
ורוה1 נסיכה עוד
צידי משני המקסים.

 אריאלה את מכתירה ארבל, עמליה היפהפיה הציירת
 העכואי במועדון חומות־עכו, נסיכת בתואר שביד

המלכה טוויסטלוי, וז׳אנס ברנשטיין רותי מלכת״המים, סגניות שתי עומדת הנסיכה
חפשית בכניסה זכתה זיוי, המפואר.

 ויויאן סלכתיהסיס השתתפה לראשה, המלכות כשכתר
 המלכות נשף בסיוס שנערכה טוויסט בתחרות דל־ביאנקו,

בתחרות. השלישי המקום את נטלה למועדון, שנה למשך

 הופיעו אחר־כך רק ־הקהל. מועמדת כל בין
 בחל־ שנערך בנשף שהוכתר־ כפי הנבחרות

 הופיעה מלכת־המים, דל־ביאנקו, ויויאן אביב.
המפוארת ההכתרה כשמלת הדרה במלוא
 ב־ • הופיע והנסיכות סגניותיה ואילו שלה,

ביקיני. בגדי־ים
 הצייריס זוג הנוספת. הנסיכה נבחרה אז
 ענדו ארבל, ועמליה נחום המועדון, בעלי
 על ענק, מפתח היה תלוי עליו אדום, סרט

כי שבי־, אריאלה המועמדת של צווארה
 היה הו&וח־עכו. נסיכת בתואר: אותה תירו

 כבוד לאורחת פעם מדי המוענק תואר זה
היתד, בו שזכתה הראשונה המועדון. של

היפה ארבל עמליה עצמו, המועדון בעלת
היופי מלכת היתד, השניה הנסיכה פיה.

השלי כפיר, אסתר ישראל, של האחרונה
 כונטיין, ג׳ון הקולנוע שחקנית היתה שית

 לארי- התואר הוענק הרביעית בפעם ואילו
אלה.

 את סיימה סוערת טוויסט רקודי תחרות
הו דל־ביאנקו, ויויאן מלכת־המים הנשף.
לומר. מה לה יש ברקוד גם כי כיחה
 זיוי, נטלה המתחרים, הזוגות עשרות מבין

 ג׳מיל, יואל התימני הרקדן עם יחד שרקדה
השלישי. המקום את

 לפני שנערכה ,1963 מלכת־המים בתחרות
 לבין בינה דכרידו בלבד קולות שני שבוע.

 ינר של הנסיכות בתארי שזכו הנערות שתי
 אחר־כך קצר שזמן אלא וים־כינרת. סוף

הנסיכות. משפחת אל אריאלה צורפה
 על שנערך ומפואר חגיגי בנשף זה היה
 חומות- ,ד,לילד במועדון העתיקה עכו חומת
 של הצגה־שניה מעין היה זה נשף סכו.
ה צפון לתושבי מלכת־המים, בחירת נשף
 בתל■ הראשון לנשף להגיע יכלו שלא איץ

 רהבתו על שהתקבצו האורחים מאות אביב.
 הנוף מול העכואי, המועדון של הענקית
ה:.צ ואורותיז חיפה מפרץ של המקסים

 מחדש אמנם בחרו לא הכרמל, עיר של צים
 מתח שיי לגביהם אפילו אילם במלכות.

ץ בהירה. של מסויים
ה הבידור בתכנית שובץ ההכתרה טקס
 המיעמדות עלו תחילה המועדון. של עשירה

 החומות, בין השוכנת הבמה אל הסופיות
 בתואר זכתה מהן מי ידעו שהנוכחים מבלי

 טבילת־ עברה מהמועמדות אחת כל כלשהו.
 הזמר על־ידי שרואיינה שעה נוספת, אש

 המועדון, ובעל ודקר לארי הדרום־אפריקאי
 את נדו שאיל. השניים ארבל. נחום הצייר

א־שית היכרות ערכו במקום בו שאלותיהם
 נותנת נזתל־אביב, גורלי א,סתר המפורסמת הקוסמטיקאיתמלכותי איפור

 שתלהיבה אסתר, לבמה. עלתה לפני למלכה סופי ליטוש
בנשף. נכח אשר הרב הקהל מידי גם לתשואות זכתה להן, שהכינה באיפור הבנות את

 השאלות מטר היה הצלבנים, שכנו בו במקום שנערך החדשהצלב מסע
(שמאל), חקר לארי והזמר (סימין) ארבל נחום הצייר שהמטירו

בהערצה. בהן שחזה מאות של קהל בפני ביקיני בבגדי־ים הופיעו אשר המועמדות על
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ת ל *ץ ח פ ש  ישראל של נסיכות־המים מ
 אריאלה נסיכה. עוד השבוע נוספה 4 <

 המש־ מקרית־מוצקין, תמירה צברית שביד,
בתואר לזכות הצליחה לא בצה״ל, דתות




