
רביעי יום
8 .11

 הדוכסית :סידרה •
— 8.03( דיוק מרחוב
אנג מדבר בצבע, שידור
שפו מחליטה לואיזה לית).

ונו מצליח מסויים, ליטיקאי
 בלתי־רצויה אישיות הוא אף,

מ שהגורל אלא בבית־מלונה.
 פוליטיקאי אותו לניצחון ביא

קרנו. ולעליית בבחירות
הב : קומדיה סרט +
 —10.03( דבר כל לה טח

אנג מדבר בצבע, שידור
 על הוליוודית קומדיה לית).

ו שאפתן צעיר, סרטים מפיק
 של הפקתה על שחולם אלמוני,

 בינתיים וחשובה. גדולה יצירה
 בהפקתם להסתפק נאלץ הוא
למח פורנוגרפיים סרטים של
 לדירה להתפרנס. על־מנת צה

 להתגורר נכנסת לדירתו סמוכה
 וכל נשואה ולא צעירה אשה

 מהוגן אב להשיג היא שאיפתה
 וחצי. השנה בן לבנה ומכובד

 שלהם, השכן על עין שם הילד
ב נרקם והשכן האם בין כאשר
בתפקי משעשע. רומן הדרגה

 וורן :מופיעים הראשיים דים
 קא־ ורוברט קארון לזלי ביטי,

מינגס.

חמישי יום
8 .12

סי :ילדים סיפרי •
— 5.53( בראש פורים

עב מרב־ בצבע, שידור
 התוכנית הולד). שידור רית,

 גיבורת שרה לספרים מוקדשת
 מאנס עומר, דבורה מאת נילי

ה בוש, וילהלם מאת וחוריץ
 קורלנקו. מאת העיוור מנגן

 גוטמן נחום מאת ביאטריצה
ועוד.
אה מקום :תעודה •
 — 0.30( אדמות עלי רון

אנג מדבר בצבע, שידור
בסידרה ראשון סרט לית).

_ 56 * * * ^ ^ * * .

 של פרקים ארבעה בת תעודית
 ב־ יצא שלה שצוות בי־בי־סי,

 סוסים לחמישים הרתום מלונוע
 בהרי חודשים ארבעה בן לסיור
הצי חדרה טרם שאליו טיבט,

 הסי־ סירטי ארבעת וויליזציה.
ה של רשמיו את מתארים דרה
 החיים אורח על ומספרים צוות
 הדרך הראשון, הסרט גילו. שהם
 המסע אירגון את מתאר לשם,

 של הראשונים הצעדים ואת
זנסקר. בממלכת הטלוויזיה צוות מגפיים :בידור •

 בצבע, שידור — 10.20(
חו שידור עברית, מזמר

 והפיקה ערכה הטלוויזיה זר).
 האיזורית המועצה בשיתוף

 עטו מפרי מחזמר באר־טוביה
לביא. ושי טהר־לב יורם של

 סיפורה :דראמה •
 —11.05(פנשו גברת של

אנג מדבר בצבע, שידור
הכור תיאטרון סידרת לית).

 בצורת אחרי למסך שבה סה
מו זו בדראמה רבת־שבועות.

תס בעלי שניהם ותלמיד, רה
 הנרקמת היחסים ומערכת ביכים

ביניהם.

1ועוו11וזדי־
8 .1 3

 :מצויירים סרטים •
 — 3.00( ודונלד מיקי

אנג מדבר כצבע, שידור
 המוכרות הדמויות עם לית).

דיסני. וולט של
 העוגן :קולנוע סרט •

 שידור — 0.15( הרימו
 אנגלית). מדבר בצבר,

סיד ג׳ורג׳ הבימאי של סירטו

 ה־ הסרטים לאחד שנחשב ני,
 ביותר המוצלחים מוסיקאליים

 על מספרת העלילה הוליווד. של
קצ חופשה המבלים מלחים שני
 מהם אחד הסרטים. בעיר רה

ב והשני מצליח ז׳ואן דון הוא
 את מחברו ללמוד המנסה יישן,

 שניהם הגדול. העולם הליכות
 להתגייס שחולם בילד נתקלים

 מכירים הם ודרכו לחיל־הים,
 זמרת להיות החולמת דודתו את

הזדמנויות יוצר זה וכל בסרטים,

אדמות עלי מקום :טיבט תושב
9.30 שעה חמישי, מם

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
11. 8 רביע■ 01■

 ביחד שנינו :קומית סידרה *
 25 בצבע, שידור — 0 ערוץ — 8.30(

 אנגלי, רב-משרתים אנגלית). מדבר דקות,
 מישפחת של בביתה שנים במשך עבד אשר

 מהגר מנכסיה, ירדה שזו. עד לונדונית אצולה
 בניו* עבודה לחפש ומתחיל החדש, העולם אל

אמרי אשת־עסקים של מודעה מוצא הוא יורק.
 מציג האנגלי הבטלר סוכנת־בית. המחפשת קאית

 אפיזודה בכל במישרה. וזוכה מועמדותו את
 מן הנובעות רבות קומיות סיטואציות שזוורות

 המשרת בין ובמיבטא במינהגיים ברקע, השוני
האמריקאית. ובעלת־הבית האנגלי  — 0.30( התיירות עולם :תיירות *
 מדבר דקות, 23 בצבע, שידור — 3 ערוץ

 אתרי־תיירות המציגה חדשה סידרה ערבית).
 שטופי- חופי־ים מרהיבים, נופים ובעולם. בירדן
הטבע. ויפי שמש

1. 8 חמתנו• יום 2

 סיג- הרפתקות :אנימציה סידרת +
 שידור — הערוצים שני — 3.00( כד

אחד ערבית). מדבר דקות, 25 בצבע,
 ולילה, לילה אלף מאגדות הקלאסיים הסיפורים

 סינבד, יפאנית. אנימציה כסידרת שעובד כפי
מש בהגשמת זוכה מבגדאד, וסוב-לב עני נער

 לילדים עוזר הנער מרבד־קסמים. :בחיים אלתו
ונוכלים. רעים נגד ונאבק חלשים
אמריקאי סרט קולנוע: סרט •

 בצבע, שידור — 0 ערוץ — 10.15(
 מגישה זו, בשעה שבוע כמדי אנגלית). מדבר

 סרט־קולנוע הלועזי בערוץ הירדנית הטלוויזיה
 סמוך עד בסוד נשמרים שסרטיו יחסית, חדש

ההקרנה. למועד

15. 8 שישי ■וס
 0.10( מישפחה :עלילתית סידרה •

 דקות, 30 בצבע, שידור — 0 ערוץ —
אמרי מישפחה של סיפורה אנגלית). מדבר

 לוס־ מפרברי באחד הבינוני המעמד מן קאית
בן תינוק, עם גרושה בת במישפחה אנג׳לס.

 :הראשיים בתפקידים •12 בת וילדה 18 בגיל
 מק׳ניקול קריסטי פראנק, גרי ברודריק, ג׳ימס

בקססר־ברני. ומרדית

1.*• 8 שבת ■ום
 7.10( יאומן לא מרתקת: סידרה •

 דקות, 30 בצבע, שיתר — 3 ערוץ —
 פופולרית אמריקאית סידרה אנגלית). מדבר

 תופעות קהל. בנוכחות באולפן־טלוויזיה המצולמת
 עולמיים שיאים נשימה, ועוצרי מדהימים ומעשים

 הקטעים ברוב נדירים. וכישרונות שונים בתחומים
 המתרחש את להבין כדי אנגלית לדעת צורך אין
המסך. על

1. 8 ראשון ■ום 5

 — 0.10( נאני :עלילתית סידרה +
 מדבר דקות, 30 בצבע, שידור — 0 ערוץ

 בראשית אנגלית אומנת של סיפורה אנגלית).
 ואילי- בני־אצולה של בבתיהם עבדה אשר המאה,

 החברה חיי את מתארים הסידרה פרקי הון.
ושחיתות. צביעות וחושפים הגבוהה,

16. 8 עוני ■ום
 — 8.30( וג׳ון טרי :קומית סידרה •
 מדבר דקות, 25 בצבע, שידור — 0 ערוץ

 בגיל זוג הם ויידפלד וג׳ון סקוט טרי אנגלית).
 ולעבור ילדיהם את לחתן שהספיקו העמידה

 החדשה בדירה קורותיהם על יותר. קטנה לדירה
 חדשה סידרה תספר והישנים, החדשים וידידיהם

זו.

1. 8 שליש■ יום 7

ערוץ — 0.10( מבריח :דראמה •
מדבר דקות, 25 בצבע, שידור — 3

 באנגליה מתרחשת הסידרה עלילת אנגלית).
 (השחקן וינסנט ג׳ק הקפטן .19ה־ המאה בראשית
 הוד־מלכותו, בצי קצין שהיה טוביאם) אוליבר

 הנלחם מסוכן מבריח ונעשה עורו את הופך
 לוויג־ אחרות. מבריחים ובכנופיות החוק באנשי

 אוונס, בשם נער של בדמותו נאמן עוזר סנט
שרה• בשם וידידה טובעת, מאוניה הציל שאותו

 ג׳ין :מככבים בסרט קומיות.
 וקאתרין סינאטרה פראנק קלי,

גרייסון.

שבת
8 .1 4

 :בידורית סידרה •
 שידור — 8.30( בנסון

אנגלית). מדבר בצבע,.
 ומספר ממשיך ביובל פעם הפרק

 של המצחיקות עלילותיהם את
 ועוזרו אמריקאי מדינה מושל

הכלכלי.

 להסתתר האם את משכנע הייגן
 והעי- משווייץ בתה שתגיע עד

 מ־ אינה הבת אך תושלם, סקה
 של החברה את לקבל עוניינת

 מתחמק השכיר והרוצח אמה,
ו הייגן לו שטמנו מהמלכודת

מקריי. המפקח
שלי :קומדיה +

 בצבע, שידור —11.20(
ה הפרק אנגלית). מדבר
ה של בזכותו מתמקד שושבין

ב אך בשושבינו. לבחור חתן
 כאשר בעיה מתעוררת זאת כל

 בנד, בחר כי לפרן מודיע שלי
 לבית־ כהרגלו מבוסם המגיע

ב ידיים תיגרת אחרי החולים,
המקומי. פאב

הייגן :מותחן •
 בצבע, שידוד — 10.30(

תכ הפרק אנגלית). מדבר
 פונה כיצד מספר הטעיה סיס

 הנחושה לקוחה ופלמר להייגן
 המאורגן. בפשע ללחום בדעתה
 (אן תעשיינית היא הלקוחה

 מ־ לפרוש המחליטה באקסטר),
 חברתה את ולהעביר עיסוקיה

 (פמלה לורי המנוכרת לבתה
 נוגדות פעולותיה אך בלווד).

 המאפיה, של האינטרסים את
אותה. לרצוח חוזר• המוציאה

ראשון יום
8 .15

ספינת :קומדיה •
 שידור — 8.03( האהבה
אנגלית). מדבר בצבע,

גול :חדשה סידרה +
שידור — 0.40( דה

אנגלית). מדבר בצבע,

גולדה :ברגמן
9.40 שעה ראשון, יוס

 בת פטריוטית טלוויזיה סידרת
 של חייה על פרקים ארבעה

 לשעבר, שראל ראש־ממשלת
הש של בכיכובה מאיר, גולדה
ברג אינגריד הוותיקה חקנית

מן•
יפה יום :בלט #

 בצבע, שידור — 10.33(
בבי בלט ברקע). מוסיקה

בת־דור. להקת צוע
 יאומן לא מותחן: +

 שידוך —11.00( יסופר כי
 אנגלית). מדבר בצבע,

 המרתקים מסיפוריו אחד עוד
בכי דאל, רואלד הסופר של

פורג׳. ג׳ורג׳ של כובו

•1ש יום
8 .16

 גבר : חדשה סידרה •
 שידור — 8.03( במערכת

אנגלית). מדבר כצבע,
 בעיתון- העובד גבר של עולמו
נשים.
 זה :אולפן תוכנית •
 שחור־ — 11.00( הזמן
עברית). מדבר לבן,

ב אקטואלית ראיונות תוכנית
עברון. רם הגשת

שליש• יום
8 .17

 8.03( רודה :סידרה •
 מדבר בצבע, שידור —

אמ קומית סידרה אנגלית).
 גרושה של עולמה על ריקאית
החד דרכה אחר התרה טרייה,

הגברים. בעולם שה
 אלף־כית תעודה: •

 בצבע, שידור — 8.30(
סי הפרק אנגלית). מדבר

 ת־ סידרה פותח כתב של פורו
העיתונות. מעולם חדשה, עודית


