
שי יום חמי רביעי יום
6 .16

בכדו עולמי גביע •
שידור — 5.10( רגל

עברית). פרשנות בצבע,
 מישחק ממהלך שידור־ישיר

 וצרפת, אנגליה בין הכדורגל
 העד הגביע תחרויות במיסגרת

בכדורגל. למי

:טלוויזיה סידרת •

6 .17
 כמו :לילדים סידרה •

 6.00( אחרת אכל כולם,
 מדבר כצבע, שידור —

המיו חדשה סידרה עברית).
 הפגועים הילדים לבעיות חדת

המוק הראשון הסרט בישראל.
 עיוורים בילדים עוסק היום רן

המיוחדות. ובעיותיהם

האב :סאבו אישטוואן
10.05 שעה רביעי, יום

 דיוק מרחוב הדוכסית
 כצבע, שידור — 8.03(

דר סידרה אנגלית). מדבר
 משרתת, של חייה על מטית

 בית- ובעלת יורש״העצר פילגש
 בפרק המאה. בראשית מלון

 לד נישאת ולציית, לכבד השני,
 לאגוסטוס, כורחה בעל איזה
ה משלם החשבונות את בעוד
מוולס. נסיך

הונ קולנוע סרט •
שי — 10.05( האב : גרי
הונ מדבר כצבע, דור

הראשו הסרטים אחד גרית).
 ההונגרי הבימאי של נים

 אחר־ שביים סאבאו, אישטוואן
 ומפיסטו. התוודעות את כך

שהת ילד הוא העלילה גיבור
 הרופא. מאביו בילדותו ייתם

ב חי הוא שנותיו מרבית את
 התבגרותו ובעת הזיכרון צל

 מעברו. להשתחרר מנסה הוא
המו ההיסטוריה מובאת בסרט
 ,1949 מאז הונגריה של דרנית

הקומוניס עליה השתלטו עת
 ועד 1956 של המרד דרך טים,

מתו בסרט .60דד שנות ראשית
בהונגריה. היהודים מצב גם אר

 שחקן מופיע האב בתפקיד
 מיק- גאבור ההונגרי, התיאטרון

לוש.

 תקציר + חדשות —#
 העולמי הגביע אירועי

— 11.30( בכדורגל
שחור־לכן).

 על הקרב :תעודה •
שי — 0.30(דיין־כיין־פו

אנג מדבר כצבע, דור
 מצור אחרי ,1954 במאי לית).
 צרפת נחלה ימים, 56 שנמשך
 בוויים־נאם. מכרעת תבוסה
למעו גרמה זו צרפתית מפלה
 הסרט שם. האמריקאית רבות

 על הקרב את מתאר התיעודי
דיין־ביין־פו. מצודת
אוליכיה :בידור •

שי — 10.30(ג׳ון ניוטון
 ומזמר מדבר כצבע, דור

בכי יחיד תוכנית אנגלית).
הפופולארית. הזמרת של כובה
 תקציר + חדשות •

ב העולמי הגביע אירועי
 שחור־ — 10.45( כדורגל

לכן).

ש• יום שי
6 .18

תע קולנוע: סרט •
 שידור — 10.15( תועים
אנגלית). מדבר כצבע,

 מאת רומן על המבוסס סרט
 מספרת העלילה פאסט• הווארד

שי ממחלת הסובל מדען על
פסיכיאטרי. לטיפול ונזקק בחה

 תקציר + חדשות •
ב העולמי הגכיע אירועי
 שחור• — 13.00( כדורגל

לכן).

8 ו־ד3ם הירדנית בטלוויזיה ׳2
 הגכיע טמישחקי הישראלית הטלוויזיה של לוה־המישדרים דלות

 טלוויזיה אנטנות להתקין רכים ישראלים הביא בכדורגל, העולמי
לוח כזה מובא הירדנית. מהטלוויזיה׳ אלה מישהקים שתקלוטנה

:בירדן המישחקים מישדרי
5.15 צרפת — אנגליה 16.6 ד׳
9.00 אלג׳יר — גרמניה 16.6 ד׳
5.15 כוויית — צ׳כיה 17.6 ה׳
9.00 צסון־אירלנד — יוגוסלביה 17.6 ה׳
5.15 פת — איטליה 18.6 ו׳
9.00 הונגתה — ארגנטינה 18.6 ו׳
5.15 קאמתן — פולין 19.6 ש׳
9.00 ניך־זילנד — כריה״ט 19.6 ש׳
5.15 צ׳ילה — גרמניה מזרח 20.6 א׳
5.15 אוסטתה — אלג׳יר 21.6 כ׳
9.00 כוויית — צרפת 21.6 ב׳
5.15 הונגריה • — בלגיה 22.6 ג׳
9.00 סקוטלנד — בריה׳׳מ 22.6 ג׳

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
46. 6 רביע■ יום

 ערוץ — 8.30( המעביד :קומדיה •
אנג מדבר דקות, 35 כצבע, שידור — 6

 בית־חרושת בעל שבמרכזה, קומית סידרה לית).
 שלצידו וחביב שמן איש לונדוני, בפרבר קטן

 נגד האיש של מאבקיו על נאד,. בלונדית מזכירה
לפו דאגתו על המיקצועי, והאיגוד העובדים ועד

 בסידרה ומכריו ידידיו עם קשריו ועל עליו
זו. קלילה

47. 6 חבליש- יום
 — 5.50(לובו השריף :למישפחה •
 מדבר דקות, 50 כצבע, שידור — 3 ערוץ

 מילם של בכיכובו אמריקאית סידרה אנגלית).
 בעיירה שלומיאלי, ודי שמן שריף המגלם ווטסון׳

 בריאן עוזריו, ושני השריף בארצות־הברית. קטנה
 וסדר, חוק להשליט מנסים קרטר, וניל קרווין

 אפשרי, כלי־תחבורה בכל עבריינים אחרי רודפים
מצחיקות. קומיות סיטואציות נוצרות כך כדי ותוך

46. 6 שיש■ יום
 — 8.30( שכנר את אהוב :קומדיה •
ת, צ5 כצבע, שידור — 6 ערוץ  מדבר דקו

 שני שבמרכזה סיטואציות, של קומדיה אנגלית).
 טרני־ ילידי השחור, הזוג בני ושחור. לבן :זוגות

 בשכונה לגור עוברים ריינולדס, וברבי ביל דד,
 הסידרה בווד. וג׳ואן אדי של ביתם ליד לבנים, של

 ומאירה היום־יום בחיי הזוגות שני אחר עוקבת
בהו באנגליה, הגזענות בעיית של שונים צדדים

טיפוסי. אנגלי מור

49. 6 שבויו יום
מחייבת האצילות :קומדיה •

 35 כצבע, שידור — 6 ערוץ — 8.30(
 מד,סיד- חדשים פרקים אנגלית). מדבר דקות,

ב לאחרונה עד שהוקרנה האנגלית, הקומית רה
הישראלית. טלוויזיה

ערוץ — 10.15( קולנוע: סרט •
אנגלית). מדבר כצבע, שידור — 6

 הטלוויזיה מקרינה זו, בשעה מוצאי-שבת, מדיי
פס במיסגרת אמריקאיים, סירטי-קולנוע הירדנית

אי בעלי סרטים הם אלה קולנוע. סרטי טיבל
 יוכלו הערבי הסרט אוהבי יחסית. ישנים אך כות,

 3 בערוץ המוקרן מצרי, בסרט שעה באותה לצפות
הקרנתם. ערב רק יתפרסמו הסרטים שמות

20. 6 ראשון □1׳
 — 4.50( האש מכבי אנימציה: •
 35 כצבע, שידור — הערוצים שני

משע אנימציה סידרת אנגלית). מדבר דקות,
 קריאת־ לכל הנענית מכבי-אש יחידת על שעת
 לפעולות ואם ממש, של אש לכיבוי אם — עזרה
אחרות. הצלה

24. 6 שגי 01׳
הכיונית האשת בדיוני: מדע •

 50 בצבע, שידור — 3 ערוץ — 6.35(
 מגלמת וגנר לינדסי אנגלית). מדבר דקות,

 בדיוני, מדע של זו בסידרה הראשי התפקיד את
 השווה האיש הסידרה של הצלחתה על המתבססת
סייג׳ורם. לי של בכיכובו מיליונים,

 10.15(ושות׳ קאסי : מתח סידרת •
 דקות, 50 כצבע, שידור — 6 ערוץ —

בכי פרקים, 13 בת סידרה אנגלית). מדבר
 בעיר פרטית בחוקרת דיקסון אנג׳י של כובה

לוס־אנג׳לם.

22, 6 שדיש׳ יום
 ערוץ — 6.50( מכריח דרמה: •

אנג מדבר דקות, 35 כצבע, שידור — 3
 המאה בראשית מתרחשת הסידרה עלילת לית).

(השח וינסנט ג׳ק בשם הסוחר, בצי קברניט .19ה־
 למבריח והופך כיוון משנה טוביאס) אוליבר קן

 ובכנו־ באנשי־החוק הנלחם לבדו, הפועל מסוכן
אחרים. מבריחים של פיות

ת ב ש
6 .19

 :בידורית סידרה •
 שידור — 8.30( כנסון

אנגלית). מדבר כצבע,
סי נמשך כפולה חשיפה בפרק

 שהפך בנסון, של הצלחתו פור
 התקציבים על הממונה להיות

גטלינג. המושל של

 אג־ בידי שהופקה חדשה, מית
שח הם כוכביה פרקר. טוני
 כהיוול בבריטניה, ידועים קנים
 וג׳וזפין סינלקאיר בלינדה בנט,

 עוברים הראשון, בפרק טיוסון.
די מחפשים ופראן שלי דירה,

 ולבסוף קל, אינו העניין רה.
הכו עיסקה על מחליטים הם

 שהם בעלת־הדירה את גם ללת
שוכרים.

 תקציר + חדשות +
ב־ העולמי הגביע אירועי

 — ובריזז״ט בתה׳׳מ — בחיל — אלה מישהקיס מתוף 2 (רק
הישראלית.) בטלוויזיה יוקרנו סקוטלנד

בחירה של עניין ג׳ורג׳:
10.05 שעה שני, יום

 על כלש מותחן: •
 שידור — 10.30( הגל

אנגלית). מדבר כצבע,
 על המספרת בסידרה נוסף פרק
הפרק: שם אנגלי. רדיו בלש

החוק. על

 שלי :קומית סידרה •
 כצבע, שידור — 11.30(

קו- סידרה אנגלית). מדבר

 שחור■ — 11.45( כדורגל
לכן).

ראשון יום
6 .2 0

טלוויזיה סידרת *

 שידור — 0.30( דאלאס
אנגלית). מדבר כצבע,

 שבו הביתה, שב אהובי הפרק
הש תהליך את ג׳יי-אר ממשיך
 יו- חברת על החוזרת תלטותו

 ב־ המהפכה את ומתכנן אינג,
מזרח־הרחוק.

 יאומן לא :מותחן •
שי — 11.30( יסופר כי

אנג מדבר כצבע, דור
 אחד עוד — רעל הפרק לית).

דאל. רוהלד של מסיפוריו

י1ש יום
2 1 .  6

 של עניין :דרמה •
 שידור — 10.05( כחידה
אנגלית). מדבר כצבע,

 של בסיפורו העוסק קנדי סרט
 ההשלכות את ומביא אנס,

 והקורבן. האונס של השונות
המעו הסרט בפרס זכה זה סרט

הקנדית. הטלוויזיה של לה

שי יום שלי
2 2 .  6

ב העולמי הגביע •
 כרית־המועצות : כדורגל

 — 0.00( סקוטלנד מול
 פרשנות כצבע, שידור

שידוד־חי. עברית).
 כעיקכות מותחן: •

 שידור — 10.55( הפשע
אנגלית). מדבר כצבע,

 לקנדי קרה מה הכותרת תחת
 אש־ נעדרת, של סיפורה מובא

 את מביא הסרט שופט. של זו1
מהג לקהילת המישטרה חוקרי

 ולפול- הודו מערב מאיי רים
 הראשיים: בתפקידים וודו. חני

הארדינג. ופול קיין מייקל
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