
רביעי יום
7 .14

בצ־ אלון! מחזמר: *
— 6.00( שום ואלון? לות ״

ו מדכר כצבע, שידור
 שלישי חלק עכרית). מזמר

 שנעשח טלוויזיוני עיבוד של
חוזר). (שידור ביאליק פי על

ההו ועד סידרה: •
 6.32( ולי הרפר של רים
 מדבר כצבע, שידור —

 בסידרה פרק עוד אנגלית).
 אם צעירה, אלמנה על המספרת

המתגור העשרה בשנות לבת
ולי. בהרפר רת ר

התרעלה כוס :גרנט
10.05 עת יש רביעי, יום

 הדוכסית :סידרה •
 — 8.03( דיוק מרחוב -

אנג מדבר כצבע, שידור
 מספר העיסקה הפרק ת).לי

 את הורסת כמעט לואיזה כיצד
 על לוקחת היא כאשר בריאותה

 רבות בישול עבודות עצמה
 ש־ עד חשבונותיה, לשלם כדי

לעזרתה, נחלץ טירל צ׳ארלס
ה כוס :קולנוע סרט •

 שחור- — 10.05( תרעלה
 שתי אנגלית). מדבר לכן.

 ושני ומטורפות זקנות אחיות
 שינוי להביא מנסים 'אחיינים

 הכל טוב סוף חיים. דרכי של ״
קרי :המשתתפים בין טוב.

 ג׳וזפין מאסי, ריימונד גרנט,
 פראנק בימאי: אדר. וג׳ין הל

קאפרה.

חמישי יום
7 .15

סיפורים :ספרים •
 שידור — 6.00( בראש
עברית). מדבר כצבע,
 ילדים לספרי מוקדשת תוכנית

 גוזמאי מר רגליים, ארך כאבא
 מחניים קרחו, רובינזון הבדאי,

הבדיחה. וספר
 סן־ ויוה תעודה: •

 שידור — 0.30( פרמין
ספרדית). מדבר בצבע,

 פרים מילחמת על המספר סרט
 בפמפלונה, המתקיימת שנתית
 במיס־ ,בספרד הבאסקי בחבל

 פר- שם על פסטיבל של גרת
הקדוש. מין

 שלום להקת :בידור •
ב שידור — 10.20( ׳70

עב ומרקד מזמר צבע,
לפס שהוכנה תוכנית רית).

 הבלגי והטלוויזיה הרדיו טיבל
חוזר). (שידור וההולנדי

שישי יום
7 .16

 מצויירים: סרטים •
— 3.00( ודונלד מיקי

אנג מדבר בצבע, שידור
לית).
 עם תוכנית :בידור •

 — 0.13( היל־הים חיילי
 ד מדבר בצבע, שידור
 תוכנית-בי- עברית). מזמר

חיל־הים. בבסיס שהוקלטה דור כנו קולנוע: סרט •
 10.15( הסיציליאנים פיית

 מדבר בצבע, שידור —
 מיבצע על סרט צרפתית).

 ובמרכזו בצרפת, שצולם פשע
 שוד. במעשי העוסקת מישפחד,

 בריחה מארגן גאבן) (ז׳אן האב
 (אלן למוות נידון של מהכלא

 לגיליוטי־ בדרכו הנמצא דלון)
 בתיכנון לעזור אותו ושוכר נה,

 יוכל שבעקבותיו תכשיטים שוד
 סיציליה, הולדתו, למקום לשוב

ברוו חייו שארית את ולחיות
באמ ותיק עמית בעזרת חה.

 שד הם נאזארי) (אמאדו ריקה
 שנשלח תכשיטים מישלוח דים

לניו־יורק. מרומא

שבת
7 .17

 לעת ידיד :סידרה •
ב שידור — 6.02( צרה

ה אנגלית). מדבר צבע.
 עוזר שבמהלכו נעלם צייד פרק
היעל של פרשה לחשוף הובו
ציוד.חק הנושאת משאית מות
לאי.

כנסון :סידרה •
 בצבע, שידור — 8.30(

מא בנסון אנגלית). מדבר
 שמכוניתו אחרי לעבודתו חר

טל לריאיון ומאחר התקלקלה
 המראיין מסכים למזלו וויזיה.

 המושל אך ,2 בשעה לראיינו
 פגישה לו נועדה כי לו מזכיר
ב מסתבכים והעניינים אחרת

ש מבנסון מבקש קלייטון עוד
 סגן למשרת במועמדותו יתמוך

 מבית- מביאה וקייטי המושל
ה מבית שנמלט נחש, סיפרה
מושל.
על בלש מותחן: •
ב שידור — 10.30( הגל

אנגלית). מדבר צבע,
 בסיפור ממשיך שותפות הפרק

 בתח־ בלש־רדיו של הרפתותיו
 במיזרח מיסחרית נת־שידור

אנגליה.
:קומית סידרה •
ב שידור — 11.20( שלי

אנגלית). מדבר צבע,
 דירה, עוברים הראשון, בפרק

אלא דירה, ופראן שלי מחפשים

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
14. 7 רביע■ יום

אבו־עוואד שכונת :למישפחה •
 30 בצבע, שידור — 3 ערוץ — 0.30(

שבו קומית סידרה ערבית). מדבר דקות,
 פרקים בהומור המתארת מקומית, בהפקה עית

 בגיל אב ממוצעת: ירדנית מישפחה של מחייה
 בן שנים, בכמה ממנו הצעירה דאשתו העמידה

 הגדולה הוואי עלילתית: סידרה •ובת.
 50 בצבע, שידור — 6 ערוץ — 10.15(

המת חדשה סידרה אנגלית). מדבר דקות,
 אמריקאים מתיישבים של הגדולה בחוותם רחשת

התע אוהב בנו דגר), (ג׳ון האלמן האב בהוואי.
במס הפנוי זמנו את המבלה פוטס) (קליף נוגות

 (לינדה גרושה מלצרית של זרועותיה ובין באה
 לשעבר, בעלה על־ידי הנרדפת סו־אלן) — גריי

ה את ליישר המנסה לקינג) (ביל מנהל־העבודה
 18ה־ בת היתומה ובת־הדוד והכן האב בין הדורים
בחווה. החיה סטרלסר) (לוסיה

שי □1׳ 15. 7 חמי
 שני — 4.00( כישרונות בידור: •

 ומזמר מדבר דקות, 50 — הערוצים
בת כישרונות בעלי וצערות צעירים ערבית).

 מפגינים והחיקוי המישחק הריקוד, השירה, חום
אוהד קהל לפני כישרונותיהם את

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

 הירדנית הטלוויזיה מגישה זו בשעה שבוע מדי
יח חדיש אמריקאי קולנוע סרט הלועזי בערוץ

סית.

שי □1׳ 16. 7 שי

ת יום ב 17. 7 ש
 מוצאי־שבת של המופע בידור: •

 35 בצבע, שידור — 16 ערוץ — 0.25(
 תוכנית-הבי- אנגלית). ומזמר מדבר דקות,

 של בהשתתפותם וריקודים שירים המרכזית, דור
ידועי־שם. אמנים

שון יום 18. 7 רא
 — 4.00( וולטון בני למישפתה: •
 דקות, 50 בצבע, שידור — הערוצים שני

אמ מישפחה של חייה קורות אנגלית). מדבר
 המאה, של ׳50וה־ ׳40ה־ בשנות כפרית ריקאית

משתת הבכור. הבן על־ידי מסופרת שהיא כפי
 נורתון ג׳ודי הריסון, ליזה וולמסלי, ג׳ון פים:

הרפר• ודייוויד

19. 7 שני 01׳
 3 ערוץ — 0.35( פנורמה :חברה •

ער מדבר דקות, 30 בצבע, שידור —
 צדדים המאירה חברה בנושאי תוכנית בית).
 הרמאדאן בחודש המוסלמים של בחייהם שונים

אלה. בימים החל
— 8.30( וג׳ץ סדי :קומדיה •
 מדבר דקות, 23 בצבע, שידור — 6 ערדן

 צעיר זוג על חדשה קומית סידרה אנגלית).
ובעיותיו.

שי יום 2. 7 שלי 0

החבובות :פופולרית סידרה •
 בצבע, שידור — הערוצים שני — 1.15(

 חדשים פרקים אנגלית). מדבר דקות, 25
 פיגי, מיס קרמיט, של במעלליהם ומשעשעים

 או זמר פרק בכל המארחת החבורה, וכל פחו
מפורסם. שחקן
 — 8.30( ממיליון אחת : קומדיה •

 מדבר דקות, 25 בצבע, שידור — 6 ערוץ
 נהגת של וחוויותיה הרפתקאותיה על אנגלית).

מצי כתוצאה הפכה אשר מניו־יורק כושית מונית
 מועצת־ ויו״ר עשירה ליורשת מוזר נסיבות רוף

ענק. חברת של המנהלים

 נשים כין גבר קומית: סידרה •
 25 בצבע, שידור — 6 ערוץ — 8.30(

 גרוש גבר על סידרה אנגלית). מדבר דקות,
 נשים. הן עובדיו שכל נשים, בירחון המועסק

 תוך הנאה, הגבר אחרי רב במרץ מחזרות הנשים
להע יכולות שהן ההנאה וטובות מעמדן ניצול

הרא בתפקידים לחיזוריהן. ייענה באם לו ניק
 ריאן נטאשה מורו, קארן פרסמן, לורנס : שיים
סורל. ולואי
 מידלנד גבעות סודות רב־־מכר: •

 50 בצבע, שידור — 6 ערוץ — 10.15(
 אמריקאית סידרה אנגלית). מדבר דקות,

 בעיירה ובגידה קנאה אהבה, עלילות שבמרכזה
 רוברט ביטץ, ביבי :הראשיים בתפקידים קטנה•
המילטון. ולינדה לאמאס לורנזו הוגן,

 ודיי דונה אנגלית). ׳מדבר
 ג׳וק בין להשלים מתאמצים

 הקרע כי ומגלים אלי, ומיס
 טקא- עיסקת מאשר יותר עמוק

 מיס כי מתברר בינתיים פה.
 גט להכנת לפרקליט פנתה אלי

 מנסה ג׳יי־אר בעוד מבעלה.
 יואינג, חברת מכירת את למנוע
לשעבר בעלה לדאלאס מגיע

הסיציליאנים כנופיית :ודלץ גאבן
10.15 שעה שישי, יום

מח ולבסוף קל, אינו שהעניין
הכול דירה שכירת על ליטים

הדירה. בעלת את לת

ראשון יום
7 .18

דאלאס :סידהה •
בצבע, שידוד — 0.45(

 לסלי יחסי־הציבור אשת של
 מפאם שומע קליף סטיוארט.

 בסנאט ממשיך ובובי אמו על
 תוכנית שטחי על במאבק
 לוסי בין הקרע בעוד סקאפה,
מתרחב. ומיטש

 ייאומן לא :מותחן •
שיי — 11.25( יסופר כי

אנג מדבר בצבע, דור
 מביא מלבות מזון הפרק לית).

 צעירה, אם של סיפורה את
וה לאכול, מוכן אינו שילדה

 מעולה סידרה של המפתיע סוף
זו.

7 .19
 שמונה :תרכותץ •
כ שידור — 8.30( וחצי
עי עברית ׳מדבר צבע,

מג של נוספת תוכנית לגת).
 המשודר הישראלי התרבות זין

 לחיוורון צבע ומוסיף בצבע,
 אותו שמציגים כפי התרבות

ומש העורכים התרבות מומחי
 בתרבות ועוסקים בו, תתפים

עצמם. של

ב לכודים :סידרה •
 שידור — 10.05( רשת

אנגלית). מדבר בצבע,
 שישה בת בסידרה שני פרקי

 רב־מכר על המבוססת פרקים
 הסיד- סטיוונסון. ויליאם שכתב

 יוזמתו סיפור את מביאה רה
בחי טרם צ׳רצ׳יל, וינסטון של

 ראש־הממשלה למישרת ■ רתו
 העולם מילחמת בימי הבריטית

 להקמת פעל כאשר השניה,
פעי טרנסאטלנטית ביון רשת

מה על להשפיע שנועדה לה,
 בסידרה השונים. המילחמה לכי

ברב גילמור, פיטר מככבים:
 מייקל ניבן, דיוויד הרשי, רה

ואחרים. רובסון פלורה יורק,

1שליש יום

7 .2 0
8.03( רודה :סידרה •

הים מן אשה :אולמן
10.00 שער• שלישי, יום

 מדבר בצבע, שידור—
 בסידרה פרק עוד אנגלית).

 אשה של עולמה על המספרת
מבע בנפרד החיה ניו־יורקית

ועו אחותה מחזריה, על לה,
 ג׳ו לפני מציבה רודה למה.

 יחזור לא שאם אולטימטום,
גב עם להיפגש תתחיל הביתה

 ליועץ מגיעה היא אחרים. רים
 — אוברז׳ואן (רנה נישואים
ל ומחליטה מבנסון) קלייטון

עימו. לבילוי צאת

 :טלוויזיה סרט •
 — 10.00( הים מן אשה

שוו מדבר כצבע, שידור
ה טלוויזיונית גירסה דית).

 של הנודע מחזהו על מבוססת
ה של בכיכובה איבסן, הנריק

 ליב הנודעת השוודית שחקנית
אולמן.
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