
 כרמליטה את
 אישי למשקה

 בסגנון העשוי
 שלכם,לאנשים

 אוהבים. שאתם
 והגישו שתו

 סנגריה כרמליטה
 לבה חם, קראו

 במסיבה בזוגות,
מקום. ובכל

פונש ברמליטה
 בסיר הכרמליטה את חממו
 הדר פרי פלחי הוסיפו סמוק.
 וקינמון הטונה פימת טבטי.

 הטטם. לפי
 קר כרמליטה

 קוביותקרח. לכרמליטה הוסיפו
 אחר. הדר פרי או לימון. פלחי
 וקינמון סץ, תפוחי פלחי
הטסם. לפי

 :במצריים התענוגות רשימתאנשים
סוסים וחוות אבן. לאבא סופר

פרס לשעועו! !עיניים בארבע שיחה ועוד בר־לב לחיים
 ב- המתהלכת ההלצה 9<

הנב הנשיא על ארצות־הברית
 רוגאלד כיהן ״כאשר : חר

קלי של המושל בתפקיד רגן
להס שם היה מותר פורניה,

אדום.״ באור ימינה תובב
אוק עורך שמע כאשר 01
ה- על מנצור, אניס טובר,
 רכין יצחק של £0111■ 11068

 מדינה לא הלאווים״: (״ארבעת
 לגבולות נסיגה לא פלסטינית,

 אש״ף, עם הידברות לא ,1967
ירוש של הסטאטוס שינוי לא

 "116 ג!ק18 1118 : התלוצץ לים)
(״הוא 11086 ״!
מקום״). בכל שלו האף את שם

 נמצאים בישראל בביקור 11
 סוכני- של מישלחת חברי 31

 הקבוצה ראש מצריים. תיירות
 אל־זיאת, אד־האמי הוא

 ב־ אמקו חברת־התיירות מנהל
 הישראלי של השותף קאהיר,
 חברת- בעל ארכיב, ולמר
הכי השניים ישראלית. תיירות

 שנים, 15 לפני זה את זה רו
בלוב. בכלא ישבו כאשר
 המישלחת עם באו לא 91
הנור ואשתו ,?}'אלי ראוף
 של אחיו ראוף, ברים. ווגית,

 הד״ר המצרי, שר־המדינה
 בוטרום־ע׳אלי, כוטרום

 בואו, את האחרון ברגע ביטל
 ביקורו את ביטל שאחיו מפני

 נאמר כאשר בישראל, הרשמי
 שר־החוץ את לפגוש שעליו לו

 ב- שמיר יצחק הישראלי
 בוטרוס־ בירושלים. לישכתו

 לפגוש מוכן שהוא הודיע ע׳אלי
 ראוף לאח בתל־אביב. שמיר את

 וחצי, שנה בן ילד יש ולאשתו
פמיר. בשם

 עם הגיע 'זאת לעומת 91
 סעד־אל־ חמדי המישלחת

 מלון של מנהל־המכירות דין,
ה בהליופוליס, החדש שרתון
 ביותר המפואר כמלון נחשב

 של בנו הוא חמדי בקאהיר.
 לשעבר שרות־ההסברה מנהל
־סעד־ מדרסי הד״ר ל  דין,א

 שנה, לפני מתפקידו שהודח
 של הראשון בשלב שבלט אחרי

ש הישראלים יחסי־השלום.
 כחובב־חיים מורסי את הכירו

 דעתם את הביעו וכחובב־נשים,
 רחוק נפל לא ״התפוח :הבן על
העץ.״ מן

 הובאו המישלחת אנשי 91
 עוטר היפואי למועדון־הלילה

 לפנות 4.00 עד שם ובילו כיאס,
 מבעל־ה־ התפעלו הם בוקר.
 ומיד שר, יואל הבדרן מקום,
בקאהיר. להופיע אותו הזמינו
 לצפות גם באו המצרים 91

 שייקח של הפנטומימה בלהקת
 הסבירו בוקר. ויורם אופיר

 בתל- המצרית השגרירות אנשי
 במופע־פנטו־ צפו ״הם אביב:
 להם תהיינה שלא כדי מימה

 לנשיא השפה. הבנת עם בעיות
למ הצליחו לא גבון יצחק

 מתאימה, הצגה במצריים צוא
 המקומי שהניב החשש ביגלל

 צפה לכן לו. מובן יהיה לא
רקדנים.״ של פולקלור בלהקת

 מים־ ראשי שיצאו לפני 91
 במצריים, לביקור לגת־העבודה

הישר אצל המצרים התעניינו
 למענם לעשות כדאי מה אלים
 הביקור, מן שייהנו כדי שם,
 עם הנפרדות מפגישותיהם חוץ

 אד־סאדאת. אנוור הנשיא
 על חביב מה להם שנמסר אחרי

 המצרים החליטו מהם, אחד כל
 עם ייפגש אבן אבא שח״כ
אל־, תאופיק המצרי הסופר

 של יומנו ספרו שאת חבים,
ב תירגם הריף בכפרי תובע
 לח״ב האנגלית. לשפה זמנו

 פגישה הכינו כר־לב חיים
 של מחותנו של בחוות־הסוסים

 רד מרעי, פעיד אל-סאדאת,
 שלוש מיספר כאיש כיום ׳נחשב

 חובב־ בר־לב המצרי. במימשל
אוסף את בחווה ראה הרכיבה

 הוא עז. בכאב־שיניים ביקור
 , ב־ לשגרירות-ישראל מיד נסע

 למיר־ הופנה ומשם מצריים,
 נעולה. שהיתה פאת־שיניים,

האמרי לשגרירות ניגש הוא
 אותו שמו והם בקאהיר, קאית

 לנהג הוראה ונתנו במונית
 לשניה, אחת ממירפאה לנסוע

פתוחה. אחת תימצא אשר עד

ה אנשי טסו כאשר סאדאת.
 ללוקסור הנשיא עם פמליה

 במטוס אחדים נסעו ולאסואן,
 חיל- במטוס והשאר הנשיא

 היה בלוקסור האירוח האוויר.
 מצריים. ממשלת חשבון על

 עובדי של הגדול הצוות בלט
 על במצריים, שגרירות-ישראל

שלושה רק וילדיהם. נשותיהם

תמונת■ רקע על נואם הוא כאשר ז׳בוטינסקי, לזאב הזיכרון כנס בעת עולם 111 ך 1!" □ 1 /[י1
1 1 4 התמונר את הממשלתית לישכת־העיתונות צלם פיתח כאשר המנהיג. של ענק | <1^1 □1/

 על נואם בגין נראה שבה מאוד, דומה תמונה אצלו יש כי מילנר, משה המחלקה, מנהל נזכר
זו תמונה גם פיתח מילנר הרוויזיוניסטי. המנהיג של הגדול יריבו בן״גוריון, דויד של תמונת״ענק רקע

 מרעי. של הערביים הסוסים
 מבית־ הרחק לא נמצאת חוותו
 התארחו שם האח, מינה המלון

 לח״כ שייועד הבילוי השלושה.
 נוספת פגישה £ פרם שימעץ

 בארבע המצרי הנשיא עם
עיניים.

 אבי צה״ל, גלי כתב 9!
 העיתונאים עם שיצא ברזילי,
 ביקור את שם לסקר למצריים

ה- מימי באחד נתקף הנשיא,

 בקאהיר, מייגע סיבוב אחרי
 את עקרו ולאבי מרפ&ה, !נמצאה

 מן נעדר כאשר החולה. השן
 סגן־ מקומו את מילא הסיורים,

 אלון צה״ל, גלי תחנת מפקד
שליו.
ל הועמדו הסיור בעת 91
 הישראליים המבקרים רשות

 הרקולס — האחד מטוסים. שני
 והשני המצרי, חיל-האוויר של
אל* הנשיא של בואינג —

 1 היו השגרירות של נציגים
 1 עשרה היתר, וכל תפקיד,
 ההזדמנו את ניצלו מיספר,
 הבד כאשר חופשי. לטיול

 היי מישרד־החוץ איש בכך
 ד,צ באוזני העיר הוא ראלי,

 דוס אפריים הישראלי
 השגר של מקומו את שמילא
 החו? כן־אלישר אליהו

 הש מוגזם. הטסים שמיספר
 לו מוכרח ״הייתי :דובק לו

סוכריה.״ לאנשי־השגרירות

225419 הזה העולם


