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 עלי ''המצרי, פי£,
, י ז נ ^  גם שהיה ר

 פגישה קיימו .ופה,
ה במישרד־התעופה •בה
לנמל־התעו־ הקרוב ,,שלת

העי אל השניים כשיצאו פה.
 לרתום כדי והצלמים תונאים

ה קם ההסכם, על בנוכחותם
 ההסכם שעל והציע המצרי שר

 ה־ של המנכ״לים שני ירחמו
 כדי קשה שעמלו מישרדים,

החוזה. פרטי כל את להכין

 החוזה, על חתם פרבר 9!
להחליף צריך היה כך ולשם

 הנו- לפגי ונאם
הישרא־ רוב

 קא- דברי את
ה השר פגש למחרת .11. ז

 לו ואמר שריר את מצרי
תמ קאסוטוד את זוכר ״אתה

בש תשובה לי שיש לו סור
 ואנו העניין את בדקתי בילו.

להי יוכלו שקבוצות מאשרים
קבוצ בוויזה למצריים כנס

תית.״
 ועדת־החוץ־ בישיבת 9!

שהת הכנסת, של והביטחון
 הציע שעבר, בשבוע קיימה

שבת מגן, דויד חרות, ח״כ
הה על יוון הודעת על גובה
 של סניף ופתיחת באש״ף כרה

 ישראל תפעל באתונה, אש״ף
 האוייבת עם להידוק־היחסים

תור היוונים, של המסורתית
 שתורכיה למגן לחשו אז כיה.
חו לפני באש״ף הכירה כבר

רבים. דשים
יצחק הליברלים ח״כ 9(

שת *1בסי![ !גואה ח א פ ס מצ בשגרירות הכללי חני
ה בארץ, ריים ט בי ה מ א הנ ה ב לויי  ג

ת קי, קארין בדוגמני ס מ ת ד מנ מדג  מחשוף״ בעלת שימלת״ערב ה
ה בתצוגת תחרה, פנ ת או קרא בתל״אביב. שנערכה ׳,82 חורף ל

 עלי המצרי, עמיתו עם חוזים
לפ זאת לעשות תחת נאסר.

 בין שישבו השרים, שני ני
 את החליפו הם המנכ״לים,

ה של גבם מאחורי הניירות
הת הם ההחלפה בזמן שניים.

 כמה והחליפו לזה זה קרבו
 לעמיתו אמר שריר מילים.

 יידע לא אני ״שמע, המצרי:
 גבינו, מאחורי חותמים הם מה

 בשבע זאת שנבדוק כדאי
עיניים.״

■  שר־התיי- של לביקור !
 על הצטרפו, במצריים רות

 גורמי- של נציגים חשבונם,
 שריר מהארץ, פרטיים תיירות

 רישמית פגישה להם סידר
 ובפגישה המצרי עמיתו עם

ה הירושלמי המלונאי ביקש
את קאסוטו מורים וותיק,

 שעבר בשבוע חזר זייגר,
ש שבועיים, בן פרטי מטיול

 דליה. אשתו עם באירופה ערך
 שנצא אשתי עם ״התערבתי

 הייתי לכנסת. אבחר אם לחו״ל
 לא בהתערבות. שאנצח בטוח

 אך לכנסת. שאכנס האמנתי
 לא שני, מצד בה. הפסדתי

 והגיע ,1964 מאז בחו״ל הייתי
שוב.״ לצאת הזמן

 כי־ דב המערך ח״כ !01
מו יושב־ראש שהוא מאיר,

 ויושב- תל־אביב פועלי עצת
 המונים־ ועדת־הבחירות ראש
 אם נשאל המערך, מטעם ליות

 אחד. לאדם מדי יותר זה אין
 צריך אדם לכל ״עקרונית,

 אך בלבד, אחד תפקיד להיות
 אחד תפקיד שגם אנשים יש
השיב. להם,״ נותן הייתי לא

ם שמי דניאלה מאתבלתי

שלה סגן ש־הממ ד ושר־השיכון רא ה לוי דוי של מ מ ה ־ כיו מז ה ו רי נאור. א
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