
רביעי יום
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סינדרלה :אגדה •
 כצבע. שידור — 6.00(

אנגלית). ומזמר מדבר
 המבוססת בסידרה ראשון פרק
ידו אגדות של קליל נוסח על

עות.
• ההד ועד :סידרה י

 והאהובות המוכרות הדמויות
דיסני. וולט של

 ליידי קולנוע: סרט •
 — 0.15( אמס ל ין רול ק

אנג מדכר בצבע, שידור
 של טראגי סרט־אהבה לית).

 בסרט בולט. רוברט הבימאי
 רי- מיילס, שרה :משתתפים

 מילם, ג׳והן צ׳מברליין, צ׳רד
 ריצ׳ארד־ רלף לייטון, מרגרט

 העלילה אוליבייה. ולורנס סון
האנג־ החברה בקרב מתרחשת

אושן דני של 11ה־
10.05 שמה רביעי, יום

 ואלי הרפר של ריס
 כצבע, שידור — 6.30(

 אלמנה אנגלית). מדכר
העש בגיל לבת אם צעירה,

 של מהתנכלויות סובלת רה,
השמרניים. המקום תושבי
 הדובסית :סידרה •

 — 8.03( דיוק מרחוב
אנג מדבר כצבע, שידור
 על המבוססת סידרה לית).
 לואיס. רוזה של חייה סיפור

 באנגליה ידועה אשת־חברה
השלי בפרק המאה. בתחילת

בית־מלון. קונה לואיזה : שי
 11ה־ קולנוע: סרט #
 — 10.05( אושן דני של

אנג מדבר כצבע, שידור
צנח שהיו חברים 11 לית).

 השניה, העולם במילחמת נים
 בתי- חמישה לשדוד מתכוונים
ה בליל בלאס־וגאס הימורים

המשתת בין החדשה. שנה
 מר- דין סינאטרה. פרנק פים:
 אנג׳י הבן, דיווים סמי טין.

 :אורח ובתפקיד דיקינסון
מקלין. שירלי

חמישי 01

 גביע :1082 ספרד #
 — 5.10( בכדורגל העולם
פרשנות כצבע, שידור

מספ ישיר שידור עברית).
 חצי- מישחקי ראשון של רד

בכדורגל. בגביע־העולם הגמר
 גביע :1082 ספרד *

 — 8.55( בכדורגל העולם
פרשנות כצבע, שידור

מספ ישיר שידור עברית).
 חצי- במישחקי מהשני רד

בכדורגל. בגביע־העולם הגמר
ה מיצעד :בידור •

 שידור — 10.50( כוכבים
אנג ומזמר מדבר כצבע,
 ותיזמור־ לאסט ג׳יימס לית).

 בידור בתוכנית מופיעים תו
לוגן. ג׳וני הזמר את ומארחים

[|110111ח־.1
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 :מצויירים סרטים #
 — 3.00( ודונלד מיקי

אנג מדבר כצבע, שידור
עם מצויירים סרטים לית).

ה במאה האריסטוקרטית לית
 אשה היא קרוליין הליידי ם!•

ורומנ ספונטנית ליברלית,
ל בדעתה נחושה והיא טית,

 נישואיה למרות כזאת הישאר
מת מזלה לרוע שמרן. לבעל
הנו במשורר קרוליין אהבת

מו כאשר ביירון, הלורד דע,
הקפד המוסכמות ניצבות לה

תקופתה. של והצבועות ניות

ת ב ש
7 .10

 לעת ידיד :סידרה >•
כ שידור — 6.0(צ צרה

אנגלית). מדבר צבע,
 מסתבר לגנוב רישיון בפרק

 זיהוי לוחיות גניבת עקב כי
ש עובד מפוטר מכוניות, של

 הובו והכלב עליו, נופל החשד
 נק־ את להוכיח לחשוד עוזר

כפיו. יון

 גביע :1082 ספרד •
 — 8.00( בכדורגל העולם
 פרשנות כצבע, שידור

מספ ישיר שידור עברית)
 המקום על המישחק של רד

בכדו העולם בגביע השלישי
רגל.
ל מבט :חדשות •
 — 8.45( השבוע סוף

מקו מהדורה שחור-לבן)
צרת.

 גביע : 1082 ספרד •
 — 8.56( בכדורגל העולם
 פרשנות כצבע, שידור

של ישיר שידור עברית).

היוונית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
8. 7 ל-ש■1ח 01■ .7 .7 רביע׳ ■!ס1

 שידור — 6 ערוץ — 5.05( :כדורגל •
האולפן). מן ערכית קריינות כצבע,

ה ביו הכדורגל מישחק של מספרד ישיר שידור
הבתים. בארבע המנצחות קבוצות

9. 7 עזיש- יום

— 2.45( מערבה הדרך מערכון: •
 דקות, 50 בצבע, שידור— הערוצים שני

 מעולה, מערבונים סידרת אנגלית). מדבר
 מרהיבים. נופים רקע על ואינדיאנים בוקרים
נולברט. וגלן סוליבן בארי :ראשיים שחקנים

 — 8.30( טיילור־מור מרי :קומדיה •
 מדבר דקות, 25 כצבע, שידור — 6 ערוץ

 7ב־ שזכתה מצליחה, קומית סידרה אנגלית).
 קאריי- רווקה היא טיילור־מור מרי אמי. פרסי

 אורח ומנהלת משלה, בדירה המתגוררת ריסטית,
 בסיד־ המרובעים. שכניה בעיני למדי חופשי חיים

 ואלרי אסנר, גרנט) (לו אד גם משתתפים רה
ה מספינת סטובינג (קפטן וגורן הרפר, (הוזה)
מקלאוד. אהבה)

ת 01* ב 10. 7 ש
 שידור — 6 ערוץ — 8.00( :כדורגל •

 ישיר שידור כערבית). קריינות כצבע,
 באליקנטה, הנערך הכדורגל מישחק של מספרד

 והרביעי השלישי במקום הזוכים את יקבע אשד
בכדורגל. העולם באליפות

 — 6 ערוץ — 10.15( קולנוע: •
אנג מדבר וחצי, כשעה כצבע, שידור
 פסטיבל במיסגרת אמריקאי סרט־קולנדע לית).
 לפני שעות 24 יתפרסם הסרט שם קולנוע. סרטי

הקרנתו.

11. 7 ר*ש$ו רוס
— י* ערוץ8.00( :כדורגל •

 שידור כערבית). קריינות כצבע, שידור
העו גביע על הגמר מישחק של ממדריד ישיר

בכדורגל. לם
10.15(ואשתו הארט : מתח סידרת •

 דקות, 50 כצבע, שידור — 6 ערוץ —
 הוותיקה בסידרה הדש פרק אנגלית). מדבר

 בני פאורס. וסטפני וגנר רוברט של בכיכובם
 לעת בבלשים משמשים ׳והיפים העשירים הזוג

והומור. מתח בתוכה המשלבת בעלילה מצוא,

12. 7 עוד יום

 — 4.05( החמאם :קומית סידרה •
 מדבר דקות, 50 שחור־לכן, — 3 ערוץ

 ״השמן של בכיכובם מוצלחת סידרה ערכית).
 דוריד הערביים והטלוויזיה הקולנוע של והרזה״
 כמה לפני הופקה הסידרה קלעי. ונוהאד לחאם
מת היא חוזר. בשידור עתה ומוקרנת שנים,
 המופיעות והדמויות תורכי, בבית־מרחץ רחשת

 הערבית האוכלוסיה של נרחב חתך מייצגות. בה
״ העירונית.

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

 אנג׳י ישל בכיכובה סידרה אנגלית). מדבר
 מישרד־חקי־ בעלת של בתפקיד הפעם דיקנסון.

קדו בדעות -נתקלת היא פרטית. וחוקרת רות
 הגברים, עמיתיה מצד פעולה שיתוף ובחוסר מות

 כי להוכיח מצליחה אך לה, ומחוצה במי־שטרה
זה. בתחום גם מגבר נופלת אינה אישה

13. 7 111 01י

 — 8.30( כנסון קומית: סידרה •
 מדבר דקות, 25 כצבע, שידור — 6 ערוץ

המו על הקומית בסידרה נוסף פרק אנגלית).
 רו־ :הראשי בתפקיד הכושי. ומנהל־הבית של

גיום. ברט

 מישחק של השניה המחצית
הכדורגל.

ל מבט חדשות: #
 — 0.50( השבוע סוף

מה של המשכה שחור־לכן)
החדשות. דורת

על כלש מותחן: •
כ שידור — 10.20( ,הגל

אנגלית). מדבר צבע,
ממ הגברת את מצא הפרק

 הרפתקותיו את ומביא שיך
אנגלי. בלש־רדיו של

ראשון יום
7 .11

 גביע :1082 ספרד •
 — 8.00( בכדורגל העולם
פריטנות כצבע, שידור

כרשת לכודים :הרשי
10.05 שמה שני, יום

 של ישיר שידור עברית).
 העולם בגביע הגמר מישחק

בכדורגל.

ל מבט חדשות: •
 שחור־ —10.40( חדשות

מאוחרת. מהדורה לכן).

דאלאס :סידרה ,•
 כצבע, שידור — 10.40(

מא ג׳וק אנגלית). מדבר
 מים אם החברה את למכור יים
 ואלי ג׳וק ממנו. תתגרש אלי

 מזה זה יותר עוד מתרחקים
נמ שבובי להם נודע כאשר

 החוקרת הסינט בוועדת צא
 ג׳יי־אר טקאפה. פרוייקט את

 שבו למצב ג׳וק את מתמרן
 נפט את שימכור מכריז הוא

י יתגרשו. ואלי הוא אם יואינג

 מיס בתור לוסי של הקאריירה
 טריז תוקעת הצעירה דאלאס

נו לקליף בעלה. ובין בינה
 ג׳יי- של מעורבותו על דע
ב הנפט סביב במזימה אר

 אמה את מזהירה פאם אסיה.
 ו־ קליף, של למניעיו בנוגע
להתג בסו־אלן מאיץ קלינט

מג׳יי־אר. רש

ני ש יום
7 .12

לכו : חדשה סידרה •
 — 10.05( כרשת דים

אנג ׳מדבר כצבע, שידור
 העולם מילחמת לפני לית).
 להפר צ׳רצ׳יל ביקש השניה,

האמרי הניטרליות חוק את
 אנ- ריגול רשת ולהקים קאי

 סיפור בכך ופתח טי־גרמנית,
 ל־ שעובד ריגול, של מרתק
מבו הסידרה טלוויזיה. סידרת

 ויליאם מאת רב־מכר על ססת
בר :בה ומופיעים סטיבנסון,

 בהקיץ (שהשתתפה הרשי ברה
 הכפיל ילד, לנו עשי האחרון,

 (ששיחק יורק מייקל ועוד),
 הסוררת באילוף השאר בין

 קב־ ויוליה, רומיאו המאונה,
ב רצח חוללתני, אנגליה רט,

 ניבן ודייהעז־ אכספרס) אוריינט
 מ־ בהאסיר הופיע היתר (בין

ה סביב גבהים, אנקת זנדה,
נברון). יוס,'תותחי 80ב־ עולם

 זה :אולפן תכנית •
 •טהור — )11.05( הזמן
לכן).

שי □1׳ שלי
7 .13

 של היעלים :תעודה •
 שידור — 8.30( גדי עין

עברית). מדבר כצבע,
65 —


