
שעת לצלם אסר אל־סאדאס אנווד  הסעודה ב
ז ירו. לא המצד׳ שהעם בדי הממלכתית.
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 לכבוד נבון יצחק הנשיא
 אד־סאדאת אנוור הנשיא
 ישבו בקאהיר, עבדיו בארמון

עגו שולחנות סביב האורחים
אבר התעשיינים נשיא לים.
 מצא ש,ביט (.,בומה״) הם

 מחוז מושל ליד יושב עצמו
 מפורסם, מצרי ומנתח קאהיר
ה שר־הפריאות. בעבר שהיה
 המנתח ידידו כי סיפר מושל

 שנים שלוש לפני אותו שיכנע
מע ״החזקתי לעשן. להפסיק

כתו ״אך המושל, גילה מד,״
קילו שלושה נוספו מכך צאה

 בימה: נאנח למישקלי.״ גרמים
 אני הדברים. שני קרו ״לי

 לי נוספו וגם לעשן, ממשיך
 קילוגרמים.״ שלושה

המו גילה מכן לאחר 9״
 יום- במילחמת כיהן כי של

ה הארמיה כמפקד הכיפורים
 הבוהות שעברו ואחרי שניה,

הוע התעלה את הישראליים
 שהוטל הכוחות כל בראש מד

 זיל,״הכיס מצור להטיל עליהם
 בומה לו גילה אז הישראלי״.

הכיס. בתוך חייל היה שהוא

ש הממלכתית בסעודה , 9!
 אל־סאדאר. אנוור הנשיא ערך

 חיים חי׳כ ראה נבון, לנשיא
 של הימי השליש את קורפו
משו כשהוא המצרי, הנשיא

 •טחד. משה ח״כ עם חח
 המצרי אל ופנה הצטרף קורפו

 אתה ״כמה :עילגת בערבית
במבו חייו המצרי מרוויח?״

 קורפו מתשובה. והתחמק כה
 פורש גיל באיזה לדעת רצה
 את ושאל מהשרות, מצרי קצין

 — הולך — .״מתי הימאי
 הבי;, לא המצרי — ?״ מהצבא
 לקבוצה להצטרף ומיהר הסמיק
אחרת.

 מצא בלתי־נעים במצב 9!
 הצבאי יועצו עצמו את
 אפריים ראש־הממשלה, של

 על שניצח פורן, (״פרויקה״)
במצ נבון הנשיא של ביקורו

 מראש שהגיש ברשימה ריים•
מקו שלושה השאיר למצרים

ב הציון, תוך פתוחים, מות
ס.1צ1.ו0^\11 שץ1 אנגלית, ה מ
 ״מדוע יום: כעבור שאלו, מצרים

 ברשימה מופיע יט אנון מר
הס־ פרויקה פעמים?״ שלוש

 והנמרצת הפעלתנית המנהלתומנאום דנוה
 מחלקת־הכתבים- מדור של

 עבדין, ארמון לפני חייכה הממשלתית, העיתונות בלישכת הזרים
 לכבודו אל־שאדאת אנוור הנשיא של סעודת־הערב נעכרה שבו
 העיתונאים 75 כי לה שהתברר אחרי נבון. יצחק הנשיא של

 להיכנס הורשו לא המקורית, התוכנית לפי שהוזמנו הישראליים,
 מן עייפה שהיתה מפני וגם תיסכול, מרוב בבכי פרצה לארוחה,

 עבדין ראיף המצרי, איש־הפרוטוקול הראשון. ביום ההתרוצצויות
במצ החמור הכלכלי המצב בגלל כי לה והסביר אליה, ניגש
 שופעת בארוחה אותו יראה שהעם המצרי הנשיא רצה לא ריים

 להיכנס המצרית צוות״הטלוויזיה הורשה זאת לעומת שכזו.
 השולחנות את לצלם שלא הוראה קיבל הוא אך לארוחה,

בסעודת־הערב. הנמצאים האנשים ראשי את רק אלא המזון, עמוסי

 התגלה שיחה כדי תוך 1
 ל- (שהוא, קאהיר מושל

מא ראש־העירייה, גם ,עשה,
עי מצריים בערי שאין חר

 גיי־ איש הוא נבחרות) ריות
״מענ לשעבר. סות־השריון

 ״גם שביט, בומה הירהר יין,״
שול בתל-אביב וגם בקאהיר

 גיי- מפקדי שהיו אנשים טים
ל היתה כוונתו סות־השריון.״

 (״צ׳יצ׳״) שלמה (מיל׳) אלוף
דחט.

 שעדיין היא הכוונה כי ביר
 בשלושה יהיו מי ידוע לא

 עזר; לא הדבר אלה. מקומות
 לפרוי- המצרים העבירו כאשר

 חברי של תגי־הזיהוי את קה
 תגים שלושה נשאו הפמליה,

יט״. ״אנון השם את
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או מבקרת כיצד טלוויזיה

 בקאהיר. בחנויות נכון פירה
כשהיא להצטלם הקפידה היא

מנהיגי! של המזון שפע על  שמא קניותיה, עבור משלמת
 דברים מקבלת שהיא יחשבו
 כי ידעו מעטים רק אך בחינם.
 :תקלה לה קרתה יום באותו
 ארמון את עזבה שכבר אחרי

 נוכחה שוכנה, שבו עבדין,
 הכסף את שם שכחה כי לדעת
 הילוו השגרירות אנשי שלה.

לקניות. הדרוש את לה
לישבת־העי־ צלם נגד 9

 לקער הצמידו כאלה. ריות
 על שישמור מצרי, איש־ביטחון

 הדבר הסיור, במשך צעדיו כל
ש כפי לצלם לו הפריע אכן

רצה.
שהיה היחידי האדם 9!

 אייבי רצה במצריים תונאים
 ע,ל הנשיאים שני את לשאול

 שהספיק לפני עוד אך כך,
 אותו שיסה שאלתו, את לסיים

 להפסיק. ממנו וביקש נבון
כאשר גם קרה הדבר אותו

קאהיר, בפרברי השיקום במרכז שערכה בסיור מתבוננת, הנשיא, רעייתנבון אופירה
 נשיאת עומדת משמאלה חדשה. פרוטזה לו שמתאימים קטוע־יד, בנכה

 מנהיג של שרעייתו הראשונה הפעם זו ארד. נאווה נעמ״ת, מזכ״ל ומימינה יגלום, רעיה העולמית, ויצ״ו
מהסיור. גדול חלק במשך בעלה, של מזה שונה ובתוכנית־ביקור נפרדת בפמליה זכתה ישראלי

קב הממשלתית, תונות ע  י
רש תלונות שתי הוגשו סער,
 במצריים. הסיור בעת מיות
 הסדר כללי את הפר כי נטען
ה שהנשיא פעם שבכל בכך

 עבר מקום, לאיזה הגיע מצרי
 דבר מישמר־הכבוד, את סער

מע אינם המצריים שהצלמים
תק־ שתי אחרי לעשותו. זים

 הביקור בעת הנשיא על מרוגז
 נסע הוא נתן. אייבי היד,

 לארגן כדי במייוחד לקאהיר
 משתי אחת בין כדורגל תחרות

 — המצריות קבוצות־הצמרת
 קבוצת־ ובין — ואהלי זמלק
 הקבוצות כל ישראלית. צמרת

 החלום הגשמת אך הסכימו.
מסיבת־העי־ בעת מתמהמהת.

 מסיבת־ שובו עם נבון ערך
 בן־ בנמל־התעופה עיתונאים

משוכ הנשיא : הסיבה גוריון.
 עלולה כזאת תחרות כי נע

הרו את לשלהב לאסון, לגרום
ינצ אם לשינאה. ולגרום חות
 רע, יהיה זה הישראלים חו

התו — המצרים ינצחו ואם
כנ״ל. תהיה צאה

בתל״ התרבות״ ב״היכל שנערכה ז׳בוטינסקי, זאב של יוס״הולדתו בחגיגתבגין גשם
 נראה שזה למרות ברמן, יצחק הכנסת, ליושב־ראש משתחווה אינו אביב,

 בעת נבון יצחק נשיא״המדינה של מקומו את מילא ראש־הממשלה, ליד שהושב ברמן, בתמונה. כך
 עליו, שהתיישב לפני בכיסאו, הכל בסך התבונן בגין מנחם במצריים. זה של ביקורו

הוא. גם התיישב זה אחרי ורק קודם, יישב שראש־הממשלה חיכה ברמן הכנסת שיושב־ראש בעוד

9>2253 הזה העולם




