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של אגוונו את לופת בגין הידיים: שנת
 ישראל, ממשלת שרי ניצבו אשר ^

 האדום, השטיח על ונדחקים, נדחפים
לנחי האחרונה השבת במוצאי ממתינים

הממ מזכיר פנה מצריים, נשיא מטוס תת
 הדתיים, שלושת אל נאור, אריה שלה׳
 נאור לצד. לחוד, אחד כל אותם, ולקח
הרא ביום בבוקר, למחרת כי להם הודיע

 מן שלא ממשלה ישיבת תתקיים שון,
 בצד הקשורות בשאלות לדון כדי המניין
סאדאת. ביקור של המדיני
ב לכן, קודם עוד קיבלו השרים יתר

 בהן לבתיהם טלפון שיחות השבת, משך
ואמ מפתיעה. בצורה לישיבה אותם זימנו

הרא ביום ממשלה ישיבת של זימונה נם
 ביום רק השרים. את הפתיע האחרון שון

 שהיתה ממשלה ישיבת נתכנסה השישי
 הנוהליים בצדדים דנה ואשר ארוכה די

 באותה סאדאת. ביקור של והחיצוניים
 מצומצמת ועדת־שרים גם הוסמכה ישיבה

לבי הנוגע בכל בעצמה, ולדון להחליט
סאדאת. קור

השי ביום שהתקיימה הממשלה ישיבת
 עם יסע מי בשאלה בעיקר עסקה שי

 התיב־ לירושלים. מלוד במכונית סאדאת
 מנחם ראש־הממשלה כי היה המקורי נון

 רמזים אולם האורח, לנשיא יתלווה בגין
 לישכת ראש של ברורה ודרישה מקאהיר
היה שכבר כמאל, חסאן סאדאת, הנשיא

 נפלה בבוקר הראשון ליום שזומנה שלה
 התמד פי על השרים. על בהיר ביום כרעם

באו צריכה היתה להם ידוע שהיה נון
 בארבע השנייה הפגישה להתקיים עת תה

הראשו הפגישה לסאדאת. בגין בין עיניים
 הגיע שבו בלילה עוד התקיימה שלהם נה

סאדאת.
 בשעה בדיוק השרים הגיעו הראשון ביום

 בין פגישה אחרי הממשלה, לישיבת תשע
לשרים דיווח בגין שר־החוץ. לבין בגין אחרי71

,נוטיכלב״
אילה בהנהלת

 ואקווריונים. אביזרים, דגי־הנוי, הספקת חודשה כי מודיע
כסידרה. פועלת המספרה

לכלבים. מספרה ״בוטיכלב'/
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 * החדש התקן לפי חשבונות פנקסי * לשמחות הזמנות
משרדיות עבודות

דפוס לבתי מיוחד שירות

חחרעים
 הנשיא את כי ביקשו בארץ, עת באותה
 הנשיא הטקס כללי פי על ילווה המצרי

קציר. אפרים הפרופסור הישראלי,
 בכל לכך התנגד דיין משה שר־החוץ

 עם להיות זמן הרבה לנו ״אין תוקף.
 ידבר מה על חשובה. שנייה כל סאדאת.
 והשיב דיין שאל סאדאת?״ עם הנשיא
 מזג- על דקות 10 ידברו ״הם בעצמו,
 כל מומיות כמו ישתקו ואחר־כך האוויר
 יכול שבה שלמה שעה על חבל הדרך.

סאדאת.״ עם לשוחח בגין
 החליט בגין מנחם ראש־הממשלה אולם

ה על ולוותר המצרים בקשת את לכבד
 עם אסע ״אני המצרי. הנשיא עם נסיעה

 דיין בגין. אמר ידיו,׳׳ ראש־הממשלה סגן
בעצמו. לעצור ומיהר קצר בצחוק הגיב

 תשלום
ם! או דו קי

 של המדיני בצד מדיץ הימנעות ך*
 היום של הממשלה בישיבת הביקור 1 י

 לא עוד ״אנחנו בגין. ביוזמת באה השישי
 ראש־הממשלה טען דבר,״ שום יודעים
 צוות או ועדת־שרים, להסמיך וביקש

 את אותו, שיכלול שרים, של מצומצם
 שר- מקום כממלא בתפקידו וידין, דיין

המט־ ישיבת החלטות, להחליט הביטחון,

יש על וציבורי בינלאומי לחץ קיים כי
 מעין סאדאת, כלפי מחווה להראות ראל

 ״זה בארץ. שבביקורו ההעזה על תשלום
 שר־הפנים הגיב תשלום,״ של עניין לא

השיחות.״ קידום של עניין ״זה בורג, יוסף
והמ הביניים הערת על הגיב לא בגין

 אמש מליל שיחתו את סקר הוא שיך.
העי ארבע שיחת המצרי, הנשיא עם

 וגך ידידותית היתה היא כי דיווח ניים,
 מדיני לדיון בה נכנסו לא וכי מוסית

 הוא אין כי מדבריו הבנתי ״*בל כלשהו.
 ראש־הממ־ הסביר מחווה,״ בשום מעוניין

שלה.
 מ־ מפורט יותר הרבה היה דיין משה

 בקשות הגיעו דיין לדברי ראש־הממשלה.
 בשמו המצרית הנשיאות משלחת מחוגי

 שום ישראל תעשה לבל סאדאת, של
 אמרו ״הם מצריים. כלפי שהיא מחווה

 לו. יועיל מאשר יותר לסאדאת יזיק שזה
 כל משהו, (לסאדאת) לו ניתן אנחנו אם

ליש בא הוא כי נגדו יטען הערבי העולם
ולמצ לו אישי משהו להרוויח כדי ראל

ה הערביות המדינות חשבון על ריים,
אחרות.״
ה כולל האחרים, הממשלה שרי מרבית

 דיין של מדבריו התעלמו הדתיים, שרים
 הצהרה כלשהו, ויתור על לחשוב ותבעו

אשר רעיון או ויתור, שפירושה מדינית
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