
 התחרות את לוקחת לאגוץ עינת
ם ברצינות. ב אזכה מקסימו

היא ישראל, כנציגת אבחר אם בהוואי חופשה

 התחרו במיסגרת תצולם להוואי תטוס אם אומרת.
 א שתשדר אנ־בי־סי הטלוויזיה רשת על־ידי

ארצות־הבריו רחבי לכל חי בשידור התחרות
........... 3 9

• דוגמנית. ,22 בת גוזמו, סימונה
 של תגליתה יודקוביץ׳, רונית

 אורנה הזה, העולם של כתבת־האופנה י
 על החביבה הדוגמנית וכיום גלון,

מולה. הנודע צלם־האופנה
 במיקצועה, שחקנית נוברון, טלי

 האמריקאית השחקנית את המזכירה
ברגן. קנדים

 אולי או אלה, נערות משש אחת
 ישראל את תייצג אחרת, מישהי

 בעולם. ביותר היפה הנערה בתחרות
 לשחק אולי, עומדת, שם שתזכה ומי

בגדול. אותה

 שא רפי של כחברתו שהתפרסמה יפהפייה
 בת ארצות״הברית, ילידת ירדן, תזכה אם

דו אלף 50 של בשווי ובפרסים בכסף תזכה בעולם, ביותר היפה הנערה

 חידוש כבר וזה 30 עד 18 בת להיות
 היופי תחרויות שברוב מכיון לטובה,

.24 הוא המקסימלי הגיל

 הנעוה תואו ער תחוות להיערך עומדת בהונורורו ן
■שואלית נציגה מחפשים ובאוץ בעולם, ביותו היפה ״

 רבים בעולם, ביותר היפה כנערה תיבחר אםגוזמו סימונה
 לזכות ואף קולנוע, שחקנית להפיד סיכוייה

בתחרות. מעורבים הוליווד של מסוכני״השחקנים רבים שכן בתפקידים,

 רחבי לכל ישיר בשידור ויועבר
הטלווי רשת באמצעות ארצות־הברית

אנ־בי־סי. האמריקאית זיה
 תצטרך בעולם ביותר היפה הנערה

 ענוגה, היא כי לחבר־השופטים, להוכיח
 וכמובן מעניינת אישיות בעלת אמיצה,
 תיבחר לא היא נדיר. יופי בעלת

 אם כי כמקובל, חבר־שופטים על־ידי
 שיצפו הטלוויזיה צופי על-ידי

המוע על •ויצביעו יטלפנו בתחרות,
שלהם. מדת

 רב סיכוי יש הסופית לנבחרת
 שבתה־ מפני דוגמנית־צמרת, להפוך

 מצלמי־האופנה חמישה מעורבים רות
 נוסף בארצות־הברית. ביותר הידועים

 מיבחני־בד, לעבור סיכוייה רבים לכך
 מעורבים עצמה תחרות באותה שכן

ידועים. שחקנים סוכני
 את השלימה לא עדיין הון לביאה
 ביותר היפה הנערה אחר חיפושיה

 מועט לא מיספר שבידיה למרות בארץ,
מחפשת. עדיין היא תמונות, של

 ערימת בתוך שנברנו אנחנו,
 שהן יפהפיות שש מצאנו התמונות,

 ביותר הרבים הסיכויים בעלות לדעתנו
 ביותר היפה הנערה בתואר לזכות

בישראל.
 דוגמנית היא ,24ה־ בת פרדר, נירה

שלישית. שנה למישפטים וסטודנטית
 חברתו ,22 בת לוינסון, ירדן

 ודוגמנית שאולי רפי של היפהפייה
במיקצועה.

דוגמנית. היא גם גרץ, ענת

■

 דוגמניתפודו ניוה
מצליחה

כספורט. התחרות את לוקחת
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