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 י תל־אביב, הפועל של באלט־המים הפסטיבל: ממסמרי אחד
 מ שנים 7 לפני שבא ישראל, נבחרת מעסה נמטוולג׳י, רוני של
( 11 כני הם משתתפיה בארץ, מסוגה הראשונה היא הלהקה יה.

 כיצור כרטיס לכל סמויות. והשפעות קנוניות של מאווירה רחוק כל, לעיני בארץ,
 ביותר כראויה לו הנראית המועמדת מספר את בו ירשום הכרטיס בעל בוחה

ומתוכו. עצמו הקהל על־ידי שימונו ועדות, על־ידי ויספרו ייאספו הקולות
 שתי: ישראל. של מלכת־המים תהיה ביותר הרבים לקולות שתזכה המועמדת

הימים. שלושת בנסיכות תבחר עצמה ועדת־הסיזירה סגני־תיה. תהיינה אחריה
שפי זיווה הערב: של השנייה הסנסציה תבוא הבחירה אחרי

 זה לצורך במיוחד תבוא בעצמה, המלכה את להכתיר נכונותה את הביעה זיווה
 ג אולימפיק של ־בי4 קומם סילון יודה,1את* שיביא המפואר המטוס בישראל. חטיף
 תעז: הטכס. אל ישר המטוס מן תבוא זיוזהי הבחירה. לפני קלה שעה בלוד ינחת

 האחרון שהמלכה מאחר היפהפיה, מזרחי יהודית ישראל, של הראשונה מלכת־המים
אירופה. מארצות בתשע הנרחב בסיורה נמצאת עודנה בינדר,

 הו הפרם זה יהיה לא הים־התיכון. בארצות נרחב לסיור תצא הבאה המלכה גם
2  המקומית. המועצה כאורחות בנהריה, סוף־השבוע של חיפשה יבלו המועמדות 0

 ק לבל יפות מתנות יעניק ליבר לאילת. אשי־ד של בטיול ישתתפו סגניותיה ושתי
 הנבחר שש לכל בגדי־ים יתן אלסטקס למלכלג שימלת־קוקטייל יעניק איווניר חרות.

 לסריג בית־החרושת ית, שניה וחליפה חלקים, בשלושה ג׳רסי חליפת למלכה. יתן
 ילשתי למלכה סנדלים יעניק נמרוד כבחירתה, מתנה למלכה תתן בינדר צילי

 הכתר וזרים. פרחים סלי הסופיות המועמדות לכל תתן תמי חנות־הפרחים ואילו
ולסגנ־ותיה. למלכה מתנות־תבשיטים יעניק שגם מופז, מידי יבואו המלכה
 תלו הדבר כי - זאת יודע אינו איש זה? בשפע תזכה מי

כעמו הפסטיכאל על (פרטים ב״אכדיה" שיתכנס הקהל כרצון

 הראשון הישראלי, פסטיבאל־־המים באוגוסט. 24ה־ הערב, יהיה זה
 בחירת :במרכזו ״אכדיה". מלון לכריכת מסביב יתקיים בארץ, מסוגו

 ים־ הים־התיכון, ונסיכות סגניותיה שתי הישראלית, מלכת־המים
וים־סוף. כינרת

 האחרונים בשבועות פורסמו שתמונותיהן המועמדות, 60 נשלמות. האחרונות ההכנות
 המועמדות בעשרים התחרות הנהלת בחרה כן מת אישיים. לראיונח הוזמנו הזה, בהעולם

בארץ• הצעיר הדור של אופייני חתך — אלד בעמודים רמיפיעות הסו״יות,
הקהל. היחיד: האובייקטיבי השופט בידי ההכרעה נתונה עתה

מסוגן היחידות הדמוקראסיות בבחירות השנה גם המלכה תיבחר הקודמות, בשנתיים כמו

במכו קוסמטי טיפול עוברות סופיות מועמדות שתי :אחרונות הכנות
 נאה והופעה בדוגמנות הדרכה שקיבלו אחרי עולש, עליזה של נה

לתסדוקותיחן. דאג אנמה התסרוקות שסלון ולפני פלטשר, לאה מידי


