
 בשס הקרויה הצעירה, בתו לעבר מחייך אל־סאדאת אנווארלכלה חיוו
השנה. ינואר בחודש שנערכה חתונתה במסיבת ג׳יהאן, אמה,

 לאד מפורסמיס, אישים השתתפו החתונה במסיבת במיקצועו. מהנדס הוא הבת של בעלה
בקנבאואד. פראנץ הגרמני והכדורגל! -שריף עומר כמו המדיניות, מתחום דווקא

״ 111 ך ד! |1ה | | | | נכדם עם מצריים, נשיא של רעייתו סאדאת, ג׳יהאן \
גס נוהא. בתם של הראשון בנה שריף, הראשון, ן111111 111 1^111

מסור. וסבא כאב מישפחתו, בני בחברת להצטלם מרבה בגין, מנחם כמו סאדאת,

מערי בקרב התמרמרות עוררה עשירים
 לובנה, הבכורה, בתה הפרולטריים. ציה

העשי המשפחות אחת של לצאצא נישאה
סאדאת. של הכפרי הולדתו במחוז רות

 -של לבנו נישאה נואה, השניה, בתה
 ראש מרעי, סיד המצרי, הפרלמנט יו״ר

בחתו אחוזות. בעלי של גדולה משפחה
 היווני איל־הספנות גם השתתפו נתה

אידריס. המודח, לוב ומלך אונאסים
 בחודש נישאה ג׳יהאן הצעירה הבת
העשיר הקבלן של לבנו השנה ינואר

בממ שר־השיכון עוסמאן, אחמד עוסמאן
 ״הכריש״. העם בפי המכונה מצריים, שלת

 עיני את שצרם רב בפאר נערכה חותנתה
 על נאמר מכך כתוצאה המצרי. העם

 ברצינות מתייחסת אינה כי האם ג׳יהאן
 משמיעה שהיא האשה שיחרור לרעיונות
כסף. אחר ומחפשת
 חצר־המלו- מינהגי אימוץ את לה ייחסו

 היא שאיפתה כי וטענו בעבר המצרית כה
ש המצרית, אצולת־הכסף אל להתייחם
המצרית. בחברה רבה עדיין השפעתה

מזרחי בידור
השנה בתחילת שנישאה

 אורחי את חמוקיה בנענועי משעשעת מצריה רקדנית־בטן
 ג׳יהאן, הצעירה לבתו סאדאת שערך הגדולה החתונה

והחתן. הכלה נראים הרקדנית מאחורי בלבד. 16 בהיותה.בת

 טענה ההאשמות, את דחתה עצמה ג׳יהאן
 ולא אהבה מתוך נישאו בנותיה כל כי

ש היא לא וכי אחרים שיקולים מתוך
 שהצהרתה אלא חתניהן. את להם בחרה

המצ בחברה רב. באימון התקבלה לא זו
 הבוחרות הן שהאמהות מקובל עדיין רית

החתנים. את לבנותיהן
 סביבה השמועות גל את מייחסת ג׳יהאן
 אדיבים,״ שני רק לי ״יש סאדאת. לאוייבי
והקנ ״הקומוניסטים מכבר, לא הצהירה

הדתיים.״ אים
 לביקורת מטרה ג׳יהאן הפכה מאז אבל

ב עמה להופיע סאדאת ממעט חברתית,
 הבעל, תדמית במקום פומביים. אירועים
 הוא רעייתו. על־ידי תמיד המלווה

 הטוב הסב תדמית את לעצמו אימץ
 אולי וזו נכדיו. עם המשתעשע והסבלני,

 ג׳י- של הישראליים שמעריציד, הסיבה גם
 הביקור בעת חברתה על לוותר נאלצו האן

ההיסטורי.

 משתעשעת המצרי, הנשיא של רעייתו סאדאת, גייהאןבאוויר שריו
 בעלה בעוד באוויר, אותו מעיפה שריף, נכדה עם

ובעלת הצעירה הבת בתמונה נראים לידס שבאיסמעיליה. חווילתו בחצר בהם צופה
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