
 על המועמדות של ששית סידרה
 :1974 המים מלכת תואר

כחלון ושושנה כהן כוכי אלגרבלי. אתי

 זה, שבוע של המועמדות לישיית ***
 עומדת ,1974 מלכת־המים לתחרות 14/

אחת כל .7 המיספר סימן — טוב בסימן
י יי״י״ ד*;־י•"1י ריזימזפחד! 03 יייע יי̂׳

 אחת היא מהן אחת !וכל ברוכת־ילדים,
ובנות. בנים משיבעה

 ,17 בת היא :מ׳) 1.70( אלגרבלי אתי
הין< עמי בתל־אביב. לאוחי כבנס סלידה

מת מישפחתה אך שדרות, העיירה ילידת
 אמת עוד לה יש בעכו. כיום גוררת
 ייייי חמישה — להן ונוסף אחת.

- ״״* הגדולי אהבתה

 מלכת־ דתחרות המועמדות תופענה בהם בגדי־היס
 בהם ואלה גוטקם, מיפעל מתוצרת הס 1974 המיס

 בעלי יהיו הסופי בנשף־הבחירה המועמדות תופענה
 גוטקס חברת של הייצוא זה. למאורע מיוחד עיצוב
 משלושה בלמעלה השנה הסתכס הרחב לעולם
הבינ הפרס את קיבלה גוטקם !דולר מיליון
בגדי־היס. בענף קאן בפסטיבל הראשון לאומי

מל לתואר השבוע של המועמדות שלוש בתמונה
ילי כחלון, (שושנה) שוש מימין יושבת המיס. כת
 ילידת אלגרבלי, אתי במרכז, .20ה־ בת חדרה, דת

 משמאל, בבנק. פקידה שהיא ,17ה־ בת שדרות,
 ילידת שהיא וחצי, 19ה־ בת כהן, כוכי יושבת
 חיב״ה. כחיילת הצבאי שירותה את העושה חיפה,

ילדיס. ברוכות ממישפחות באו השלוש כל

חו חלום בשימלות־מו
הכלולות

המוע תלבשנה אותן אמבר, סלון של
 סלון .1974 מלכת־המים לתואר מדות
המלכות. תיסרוקות את גס יעצב אמבר

השובבה
 רובינשטיין, הלנה חברת של האיפור ביבה.

וולה. משל המועמדות של ותכשירי־השיער

 לקולנוע, בעיקר מקדישה היא הערבים את
וריגול. מתח סירטי במיוחד אוהבת
 :וחצי, 19 בת היא כהן (כוכבה) כוכי
 וגם חיפה, ילידת היא מ׳. 1.73 וגובהה

 בנים ■שני — ילדים ■שיבמה במישפחתה
 ב־ ציור־אופנה למדה כוכי בנות• וחמש

כ משרתת היא כיום מיקצועי. בית־ספר
בחיב״ה. חיילת

ל מיתמרת 20ה־ בת כחלון שושנה
 ׳המתגוררת חדרה ילידת היא מ׳, 1.75 גובה
 היא, גם בהרצליה. מישפחתד. עם כיום

 הבילוי ילדים. שיבעה שבה למישפחה בת
 שיותר, מה סירטי־קולנוע, הוא שלה העיקרי
 מבלה אותה למצוא אפשר כמובן, ובקיץ,

חוף־הים. על
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