
ת תוכניות עדפו הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניותמו

28.7
 פרשת תעודראמה: •

 — 10.20( הופה ג׳ימי
 שני פרק אנגלית). מדבר

המת הדוקומנטרית, בדראמה
 הניטש הקשה המאבק את ארת
 של רב״העוצמה מנהיגו בין

 האמריקאי התובלה פועלי איגוד
 הנשיא של אחיו קנדי, בובי ובין
 את להוביל שהצליח קנדי, ג׳ון

 שוחד מעשי על למאסר הופה
 (ברטה) רוברט השחקן וזיוף.

 הופה, ג׳ימי את מגלם בלייק
 בובי את סמית קוטר והשחקן

קנדי.

31.7
8.03(פום עד בידור: •
עברית מדבר —

 הוא התוכנית אורח ולועזית).
בן־זאב. דורי והבדרן הזמר
דאלאס סידרה: •

 אנגלית). מדבר — 9.30(
 ממשיך התמודדות הפרק
 ג׳יי־אר של תככיו את ומביא

 על בובי, עם שלו הכוח במאבקי
יואינג. הנפט בחברת השליטה

אולימפיא דראמה: •
 מדבר—10.20( 1932 דת

 ספורטיבית דראמה אנגלית).
 אולימפיאדת לקראת שהוכנה

בארצות־הברית. שתיערך ,1984

 8.03 רודה סידרה: •
ה תחת אנגלית). מדבר —

 מובא המושלמת ברנדה כותרת
 שסיפרה הסידרה בסירטי האחרון

 ניר גרושה של עולמה על
ואחותה. יורקית

 חיים שני: במבט •
 — 9.30( לבנה על יבין

ב התוכנית עברית). מדבר
 בעריכה למסך שבה שני מבט

 סירטיה ראשון כאשר חדשה,
 החדש, המפיק. של סירטו הוא

 את בסירטו המביא יבין, חיים
מלבנון. רשמיו

ב להיטי בידור: •
 מדבר — 10.10 רודווי
 תוכנית אנגלית). ומזמר

קלילה. בידור

ת בטלחיזיה אלי שר 27.7.83 רביעי יזםהי
 40—3 ערוץ — 9.30(היאבקות ספורט: •

 בזוגות היאבקות תחרויות אנגלית). מדבר — דקות
 היאבקות אלופי בהשתתפות נלהב, קהל לפני וברביעיות

ומארצות-הברית. מאירופה
 6 ערוץ — 10.15(מאגנום מתח: סידרת •
 אמריקאית מתח סידרת אנגלית). מדבר דקות 50 —

 הוא מאגנום האחריקאי. סמל-המין סלק תום של בכיכובו
 מגורים תמורת המיוחדים שירותיו את המעמיד פרטי, בלש

 מכבים סלק תום לצד מכובדים. מחייה ואמצעי מפוארים
מוסלי. ורוג׳ר מקטי לארי הילרמן, ג׳ון השחקנים
28.7.83 חמישי יום

 6.00(צרפתיים זמרים עם שעה בידור: #
 צרפתית). מזמר — דקות 60 — 6 ערוץ —

זמרים בתוכנית הצרפתי. והשנסון הזמר לאוהבי חגיגה
 פולקלור בשירי מפורסמים. ופחות מפורסמים צרפתיים

ואהבה.
 9.10( לנדינג נוטס עלילתית: סיד,-ה •
אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 ידידים בין המתפתחת יחסים מערכת על עלילתית סידרה ,
 מופקת הסידרה בקליפורניה. שקט בפרבר מישפחה וקרובי
 הסידרה את שהפיקה האמריקאית, לורימר חברת על־ידי

 מישפחת של האמצעי הבן בגארי, עוסקת הסידרה דאלאס.
 טד השחקן גארי בתפקיד לצמיתות. דאלאס את שעזב יואינג.

ון־ארק. ג׳ואן השחקנית אשתו ובתפקיד שקלפורד.
29.7.83 ששי יום

 שני — 1.45(מספיק זה שמונה :קומדיה 4
 אנגלית). מדבר — דקות 50 — הערוצים

 אמריקאית מישפחה של קורותיה על משעשעת סידרה
 במיקצועו, עיתונאי שהוא האלמן, האב כאשר ילדים, מרובת
הבוגרות. בנותיו בגיל צעירה אשה נושא

— 10.15( קדסט פלקון עלילתית: סידרה •
 אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 כוח. של בנושאים שזורה לורימר. חברת בהפקת סידרה

 זו סידרה להצלחה. הערובה את המהווים ורומנטיקה, שליטה
 אמריקאית, כורמים משפחת של קורותיה את מביאה

 שתלטנית סבתא עומדת ובמרכזה מאיטליה. היגרו שאבותיה
דימו. ג׳יין השחקנית מגלמת דמותה שאת

30.7.83 שבת יום
סירב־ ג־ון של הרפתקותיו עלילתית: סידרה •

 מדבר — דקות 25 — 3 ערוץ — 6.55(
אנגלית).

 ומלחים שודדי־ים של והרפתקותיהם חייהם על סידרה
נ.7ה־ במאה ופורטוגליים בריטיים
— 6 ערוץ — 8.30(מאש קומית: סידרה •
אנגלית). מדבר — דקות 25

 אמריקאית בסידרה והרוגים, פצועים על מקברי הומור
קוריאה. במילחמת שדה בבית-חוליס המתרחשת
31.7.83 ראשוז יזם

 6 ערוץ — 9.10(הוליווד תיעודית: סידרה •
אנגלית). מדבר — דקות 50 —

 מאז העולמי הקולנוע בירת תולדות את הסוקרת סידרה
 אלפי מתוך קטעים בשילוב היום, ועד המוקדמות 20ה־ שנות
 האחרונות. השנים 60ב־ באולפניה שהופקו העלילה סרטי

 הקולנוע תעשית אנשי עם ראיונות משולבים בסידרה
הוליווד. של הראשונים מימיה ששרדו והכוכבים
1.8.83 שני יום

 — 6.30(בערבה קטן בית לילדים: סידרה •
אנדלית). מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ
 במתכונתה הנקראת הפופולרית, בסידרה חדשים פרקים

 אחרי במיוחד ועוקבת חדשה. התחלה - קטן בית החדשה
לורד הבת

 —10.15(האהבה ספינת פופולרית: סידרה •
 אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
בכל רבה בפופולריות הזוכה הסידרה מתוך חדשים פרקים

 סטובינג, קפטן של בפיקודו הקבוע הצוות עם העולם, רחבי
הפלגה. בכל המתחלפים והנוסעים
2.8.83 שלישי יום

 ערוץ — 5.50(מיקרי־חדום לילדים: סידרה •
אנגלית). מדבר — דקות 20 — 3

 מכבי-אש צוות במרמה אשר אמריקאית אנימציה סידרת
 הטבע באיתני מאבקם וביחוד עזרה, קריאת לכל הנענה

ובדליקות.
— 6 ערוץ — 8.30(מצטער קומית: סידרה •
אנגלית). מדבר — דקות 25

שת60זד בת האמא שבה מישפחה על קומית סידרה  .לוב
 פוחד ,מגורל כילד מתנהג 40ה־ בן ובנה המיכנסיים׳׳. את

 רשותה, את לקבל מבלי דבר עושה ואינו מוות, פחד ממנה
 ריצ׳רז־ס אנג׳לה פרנסים. ז׳אן קורברט. רוני בהשתתפות:

יארדלי. וסטפן

המורד וקנדי: ניומן
9.15 שעה שישי, יום

30.7
 ישנדדחדשה. סידרה •

 מדבר — 8.03( בנסון
מח גטלינג המושל אנגלית).

 לחופשת- צוותו את לקחת ליט
 השייכת יאכטה סיפון על עבודה

 מצטרפים קנון. מר לידידו,
 כוכבת־ ,היאכטה בעל אליהם
 כדורסל. קבוצת ומאמן קולנוע

 קנון כי מהרה עד למד בנסון
 ומאוחר כספיים, בקשיים מצוי
 תקועה כשסכין נמצא הוא יותר
 הבא הקורבן כי מתברר בגבו.

גטלינג. המושל הוא

תוכ לשבועיים, אחת מחליפה,
ש שירן, שאול של החדשה ניתו

 ובביקורת בסקירה תעסוק
 היוצאים חדשים סירטי״קולנוע

 רחל ינחו התוכנית את לאקרנים.
ינאי(מח וצבי גורדון(הארץ)

ה הראשונה: בתוכנית שבות).
 החדש סירטו יול, התורכי סרט
 על פאולין רומד, אריך של

 בסידרת 13ה־ הסרט החוף
 שובו אוקטופוסי, בונד, ג׳יימס

 סרטים. ועוד הג׳דיי של
 אימת קולנוע: סרט •

 מדבר — 10.05( הבימה
 הבימאי של סירטו אנגלית).

 רצח על היצ׳קוק, אלפרד הנודע
 בתיאטרון רוצח אחרי ומירדף

 קופר ג׳ונתן מאדם. הומה
 ברצח הנחשד טור), (ריצ׳ארד

 אוהב, שהוא האשה של בעלה
 המוסיקאלית הקומדיה כוכבת
 דיטריך), (מרלין אינווד שרלוט
 ידידה של עזרתה את מגייס
 ויימן), (ג׳יין גייל אווה אחרת,

 ומסתירה בחפותו המשוכנעת
 ושבה אביה, של בסירה אותו

 בעיר אותו. לטהר כדי העירה
 ויילדינג, מייקל את פוגשת היא

י מהסקוטלנד בלש המגלם
ממ העלילה בו. ומתאהבת ארד
 שלבסוף עד ומסתבכת, שיכה
 על מבוסס הסרט הרוצח. נלכד
ג׳פסון. סלווין מאת ספר

 מהצורך נבהלת היא להזמנה,
 משעמם איש־עסקים לשעשע
 להישאר ומכריסי מג׳ק ומבקשת

 שיחה. איתו לקשור לה ולעזור
 ונאה צעיר שבארי מסתבר אך

 ומתלווה כריסי על נדלק ומייד
 ג׳נט כאשר למסיבת־חוף, אליה

זועמת. וכולה בבית לבדה נותרת

ראשון יום

שני יום
1.8

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

 ממשיך הוא... הזוכה הפרק
 האנושיות העלילות על ומספר

 לאמנויות בית־ספר כתלי בין
בניריורק.

איישייד מותחן: •
אנגלית). מדבר — 9.30(

 סיפור על המבוסס שלישי פרק
 ובו מתות, היפות רק המתח
 סידרת לפענח איישייד מנסה

רצח. מיקרי
 תמונת קצר: סרט •

 מדבר — 11.05( מצב
 הבימאית של סירטה עברית).

 סרטוני בסידרה בדרור, אורנה
 צעירים יוצרים של הקולנוע
־ בישראל.

11*]!■<*וויםוו
2.8

הסידרה.בנסוך משתתפי כל
8.30 שעה מוצאי־שבת,

0.וווע!1]1
29.7

 המורד קולנוע: סרט •
אנגלית). מדבר — 9.15(

 נידון ניומן) (פול ג׳קסון לוק
 פרך עבודת עם מאסר לשנתיים

דרו בעיר שתייה הילולת אחרי
 נמצאים לכלא חבריו בין מית.

 (ג׳ד רד קנדי) (ג׳ורג׳ דרגליין
ריק אנטוניוס) (לו קוקו קנון)

 הופר) באבלוגטוס(דניס העיוור,
 כוללת הפרך עבודת ואחרים.

 תעלות וחפירת עשבים ניכוש
 ימים כמה אחרי הקופחת. בשמש
 של קרת־הרוח התנהגותו מרגיזה

 קבוצת ראש דרגליין, את לוק
 השניים בין והמתח העבודה,

 את מכה דרגליין לקטטה. מוליך
 מצליח אינו אך דם זוב עד לוק

ה ושרביט להיכנע, לו לגרום
 של לידים בהדרגה עובר הנהגה

 בני עם קשר יוצר אינו לוק לוק.
מצד לביקור זוכה אך מישפחתו,

חכזיש יום

רביעי ום
27.7

 סיפורי חדש: מגזין •
 מדבר — 8.30( בדים

התו את ואנגלית). עברית
וחצי שמונה המרדימה כנית

ב שלושה קומדיה: •
 — 11.00( אחת דירה

 הפרק אנגלית). מדבר
 ג׳נט כיצד מספר היריבים
 בהזמנות לזכות מעוניינת

 בית־מלון, עבור פרחים לסידור
 סגן־המנהל, עם מתקשרת והיא
 אותו ומזמינה גייטס, בארי

נענה שהוא אחרי לדירה.

 12ה־ בן ובנו ג׳ון אחיו הנכה, אמו
 עוזבים, כשהם בוי. ג׳ון האח, של

 עוד אותם יראה שלא לוק יודע
 והחדגוניות בשיעמום לעולם.
 וב־ בחלומות האסירים עוסקים
 הופק הסרט מסוכנים. הימורים

.1967ב־

שבת
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