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.73 המים כמלכת תוארה את הנושא בסרט

^ מלכות כתו
בלנק. רונית 1973 המיס מלכת של בידיה
 בערב שעות, משלוש למעלה נמשך בים,
 בתל־ בהיכל־התרבות האחרון השלישי יום

 הסופיות, המועמדות 14 של הופעתן אביב.
ה לתחרות הבימה, על להתייצב שזכו

דע עם ו ו ת ניצחונה. הי ק ב ח ה מ כ ל מ ה ה ל ה צ ן י1סו את ב קר
 הסינון שלבי כל את שעברו אחר סופית,

 בתוכנית שזורה היתה הקודמים, והמיבחנים
אמני־הצמרת. מיטב השתתפו בה אמנותית,

 גדי הופיעו: שתוכננו האמנים כל לא
 התחרות, ליום לפתע, למילואים גויים יגיל
 בפני שונים מקומות בשמונה להופיע כדי

 לו מצא קראום שמוליק הצעדה. צועדי
ו להתחלק כדי יום־יהתחרות את דווקא

 נחלץ אלה, טבע פגעי נוכח רגל. לשבור
 חיה את גייס לעזרה, פלד מיקי האמרגן

מסחררת. להצלחה שהפכה זמרת ארד,

 האמנים, על־ידי מרותק הקהל ובעוד
 ממתינות מפרפר, בלב המועמדות ישבו

הקולות. מניין לתוצאות
 בתום הספירה, תוצאות פורסמו כאשר

נוס לבבות שני ממקומם דילגו — הערב
המלכה. של זה מלבד פים,

ש מחובר, רונית של ליבה היה האחד
 בת־ היא רונית הראשונה. כסגנית הוכרזה

 היפהפייה אשתו מחובר, נורית של דודה
 היה גפן. הרביעי״) (״הטור יהונתן של
שמספר לאחר — רונית של השני הכתר זה

 נסיכת בתואר זכתה לכן קודם שבועות
הים־התיכון.

שב גלעד, עדנה של ליבה היה האחר
 הסגנית בתואר זכתה קטן קולות הפרש

 ,20 בת ג׳ינג׳ית חיפאית עדנה, השנייה.
 מלכת־שבא — קודם בתואר היא גם זכתה

קודם. שבוע באילת שנערכה בתחרות —
ה ביניהן שערכו פרטית בתחרות ואילו

יפה קרן, סוזי את בחרו הן מועמדות,
 שבע בת למישפחה בת מדימונה, פייה

הבנות. כחביבת נפשות,

1 *

 מיד באושר, הצוחקת מלכת־המים, את מכתיר אבנרי אורי־ המכתיר
 מועמדות שלוש :מימיך בתמונה ניצחונה. פירסום לאחר

חברויות. ביניהן ונקשרו לבבית היתה המתחרות בין האווירה הקלעים. מאחורי ממתינות

המלכה, של ושמה בקלפיות ההצבעה תוצאות פירסוס עם □ י י11 \1711
*" 111^1 _ השמחה בפרץ מרותק צופה כשהוא לבימה, והתקרב הקהל קם □ |

רבים. אמנים על־ידי הוגש והבידור עליזה, באווירה הצטיין כולו האירוע שלפניו.
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