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 אורחז בחברתי היה הפעם
 ומבין] ותיק ידיד מצרפת,

 המסע־ן וביין. בארוחות גדול
 זכתהלמחמאותיו,ובמיד' דה
 התפע־ את פרנסוא הביע חד
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״ו עוד טעמתי מכבר לא

 1 ״טינטה כרמל, של חדש
 שול־ יין הוא גם )אמרלה״,

 מנד אני משובח. אדום .חני
 בפני האלה היינות על ליץ1

 כדאי הטוב. היין אוהבי |כל
 השמות^ את לזכור ןלכם
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 איתן נכנס אל־חורייה, היאכטה לעגינה המהנה כדי הון חיפה.
 אוהה חוות־הדעת על גרוסמן, חייקה מפ״ם, ח״כ עם לוויכוח

 נאור, אריה הממשלה, מזכיר מורה. אלון בפרשה הרמטכ״ל מסר
השניים. בין מהריב הנאהו אה הסהיר לא לוויכוח, האזין אשר

לא אל־סאדאת גייהאן
 בתנו■ את למחות רצתה

ב אל כדי האודם להעלי
שר־הביט־ שמע כאשר '8!

ד,ש־ ספן כי וייצמן, עזר חון,
י לום, ל י י , א ן ת לע עומד נ
 שפת־בריכת על מסיבה רוד

 ביקש הוא דן־כרנזל, מלון
רעש, יהיה ״אם לו: להודיע

 שלי מהחדר עליכם שופד אני
קרים.״ מים
 את מכנה וייצמן אגב, ■1
 בעניני החדשים המבינים כל

ב סאדאטולוגים — השלום
פרוטה.

 את להעליב לא כדי אותה
מארחותיה.

8  את נקע פאתי אחמד 1
היאכ על ההפלגה בעת רגלו

 היומיים משד אל־חוויה. טה
הסתו הביקור של הראשונים

 על ביותר המקפיד פאוזי, בב
 כשהוא החיצונית, הופעתו

שחו רגילה אחת נעל נעול
 שלו, לחליפה המתאימה רה,

 נעל- — ובשניה אחת, ברגל
בית.

8  של משומרי-הראש אחד 1
 ג׳יהאן אל-סאדאת, של בתו

 הסיור בעת הבחין ןןות׳מן,
 הדרוזי בכפר ערכה שהיא
גדו בתמונה אל-כרמל, דליית

 עם ביחד בגין מנחם של לה
 ארצות- ונשיא אל־סאדאת

ב קארטר, ג׳ימי הברית,
 ב־ הסכם־השלום חתימת טקס

בי שומר־הראש וואשינגטון.
 נאי עמל ח״כ מהמארח, קש

 את לו שיתן צר־אל־דין,
ה לתדהמת במתנה. התמונה

 שומר־הראש: לו הסביר מארח
 והיא בתמונה, אותי ״רואים
 שהסתפרתי אחרי מיד צולמה

 מצויין. אמריקאי ספר אצל
להר בשביל אותה רוצה אני
 איך בתל-אביב שלי לספר אות
אותי.״ לספר צריך הוא

8 נעי בלתי תקלה אגב, 1
 מאנשי- לחמישה אירעה מה

 האישים על ששמרו הביטחון
 במשך נתקעו הם בדן־כרמל.

המלון. במעלית ארוכה שעה
8  על הממונה שר־הפנים, 1

, יוסף הד״ר המישטרה, ת ו  ב
 דן־ למלון אחד בוקר הגיע
 פיקודיו את לבדוק כדי כרמל

 השר ראה לפתע השוטרים.
 כי מתברר לו. מוכרת דמות
 עירו בן הוא המלצרים אחד
 לא לארץ עלה ומאז בורג, של

 לחצו השניים עיסו. נפגש
 וישבו רבה בהתרגשות ידיים

 כש- ילדות. זכרונות להעלות
 לשמה המטרה את שוכח בורג

 מישטרת ומפקדי למלון, בא
לרווחה. נושמים חיפה

8  נעימה בלתי תקרית 1
 על־ידי האחרון ברגע נמנעה
 אניס אוקטובר, השבועון עורך

ר. סו  ל- מנסור כשהגיע סנ
השול כל על גילה דן־כרמל,

המקב מודפסים פתקים חנות
 את ברוך־הבא בברכת לים

 ובתו, רעייתו, מצריים, נשיא
 מנסור עות׳מן. ג׳יהאן העלמה

 המלון מנהל אוזני את גילה
 ואינה !נשואה כבר ג׳יהאן כי

 מיהרו המלון ועובדי עלמה,
הפתקים. כל את להסיר

 בלתי-נעימה תקרית 8'
 אל־ לג׳יהאן אירעה אחרת

 הבי- בכפר בביקורה סאדאת
 ה־ הנשים בסמת־טבעון. דואי

 לכבודה, התפרכסו בידואיות
 הותירו אותה, נישקו וכאשר

 של רבים סימנים לחייה על
 ג׳י- של המדיני מזכירה אודם.

 שלף פאתי, אחמד האן,
 לג׳י- והגישה מכיסו ממחטה

 הכתמים את שתפחה כדי האן
דחתה ג׳יהאן אולם האדומים,

 תשתתף סגן־אלוף, של הייצוג דרגת ובעל צה״ל תזמורת של מנצחה
^# 1 1| 111 1 1• * 1 החמישי ביום שנערן הטקס אולם רבים, ממלכתיים בטקסים כבר ■1

 שעות הודעה, נמסרה לגראציאני עבורו. מאד מיוחד היה בלוד, גו״גוריון בנמל־התעופה האחרון
 כשהוא גראציאני נראה זו נדירה בתמונה חיפה. בנמל במקום בלוד, לטקס להתכונן מראש, ספורות

המתנופף. מצריים דגל ואת המצרי הנשיא של מטוסו את לראות אפשר כשברקע המנצח, שרביט את מניף
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