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שי יום מי ח
ניר את הרחיק יבין * פרטי דורשיס״מבט אילמים

סה • בנון הכני ל ה ל סור א
ער לענייני הכתב מסר האחרון הרביעי ביזם

 גורמים כי במבט, ידיעה יערי, אהוד בים,
 הנוצרים עם הקשר מן להפחית מנסים ישראלים

 היום, למחרת ).12—13 עמודים (ראה בלבנון
 עמירם מטעם בידיעה עצמו. את מבט הכחיש

גור כי נמסר הטלוויזיה, של הצבאי הכתב ניר,
 הקשר את להפחית מנסים אינם ישראליים מים
בלבנון. הנוצרים עם

 החדשות. במערכת הפיצוץ אירע השישי ביום
תוכחש שלו שידיעה ייתכן לא כי טען, יערי

ניר וכתב יכין מנהל
מלבנון הדחה מיכתב

 בדק כי והודיע קודם־לכן, אותו שישאלו מבלי
כ הידועים מקורותיו, אצל בשנית הידיעה את

אמיתותה. על עומד הוא וכי ביותר, מהימנים
 מנהל של בחדרו שהתקיימה בשיחת־בירור,

 כי יערי דרש יכין, חיים החזזשזת, מחלקת
 שלו, בילעדי יהיה בלבנון הנוגע כל של הסיקור

 ניר, דריסת־רגל. בו תהיה לא גיר לעמירם וכי
חוד מזה קיימת השניים בין לכך. התנגד כמובן,

 רצה לא וניר לבנון, לגבי תחרות רבים שים
מדי משמעות לכך יש זה. שטח-סיקור להפסיד

 ממקורות הניזון צבאי, כתב הוא ניר כי נית,
 גם לו שיש מיזרחן, הוא יערי ואילו צבאיים,
נוספים. מקורות

 ניר את לגרש יבץ החליט דבר של בסופו
 הבילעדי שהמסקר החליט כי הודיע, הוא מלבנון.

 בכך הסתפק לא יעדי יערי. אהוד יהיה לבנון ׳של
 אי־ למנוע כדי בכתב, ההחלטה את לקבל ודרש

לדרישתו. נעתר יבין בעתיד. הבנות

תחזית רוצים העיהו■□ •
ודר הטלוויזיה, להנהלת פנתה אגודת־העיוורים

 מעל תוקרן רק לא מזג-האוויר תחזית כי שה,
מבט. מגיש ע״י תקוריין גם אלא השיקופיות, גבי

 להפנות הצעה היתד. לאגודה הטלוויזיה תשובת
 את משדרים שם צה״ל, לגל-י העיוורים את

 את קורא גם והקריין ערב, מדי מבט מהדורת
התחזית.

מתחתנת גיא נומית •
כר הקריינית של למעריציה טובות חדשות

 להינשא עומדת 28ה־ בת כרמית גיא• מית
 שערוריונת בלא פטור אולם הקרובים. בשבועות

 עליה עוררה נישואיה על־ידי אי־אפשר. קטנה,
בטלוויזיה. רבים ידידים של חמתם כרמית

 מעובדות- :אחת נסעה כאשר החל הסיפור
 לטיול כהנוכיץ, דינה כותרת, עלי של התחקיר

 אחריה הותירה 34ה־ בת כהנוביץ בחוץ־לארץ.
 בשם סיפרותי ומבקר היסטוריון אהוב, חבר בארץ
 אלמן בירושלים, ידועה דמות שאלתיאל, אלי
 ואלי היא היו כהנוביץ לדיברי .8 בן לילד ואב

 ״בעיקר מסו׳׳ל. תשוב ׳כאשר להינשא ׳אמורים
 סיפרה נהדר,״ ילד שהוא אלי, ושל לבן נקשרתי
בשימחתה. ששמחו ■לידידותיה, כהנוביץ

 בכרמית. אלי פגש בחוץ-לארץ, דינה כששהתה
 להינשא, השניים החליטו אחדים ימים כעבור

 הודיע כאשר הלם קיבלה לארץ, דינה וכשחזרה
הכלה. חילופי על אלי לה

 הצטרפה והעלבון, הכעס ששככו אחרי אולם
 אותה המברכים כרמית, של ידידיה אל דינה גם

נישואיה. לרגל

גירושין מנחיש 113 זן #
 המפעימה גי:א, כרמית של חתונתה לעומת

אח שמועה הבניין את מסעירה הטלוויזיה, את
 דיילת ווכ, דפנה היפהפיה ואשתו כנר דן : רת
 אחדים שבועות וזאת להתגרש, עומדים על, אל־

הבכירה. בתם שנולדה אחרי
 הוא כי אם האלה, השמועות את מכחיש דן
 שהתחתנו לפני ״עוד אליו: גם הגיעו שהן מודה

 עכשיו בגלים. בא וזה מתגרשים, שאנחנו סיפרו
 הדבר שאין הוכחות גם יש לדן גל.״ עוד בא

 חופשת־ חודשי שלושה עתה סיימה ,-דפנה נכון:
 נכנסת היא הבא ובשבוע מאל־על, שקיבלה לידה

 מתגרישת הייתה היא אם תשלום. ללא חופשה לשנת
באוויר!״ לעבוד חוזרת היתד. היא ממני,
 כמו מאושרים היו לא מעולם ■כי מספר כנר דן
עתה.

גסלטונים • .
כדזר־ ניסים השידור, ברשות הכל־בו איש

 עכאדי, שלמה הרשות סמגכ״ל עם רב חי,
 שהוא עבאדי, החלבי.״ ״עבאדי אותו מכנה והחל

 אני מחלב, לא ״אני וטען: נעלב, סורי, ממוצא
* גדול״ הבדל ויש מדמשק, *ו  יושבת־ראש *

נמיר ;אורה ח״ב הכנסת של ועדת־החינוך

וכנר גיא קריינים
גירושין ומכחיש מתחתנת

 חברים כמה עם שהשתתף בעבאדי, קשות נזפה
 הוועדה בושיבת חשות־השידור הנהלת של נוספים

 ישעבאדי אחרי רשות־השידור. על שדנה שלה,
 היא נמיר, של לדבריה פעמים כמה התפרץ
 אבל בדיוק, אתה מי יודעת לא ״אני לו: אמרה
 רוצה ואני הכנסת׳ של ועדה זד. כאן חצוף. אתה

 רק תדבר אתה עומד. אתה מי !בפני שתדע
 אותך אוציא שאני או רשות-הדיבור, את כשתקבל

 מצלמים החלו שעבר בשבוע *.*ן* מכאן.״
 רדיפות על קרין, פרופסור בשם סרט בטלוויזיה

 מרוסיה החדש העולה שמביים רוסיה, יהדות
 עולה של תסריט על־פי צ׳פלץ סטניסלב

 מצלמים הסרט את ארזנל. נינה אחרת חדשה
* דשות־השידור הנהלת בחדר ¥  לא־ תקלה *
 את איבד הוא גילעדי. לאלכס אירעה נעימה

 של מיספרי־הטלפון היו שבו שלו ספר־הטלפונים
 ידידותיו הארץ, רחבי בכל צעירות מאות כמה
 אחת שיחת־טלפון לפחות *¥1* הרווק אלכם של

 כי שנודע אחרי הטלוויזיה, של למרכזיה הגיעה
 לארץ. להגיע עומדים האחים סידרת גיבורי
 כקבלן- עצמו את שהציג ■מאיש ■שיחה זאת היתד.
 :ושאמר האחים, יתגוררו היכן לדעת שביקש עפר,
האמונד.״ לחברת גדול עסק להציע לי ״יש

 ).5.30(זמן של שאלה •
 של לחדרה מוקדש החידון

אק שותלים היו כאשר פעם,
הבי את לייבש כדי ליפטוסים

ו כפות־הרגליים בעזרת צות
 בדלקת־רי־ או בקדחת לוקים
 בעיקבות הוא החידון אות.

 החאן נתן, בן יגאל של סיפרו
 סירטון בו ויובא הגבעה, על

עבו על אכסלרוד נתן של ישן
 חדרה ילדי חדרה. חלוצי דת

 בתולדות בקיאותם את יפגינו
 על רכיבה על נוסף עירם,

 תתן רבינוביץ ונירה סוסים,
האמנותי. החלק את

 ).8.00( האחים •
 אנדרסון, ג׳ין היא האם, מרי,

 ל- קוראת היא שוב. הולמת
 ומזהירה אומרה, קייט ג׳יין,

 ל- פעם שעשתה כפי אותה,
 מפני וילסון, ג׳ניפר ג׳ניפר,

 רו־ דייוויד, בנה עם נישואין
 להרגיז ומצליחה צ׳דוויס, ברט
מתרח קודס־לכן הצופים. את

ב מעניינות התפתחויות שות
 מהשבוע האבוד המטוס פרשת
ה עם מגיעה וג׳ניפר שעבר.
שלה התנועה במישפט תביעה

 מודה היא שלפיה לעיסקה,
 קנם, רק ומקבלת קלה בעבירה

 אהבתו באישור שוב וזוכה
ארקונול. פטריק אדוארד, של

 בין מה ).0.30( מוקד •
 גריז, לסרט מוקד התוכנית

 י הארץ ברחבי עתה המוצג
 את מכנה ארד שלמה המפיק

 שערו שום על ״מוקד״: גריז
 התוכנית ומגיש מפיק של

סטר. טוביה
ה לזכוכית מבעד •

 של סירטו ).10.00( אפלה
 שזכה ,1964מ־ ברגמן אינגמר

 הטוב הזר בסרט האוסקר בפרס
רא פרק שהוא הסרט, ביותר.

 24 מתאר טרילוגיה, של שון
ה מישפחה של בחייה שעות

 האב בודד. אי על מתגוררת
 מיש־ את הזניח אשר סופר,
חת ועימו הכתיבה למען פחתו

 הסכיזופראנית ובתו בנו נו׳
מחלת את מגלה האב קארין.

סער מוקד:
9.30 שעה

כ מרחוק, אחריה עוקב בתו,
 שלבי כל את ומתעד סופר,

 על־ידי מתגלה היומן מחלתה.
 ומצבה אותו שקוראת קארין,
 בעלה וחתנו, הסופר מחמיר.

 וקא- לדיג יוצאים קארין, של
 היא אחיה. עם רק נשארת רין

 מתמוטטת. ואז אותו, מפתה
הקבו שחקניו הם השחקנים

ברגמן. של פחות־או־יותר עים

 השבוע מישחק •
וחו הספורט חובבי ).8.00(

 מוזמנים היפים, הדברים בבי
 המרתק, בקרב־הטנים לצפות
 השבוע השלישי ביום שנערך

 ב־ וגרולייטיס בורג ביורן בין
 הסכום על יד־אליהו, איצטדיון

 בין הקרב לירות. 665,000 של
 מרתק, להיות אמור השניים

ב השבוע, שבמישחק אחרי
שידרה האחרון, החמישי יום

ה ״  נמקונו צנ

דירות 370
 ביניהם אחר קרב הטלוויזיה

 בוימבלדון. באנגליה, שנערך
 ארצה הטניסאים שני הבאת
מגי המנצח, שיקבל והפרס

ש מה — לירות למיליון עות
 ה־ אחד המארגנים, את מחייב

 השוקולד וחברת צהרונים
לי 370 ולקבל לדרוש עלית,

ליד־אליהו. אחד לכרטיס רות
 המחר על מאבק •

 ד.- את המכנים יש ).0.30(
 אלפי אסון־המאה. תאלידומיד
 האם רצתה שבהן מישפחות,

 ההריון בזמן כאביה את לשכך
 ללא בבית־המרקחת ורכשה
ב הוכו הגלולה, את מירשם

 בעלי ילדים בהן נולדו אסון.
 בארצות־הבריח קשים. מומים

מהגלו שנפגעו האמהות ׳נהגו
 מיליוני של תביעות להגיש לה

המיי החברה כנגד דולארים
 הזוג לבני נולד 1962ב- צרת.

כ תאקאשי, בנם ארי היפאני
מ כתוצאה בעל־מום שהוא

 על־ידי התאלידומיד נטילת
 להעניק החליטו בני-הזוג אמו.
ומאו- נורמאליים חיים לבנם

דינפילד :קינג
10.20 שעה

 המצלמה האפשר. ככל שרים
 אחר רבות שנים במשך עקבה

ב בעל-המום ובנם הזוג בני
 למסך והביאה אלה, ניסיונות

ומרתק. רגיש סרט
 קינג לותר מרטין •

 את המגלם השחקן ).10.20(
 וינפילד, פול קינג, של דמותו

 חייו על מעמיק מחקר ערך
 לפני הדגול הכושי המנהיג של

 התפקיד. את לקבל שהסכים
 חששו והצגות סרטים מפיקי

 חזותו בגלל תפקידים לו לתת
הטל לסידרה ועד המגושמת,

 בסרט השתתף הוא וויזיונית
 בארץ, הוקרן שלא בלבד, אחד
 מטילי של לצידה הקול, איש

הנו בסידרה המגלמת טייסון
 איש אשתו. דמות את כחית
 וויג־ גדולה, הצלחה היה הקול
 נ-יו לאוסקר. מועמד היה פילד
 בהצגות בעיקר מופיע פילד

 להופיע ומשתדל בניו־יורק,
ב שחורי־עור. של בהצגות

 פעם הביע לעיתונות ראיון
 כושי תיאטרון להקים מישאלה

 על שיתבסס ״תיאטרון מיוחד,
המבטיח.״ וההווה המעיק העבר
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