את לנצל
 ללמוד צריכים הם וכאן סרטן,

 ולא מסויימת, בנקודה להיעצר
 ולסחוט לנצל לאחרים לתת

אותם.

נסיעות לימודים. •
 הם הנסיעות בתחום דווקא

 מומלץ מאוד להצליח. יכולים
 תחום שינוי על לחשוב ללמוד,

 ילכו אם לשינויים. ולהתכונן
ימ רבים יצליחו. - זה לכיוון

מתאוו נוסעים, עצמם את צאו
הצ את לשכוח ומנסים ררים
גיאו יצליח. זה תמיד לא רות.

כל פותרת לא עדיין גרפיה

 קלו? שנה תהיה רא השנה \ם
בסבלנות להתאזר כראי לסרטנים.

מקו ויחפשו המיקצועי תידם
 להם שיתאימו ואנשים, מות

 להתעלם מומלץ ולכישוריהם.
 לחשבונות להיכנס לא מהעבר.
 רק ויביאו לנזק שיגרמו קטנים,
 להם יתן שלא ריגעי, לסיפוק

 עתידם את יתכננו אם דבר.
ה האנשים ועם נכונה, בצורה

 תחום למצוא יוכלו מתאימים,
 לבטא יוכלו שבו ומעניין, חדש

 משיפור גם וליהנות עצמם את
הכלכלי. במצבם

כספים 9
 מצביעה הקרובה התקופה

 בלי כספים להוציא צורך על
 שיקחו כדאי מראש. תיכנון

 ברזרבות שימוש בחשבון
 יאלצו אחרות: למטרות שאגרו
 ולידידים לקרובים לעזור

 חשוב, בפרוייקט ולהשקיע
 אותם יעסיק או שמעסיק

בקרוב.
 צפויות לא הקרובה בשנה

הכל בתחום מיוחדות בעיות
 לעבור יוכלו שהם נראה כלי.
 לא כרגע בשלום. השנה את

 אבל הישועה, תבוא מאין ברור
 יתברר השנה במשך תגיע. היא

כס לענייני לדאוג סיבה שאין
 והדאגות החרדות ואת פים

 ולא אחר, לכיוון להפנות כדאי
לדאגה. סיבות השנה חסרות

מגורים ♦
שי לבצע רצוי לא זה בנושא

 כדאי ברירה שאין למי נויים.
לאפ מעל לגדול ינסה שלא

 אותו להביא עלול זה שרויותיו.
 וחסרות- מסובכות לבעיות
 הכל להשאיר עדיף פיתרון.

 ניתן לא זה ואם שהוא, כמות
 רמת־ אותה על לשמור מומלץ
 לשפר להתעקש ולא חיים,
זו. בתקופה המגורים תנאי

מישפחה ♦
 בני-המישפחה של הבריאות

אמור זה לבעיות. לגרום עלולה

 החלפת לעיתים אבל בעיה.
 יכולים סביבה ושינוי כוח

לעזור.

 מאשר טוב יותר יהיה מצבם
 יתחילו הם האחרונות. בשנים

המ הבעיות, מכל להתאושש
 מהם, שסבלו וההפרעות חלות
 קלים, יותר להרגיש ויוכלו

ובריאים. משוחררים

 היותר־בעייתי הנושא זה
 כפי הבאות. ובשנים השנה

 שחייהם מי תמיד. שקורה
ימ בריאה בצורה מתנהלים

 משברים ללא בחייהם שיכו
 האחרים, אך מיוחדות. ובעיות

 מעורערים, קשרים להם שיש
לא־קלה. תקופה יעברו

 אוראנוס כוכב נכנס כאן
 גדי במזל יימצא הוא לתמונה.

 פעם ובכל שנים, שש עוד
 שתאריכי־לידה מי מול שיהיה
 מיקומו מול נמצאים שלהם

 ולני- לפרידות לגרום עלול הוא
 לבני יהיו בהשפעתו תוקים.

 מלהיבים קשרים סרטן מזל
 בהתהלבות פתאום שיתחילו

 יבואו הם אך ועצומה, סוחפת
 מוקדמת, הכנה ללא לסופם
וקשה. אכזרית בצורה

 סטורן כוכב של השפעתו
יצי מעט להוסיף אולי יכולה
 קשרים על כשמדובר אבל בות,

 את יחזק רק הוא לא־בריאים
 ויגרום אוראנוס של השפעתו
לפרידה.
באו שייכנס יופיטר, כוכב

לסר יביא סרטן, למזל גוסט
חד לקשרים הזדמנויות טנים
 הם אלה אם היא השאלה שים.

המר הבונה, הסוג מן קשרים
 קשה כך ועל והבטוח, גיע

הק התקופה בחיוב. לענות
לה המזל בני את תלמד רובה

 מהססים ופחות חזקים יות
ול להחלטות למעשים, בקשר
השני. המין עם חיים

בריאות •

לבינה שבינו ומה •
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