
ת תוכניות עדפו הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניותמו
שראלית בטלוויזיה הי

רביעי יום
1.6

 להיט עוד בידור: •
 לועזית). מזמר — 8.03(

לועזיים. שירים מיבחר
 וחצי שמונה בידור: •

 עברית מדבר — 8.30(
 לבירור, תוכנית מתנשאת).

וספרות. תיאטרון

המל טלוויזיה: סרט •
 מדבר — 10.05( כודת

 מועדון־לילה, בעל צרפתית).
 בעולם פעילה דמות בעבר שהיה

 לנקום יוצא פאריס, של התחתון
 כותלי בין מת הבן בנו. רצח את

 נמלט אחר אסיר כאשר הכלא
בהו לחופש, המהומה במהלר

 האב קורבנות. כמה מאחורי תירו
 את ובהתמדה בסבלנות טווה

 את מפיל הוא שלתוכה הרשת
מז שהמישטרה למרות הרוצח,

 להתערב שלא אותו הירה
 מגלם האב תפקיד את בפרשה.
פלגרין. רמון הצרפתי השחקן

2 . 6

גופו מדעית: סידרה •
 מדבר — 9.30(עניין של

הרביעי בפרק אנגלית).
 מאבד נשימה קוצר בסידרה,
 הכרתו, את מילר, יונתן המגיש,

 כיצד לצופים להראות כדי
הנשימה תהליך את הבנתנו
 בסיס רבה במידה מהווה

 הפרק המודרנית. לדיאגנוזה
 האנדים בהרי ביקור כולל

 היתוך כור של ושיחזור הגבוהים
דרום־אנגליה. בגבעות

ושמה עיר סידרה: •
 מדבר — 10.20( אליס

השישי הפרק אנגלית).
 על מספר בסידרה והאחרון

 וג׳ין. ג׳ו בין ביחסים חולף משבר
 להסתגל יכולתה את מוכיחה ג׳ין

 של מגוריו בעיירת החיים לתנאי
 מגיע נואל באוסטרליה. ג׳ו

 ומגלה לאוסטרליה, מלונדון
 להתחתן, החליטו וג׳ין שג׳ו

נואל. של כוונותיו למרות
שלו קומית: סידרה •
 11.10( אחת בדירה שה
הלן אנגלית) מדבר —

 כאשר לעבודה, לצאת מחליטה
להג מסרב שבעלה לה מתברר

קיצבתה. את דיל
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3 . 6
 רגשות תורכי: סרט •
 שחור־לבן, — 5.32( אב

 אמינה, תורכית). מדבר
 מכירה וכפרית, פשוטה צעירה

 בו. ומתאהבת יפה־תואר קצין
 היא נעלמו שעקבותיו אחרי

כדי כפרה לבן להינשא נאלצת

 דאלאס הגמן:
9.30 שעה ראשון, יום

 המחולל. כבודה על לשמור
 בתה, את יולדת היא שבו מהרגע

 מבעלה, נחת רואה אינה היא
 והוא בתו, אינה הבת כי שיודע

 לבסוף ומוכרה אליה מתאכזר
הכפר. לרופא

 מקום קולנוע: סרט •
 — 9.15( השמש תחת

 מלודראמה אנגלית). מדבר
 המבוססת מפורסמת, אמריקאית

 אמריקאית טרגדיה הרומן על
 דרייזר. תיאודור המחבר מאת

 פרוטה, כל חסר צעיר של סיפורו
 רודו של במיפעל עבודה המקבל

 הוא עבודתו במהלך התעשיין.
 הפועלות, אחת עם קשר יוצר
 יחסים מתפתחים השניים ובין

 הצעיר של מישפחתו אינטימיים.
 בעבודה במעמד אותו מקדמת

 הגבוהה, לחברה אותו ומכניסה
 אחרת, צעירה מכיר הוא שם

תוכ אך מתאהבים, והם יפהפיה,
 נתקלת לאשה אותה לשאת ניתו

 מבית־ ידידתו כאשר במיכשול
 לו. שהרתה לו מבשרת החרושת

 מגלם הראשי התפקיד את
 קליפט, מונטגומרי השחקן
 טיילור אליזבת לצידו כאשר

 את העשירה. הצעירה בתפקיד
שלי משחקת הפועלת תפקיד

השמש מחת מקום וקליפט: טיילור
9.15 שעה שישי, יום

עי, יום 1.6.83 רבי
6( הצח באוויר אתרים: •  ערוץ — 30.

 סיור ערבית). מדבר — דקות 20 — 3
מדריך. בליווי בירדן שונים באתרים תלמידים

 — 8.30( בלבד למורים קומית: סידרה •
אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ

 אמריקאי, תיכון בית־ספר כותלי בין מתרחשת העלילה
 בין הקיימת היחסים מערכת את בהומור ומתארת
 את והמנהל. התלמידים ובין ובינם עצמם, לבין המורים
 מופיעים ועימו פל, נורמן השחקן ממלא המנהל תפקיד

קרון. וריצ׳רד ארקין אדם רדגרייב, לין השחקנים
2.6.83 חמישי. יום
 — 6.20(דיסני וולט של עולמו :לילדים •

 פרק אנגלית). מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ
 החביבות הדמויות עם הפופולרית הילדים מסידרת חדש

 ואנימציה אנושיים, סיפורים דיסני. וולט של והמוכרות
מעולה.

 מדבר — 6 ערוץ — 10.15( קולנוע: •
 סירטי־ באיכות נוסף שיפור חל לאחרונה אנגלית).

 רוב זו. בשעה חמישי יום מדי המוקרנים הקולנוע
ידועי־שם. שחקנים עם השיבעים, משנות הם הסרטים

3.6.83 ששי, יום
 — 1.50(אבו-עוואד שכונת למישפחה: •
 מדבר — דקות — 40 — הערוצים שני

 על מקומית, בהפקה קומית־סאטירית סידרה ערבית).
 שהוא העמידה בגיל אב עם עירונית, מישפחה של חייה

 ושני עקרת־בית אם השכונתי, בית־הקפה של בעליו
בוגרים. ילדים

 — 10.15(קרסט פלקון עלילתית: סידרה •
 העלילה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 מזימות בקליפורניה. קטנה אמריקאית בעיירה מתרחשת
 אשה בידי הנשלטת מורחבת מישפחה בני בין ותככים
דימן). ג׳ין (השחקנית עריצה

ח. יזם ב 4.6.83 ש
 ג׳ון של הרפתקותיו עלילתית: סידרה •

 מדבר — דקות 25 — 3 ערוץ — 6.55(סילבר
של והרפתקאותיהם חייהם על סידרה אנגלית).

.17ה־ במאה ופורטוגליים בריטיים ומלחים שודדי־ים
מוצאי־שבת של הבידור תוכנית בידור: •

 מזמר — דקות 30 — 6 ערוץ — 9.30(
 המרכזית הבידור תוכנית שונות). אירופיות בשפות

 אחרים ואמנים רקדנים, זמרים, בירדן. הלועזי הערוץ של
הראשונה. השורה מן
6.6.83 ראשון, ם1י

 — 6.20( יאומן: לא זה מרתקת: סידרה •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ

 בנוכחות באולפן־טלוויזיה המצולמת פופולרית אמריקאית
קהל.

6 ערוץ — 9.10(נאני עלילתית: סידרה •
 הסידרה עלילת אנגלית). מדבר — דקות 50 —

 קורותיה את ומספרת המאה, בתחילת באנגליה מתרחשת
 ואילי־ההון, אצולה בני של בבתיהם העובדת אומנת של

ילדיהם. את ומחנכת
6.6.83 שני, □1י

 — 6.10( מיקי־מאום מועדון לילדים: •
 סידרת אנגלית). מדבר — דקות 25 — 3 ערוץ

 מיקי של בכיכובו דיסני, וולט של היוצר מבית אנימציה
מוסר־השכל. של קורטוב עם בידור מאוס.
6 ערוץ — 9.10( החרות דרך רב־מכר: •

 על סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 של בכיכובו לשיוויון־זכויות, הכושים של מאבקם

עלי). (מוחמר קליי קסיוס הנודע הכושי המתאגרף

7.6.83 שלישי, יזם
 — 5.50( הרום מיידי לילדים: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 20 — 3 ערוץ
 קריאת לכל הנענה מכבי־אש צוות שבמרכזה אמריקאית

עזרה.
 ערוץ —10.15(דאלאס עלילתית: סידרה •

 ביו העימות אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6
 בבית־המישפט, לשיאו מגיע ובובי ג׳יי־אר ובין אלי מיס

 האחרונה צוואתו את לפסול בתביעה האם פנתה שאליו
 מילחמת בעיקבות בא זה דרמאתי צעד המנוח. בעלה של

 אלי מיס של ונסיונה בחברת־הנפט השליטה על האחים
 אלי מיס מפסידה הכל, להפתעת אולם למאבק. קץ לשים

במישפט.

 בסרט משתתף כן כמו וינטרס.
 (איירונ־ ריימונד השחקן גם

 בשנת הופק הסרט בר. סייד)
1951.

פוס עד מנור:
8.03 שעה ראשון, יום

שבת
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 ימים קומית: סידרה •
 מדבר — 8.30(מאושרים
 השוטר פונזי הפרק אנגלית).

 בני־ הווי על ומספר ממשיך
ה בשנות בארצות־הברית הנוער

 שוטר מדי לובש פונזי חמישים.
 במילחמת פגיעות למנוע כדי

בדרייב־אין. המתוכננת חבורות
זכו חתיכת דראמה: •

 — 10.30( אדומה כית
המ דראמה אנגלית). מדבר
 הסופרת של סיפור על בוססת

 נא־ המעולה הדרום־אפריקאית
 אורח שסיפרה גורדימר, דין

 בתרגום השנה אור ראה כבוד
 אם של סיפורה זהו לעברית.

המתגוררת הודית, למישפחה

 למאבק ומתמסרת ביוהנסבורג
 תוך הגזעית, האפלייה חוקי נגד

 במיש־ הטיפול את זונחת שהיא
 רוכל־ירקות שהוא בעלה, פחתה.
 מיש־ צורכי את בקושי ומספק
 הרעיונות עם מזדהה אינו פחתו,
 מתנגד והוא אשתו, דוגלת שבהם

 הפוגעת הציבורית לפעילותה
מישפחתה. בבני־ קשה

ראשון יום
5 . 6

8.03( סוס עד. בידור: •

למילחמת־לבנון שנה אלוני:
9.30 שעה שני, יום

 תוכנית אנגלית). מזמר —
 לפופ בחלקה המוקדשת

מתקדם.
9.30( דאלאס סידרה: •
 תחת אנגלית). מדבר —

 ממשיכים ובנו אב הכותרת
 מישפחת מעללי את להציג
ממשיך ג׳יי־אר כאשר יואינג,

 אביו, מהיעלמות להתאושש
 מעמדו. את ולבצר

 לנגד דמותם תיעוד: •
 מדבר — 10.30( עיני

 בהפקת סרט־שואה עברית).
 מיזרח־ יהדות למחקר המכון

אירופה.

שני ום
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8.03( תהילה בידור: •
 אנגלית). ומזמר מדבר —

 מובא נוצץ כוכב הכותרת תחת
המת הסידרה מפירקי אחד עוד
 של המיוחד החיים הווי את ארת

יורק. בניו־ לאמנויות בית־ספר
 שנה מיוחד: מישדר •

9.30( הלבנון למילחמת
 מישדר עברית). מדבר —

 ודיר סיכומים כתבות, שיכלול
 למילחמת שנה מלאת על נים

 יאיר הפיק המישדר את הלבנון.
אותו. ינחה שגם אלוני,

 5-0 הוואי מותחן: •
אנג מדבר — 11.00(

 חד- באורח חוזר ושוב לית).
 מק־גארט, סטיב למסך פעמי
המ המישטרתית היחידה מפקד
שכו בפרק הוואי, של יוחדת
במישפחה. מוות תרתו

שליש• יום
7 . 6

 — 8.03(רודה בידור: •
 נוסף פרק אנגלית). מדבר
ניו־יורקית. גרושה של בחייה

 עזרא מישל פולקלור: •
 — 9.30( ובניו ספרא
 יוקרה הפקת עברית). מדבר

מ מישרד־החינור־והתרבות, של
 והטלוויזיה ישראל מורשת דור

 הפולק־ סיפרו לפי הישראלית,
שמוש. אמנון של לוריסטי
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