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 מנהל שטרן, יאיר של אשתו ציפי, של תה

הקטנה. האחות מימין: בטלוויזיה. מחלקת־החדשות

 טייס־השלום 18ה־ הפעם את ¥
 יום את בהילטון חוגג נתן אייבי (

 שביצע המפורסמת לטיסה השנה
 שנה אותה בפברואר 28ב־ .1966ב־

 סטירמן מסוג מטוס על אייבי עלה
 להיפגש במטרה לפורט־סעיד, ונסע

 אבו־נאצר, גמאל מצריים נשיא עם
 ישראל־ ביחסי חדש רף ולפתוח
מצריים.

 בין אותן לפגוש היה אפשר אחיות, הן השלוש כל
 מאילת. האיש נלסון, רפי של השולחן ליד ההמון
 הדוגמנית מימין: הישראלי, הזוהר נציגות למטה:

מתמיד. יותר זוהרת שהיא מור, ופניצי בן־עמי, תמי

 אירי הטייס עבורו שהכין סטירמן,
עטרי. יונה הזמרת של בעלה יפה, .

 שהיה וויסקי, בקבוק אייבי: קיבל עוד
 הפחות חשובים. לאנשים רק מיועד

 כרמל מתוצרת יין קיבלו חשובים
מיזרחי.
 לפני חוללה ריקודי־עם להקת

 יפהפיה ורקדנית־בטן המוזמנים,
ידם טמנו שלא המוזמנים, את הלהיבה

 של המפתח מילת היתה ״שלום*
 של משדה־התעופה נתן. אייבי

 נחיתה שביצע אחרי פורט־סעיד,
 בחזרה המצרים אותו שלחו מסוכנת,
לגורלו. החרדה לישראל
 תאריך את שנה כל מציין הוא מאז
הלא־מוצלחת. הטיסה

 שנים ח״י מלאת לכבוד הפעם
מטוס של דגם אייבי קיבל לאירוע

טיסה

 עשה 66מ״ הטייס נתן, אייבירכה נחיתה
 עם לא הילטון, באולם רכה נחיתה

רק־ עם אלא פורט״סעיד, עד אותו שהביא המטוס

 שי דנית־הבטן
 ה כל בין בחן.
עם עליה נחת

בשמי

 היה למיהמלכות כתו
ע באותו

הט האורח את להכתיר ניסה אמוץ

הילטון
 והטייס חמוקיה, בין כסף וטמנו בצלחת

איתה. רקד
 במסיבה ייצגו ישראל ממשלת את

 המסיבה, חתן הוותיק, שר־התיקשורת
 בין זמנו את שחילק ציפורי, מרדכי

 בביקתה שנערכה למסיבה זו מסיבה
 את בירך שם שבגני־התערוכה,

 יום לכבוד שין* חיים המלונאי
.60ה־ הולדתו

 לרגע לשכוח היה יכול לא ציפורי
 רוזבלום פנינה שכן עבודתו, את

 קו עוד לה שיסדר אותו לשכנע עמלה
מאוד עסוקה הבחורה בביתה. טלפון

★ נתן א״ב■ שר השלום לטיסת בגרות מסיבת
ההלוויה חגי&ת ★ קינן עמוס של לסינרו בכורה לסעודת
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