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סילביה. אמרה האלה,״ הנשפים במיסגרת מאוד ״התיידדנו במדרגות. לעלות לשניה אחת

מלכת של הנשפים למסורת ניגוד ד*
 סביב כלל בדרך המתנהלים המים, ^

 בהיכל החיפאי הנשף נערך בריכת־שחייה,
 במישקפות, הצטייד הקהל החדש. הספורט

המוע את תשומת־לב ביתר לבחון כדי
הצעירות. מדות

 ההיכל, את מילאו ואשד. איש 4,000
 ו־ — העשירה האמנותית בתוכנית צפו

 השעות עד במקום נשארו הם במועמדות.
חי של כהרגלם שלא הלילה, של הקטנות

פאים.

 במרכז שהוצבה ענקית במה פני על
מוקפות כשהן היפהפיות 12 צעדו האולם
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מכ ביוון, הבנות את תארח ש פיר־טורם,
 בנתניה שנבחרה שריטר, עדי את תיר

הדוגמנים :מימין הים־התיכון. לנסיכת
מרון. ועדיה כהן ריטה ליד אנוה, של

 קיבל החיפאי הקהל פרחים. זרי בעשרות
סוערות. כפיים במחיאות אותן

 בחירת היתה הערב של הכותרת גולת
הנכסף בתואר וסגניותיה.* נסיכת־הצפון

ת מיבצע 80 מלבת־המיס בחיו
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מימין, מנס־ציונה, שריטר עדי במרכז,׳הינדחת״נון נסיכת
מבת־ים. נגן וקורין מרמת־גן נחום דגנית

גרא. רחל התכשיטים מעצבת על־ידי זו, לתחרות במיוחד שעוצב הכתר אח עונדת עדי

מ חן אורלי — הדרום בת דווקא זכתה
 דורית נבחרה ראשונה לסגנית עקרון.
התל־אביבית• ברזילי

 18ה־ יונדהולדתה את שחגגה דורית,
 כש־ נעימה, להפתעה זכתה ערב, באותו

 את לכבודה השמיעה הדולפינים תיזמורת
 התרגשה, כה היא שמח. הולדת יום השיר

 עזרה־ הוחשה מיד ונפלה. שמעדה עד
 על שהונחו קרות, תחבושות — ראשונה

 את שרוממו קולדה, פינה ובקבוקי רגלה,
רוחה.

חיפאית, מועמדת נבחרה שניה כסגנית

 השופטים על כהן. ריטה המורה־החיילת
 מעץ־הזית, שריד יעקב נימנו: החיפאיים

 ור־ קרלוס קולדה, מפינה אקרמן מנחם
 ופול החיפאי, הספר ג׳ימי, מוולה, שבסקי
מאופיר־טורם. לואיס
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* ר ן שה עכו נו נשף נערך ימים חמי
בנתניה, ביי בלו במלון הפעם סף, ״-
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