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10.00 שעה שבועות, ערב

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
6.6.84 רביעי יום
 50 — 6 ערוץ —10.10(תיעודי: סרט •

 מקרינה שבוע מדי אנגלית). מדבר — דקות
 בדרך־כלל תיעודי, סרט זו בשעה הירדנית הטלוויזיה

 הרפואה, בתחום מעניינים בנושאים המטפל אנגלי,
והכלכלה. החברה
 ערוץ —10.50(הבאים ברוכים אתרים: •

 מבעינו אלה ערבית). מדבר — דקות 25 — 3
 מעניינים אתרים הקטן המסר דרך לראות המעוניינים

 בכל אותנו הלוקחת זו, בתוכנית לצפות מוזמנים בירדן,
אחר. לאתר שבוע
7.6.84 חמישי יום
 — 3 ערוץ — 10.50(השבוע: מחזה •

 מקרתה זו בשעה שבוע מדי ערבית). מדבר
 הופעה בעת שצולמה הצגת־תיאטרון, הירדנית הטלוויזיה

 שחקן כל מחייבים המצרי התיאטרון גתוני בקאהיר. חיה
 על הראשונה הופעתו בעת הקהל, לעבר קידה לקוד

 לשמש היכולות במחיאות־כפיים, מגיב והקהל הבימה,
 מהנה בידח־ שלו. הפופולאריות מידת לגבי אמת־מידה

ערבית. ליודעי
 —11.15(אמריקאי קולנוע סרט קולנוע: •

 זו בשעה שבוע כמדי אנגלית). מדבר — 6 ערוץ
 קולנוע סרט הלועזי בערוץ הירדנית הטלוויזיה מגישה

 למועד סמוך עד בסוד נשמרים שפרטיו יחסית, חדש
הקרנתו.

8.6.84 שישי תם
 — בבוקר 11.40(גורדון פלאש לילדים: •
 סידרת־ילדים אנגלית). מדבר — הערוצים שני

 בהצלחה וזכתה בישראל בזמנו הוקרנה זו פופולארית
 הירדנית. הטלווידה מסך מעל והפעם אלינו חוזרת רבה,

 גורדון, פלאש של בהרפתקותיהם לצפות מוזמנים הצופים
 בכוכב־לכת הנוחתים היפהפיה, ודייל זארקוב ד׳ר ידידו
עוייז•
 2.15( מיקרי־חרום מישפחתית: סידרה •

 — דקות 25 — הערוצים שני — בצהריים
 צוות במרכזה אשר אמריקאית סידרה אנגלית). מדבר

 עליו כאשר גם עזרה, קריאת לכל הנענה מכבי־אש
הטבע. באיתני להיאבק

 6 ערוץ —11.15(מאגנום מתח: סידרת •
 סידרת־מתח אנגלית). מדבר — דקות 50 —

 שחקן של בכיכובו ואלימות, הומור השופעת אמריקאית
 לאחד לסידרה הודות שהפך סלק, תום — אתלטי

כולו. בעולם הפופולריים השחקנים

9.6.84 שבת 01י
3 ערוץ — 7.30(מחוננים נערים לילדים: •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 — היום הנוער של החדש בשיגעון העוסקת אמריקאית

 בבית החי ממושקף, נער הוא הסידרה גיבור המחשב.
 כולו המוקדש חדר זה ובבית בארצות־הברית, טיפוסי
 עם יחד הנער, מגוון. אלקטרוני וציוד־עזר למחשב
 התחומים, בכל שבוצעו פשעים מחפשים מחבריו, שלושה

 תחנת־ מפקד בעזרת והן המחשב, בעזרת הן וזאת
המקומית. המישטרה

 — 6/3 ערוץ — 11.15( קולנוע סרט •
 זו בשעה מוצאי־שבת בכל ערבית/אנגלית). מדבר
 סירטי שני ערוציה, בשני הירדנית, הטלוויזיה מקרינה
 יוכלו הערבית השפה דוברי אחת. ובעונה בעת קולנוע
 האנגלית מביני ואילו ,3 בערוץ — המצרי בסרט לבחור
.6 בערוץ האמריקאי בסרט יבחרו
10.6.84 ראשון יום
— 3 ערוץ —10.30(היאבקות ספורט: •

 היאבקות תחרויות אנגלית). מדבר — דקות 40
 משולהב. קהל לפני יכולתך' כפי •תפוס בשיטת

המערבי. בעולם המתאבקים גדולי בץ נערכות התחחיות
 — 11.15(מפורסמים רומנים מכר: רב •

 עיבוד אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 של בכיכובם וידועים מפורסמים רומנים של לטלווידה

השחקנים. טובי
11.6.84 שני יום
— 6 ערוץ—8.15(היום ספורט ספורט: •

 המגישה תוכנית צרפתית). מדבר — דקות 15
 בצרפת החולף בשבוע הספורט מאירועי לקט לצופה

ובעולם.
6 ערוץ —10.30(דוקטור קומית: סידרה •

 זו קומית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 —
 עקב רבות המשך לסדרות וזכתה באנגליה שהופקה

 בטלוויזיה חוזר בשידור משודרת הגואה, פופולריותה
 חבורת של הרפתקותיה אחר עוקבת הסידרה הירדנית.

 לרפואד״ בית־הספר את עזבו עתה שזה צעירים רופאים
 מככב הראשי בתפקיד אפטון. מיכאל עומד כשבראשם

איונס. ברי השחקן
12.6.84 שלישי יום
 — 8.15(היום צרפת דוקומנטרי: סרט •

מבט צרפתית). מדבר — דקות 15 — 6 עתץ
ימינו. של בצרפת והמדע התעשיה הכלכלה, הרוח, חיי על

6.6
תח טלוויזיה; סרט •
 —10.00(חצות של רים

 נישואים חיי אנגלית). מדבר
 כת־ אצל מתנהלים אידיאליים

 ובעלה, מצליחה בת־טלוויזיה
 להקות־ של תקליטים מפיק
 לקבל מתחילה האשה קצב.

 שמקורן מוזרות _קריאות־טלפון
מוזרות. התרחשויות ידוע.

 כשהיא הכתבת, את .
 עד תפקידיה, ^את

מדובר אם ביית

המיזוח תחנת

תעודה בארדו:
9.30 שעה חמישי, יום

ה הטלוויזיה בהפקת בארדו,
 ציוני־דרר בסידרה צרפתית.
 כפי הכוכבת, של בחייה מרכזיים

 במבט זאת רואה עצמה שהיא
 בעליה־ מופיעים לצידה לאחור.
• קולנוע ואנשי לשעבר

התיכון(דגנו!)
אחוי דמים תוכרוח ה( הצהו״ס) א-

מערבון #יסס חדשות 1.00
סידרה 7.00 סידרה 1.30
סידרה 9.00 | סרט 3.00

אנגלית). מדבר — 9.15(
 לטרילוגיית אמריקאי עיבוד

 מרסל המחזאי של המחזות
 בעיר־הנמל החיים אודות פניול,

 מספר הספר מארסיי. הצרפתית
 בר בעל סיזר, של סיפורם את
 החולם — מריוס הנמל, ליד

 ופאני, הים מרחבי את לכבוש
 המאד מוכרת־הדגים של בתה
 סוחר — ופאנים במאריוס, הבת

 לעצמו המחפש ומזדקן עשיר
 פאני בתפקיד צעירה. אשה

 שארל קארון, לסלי מופיעה
 ומורים סיזר, בתפקיד. בואייה

 השחקן פאניס. בתפקיד שבלייה
 מופיע בוכהולץ הורסט הגרמני

 ביים הסרט את מריום. בתפקיד
לוגאן. ג׳ושוע

פאני ובואייה: קרון
9.15 שעה שישי יום

— 9.30( אחת בדירה
ק הפרק אנגלית). מדבר  ג

 כיצד מספר דירה עובר
 שותפותיו עם ג׳ק מסתכסך

ועוזב. לדירה
טלוויזיה: קומדיית •

 10.30(היל בשיידי חטיפה
 דראמה אנגלית). מדבר —

 מתח קומדיית של שילוב שהיא
 על מבוסס הסרט וסאטירה.

 האמריקאי הסופר מאת סיפור
 סיפור זה צ׳יבר. ג׳ון הנודע

 של חטיפתו, ואולי היעלמותו,
 אצל אימו עם ביקור בעת ילד

טי אמריקאית בעיירה הורית
 במבט מסתכל הסופר פוסית.
ה־ עבודת על וסאטירי אירוני

שם. מישטרה

חצות של תחרים וקרוסבי: פראנק
10.00 שעה רביעי, יום

 כותרת קולנוע: סרט •
 מדבר — 10.00(ראשית

 ג׳ונסון, הילארי אנגלית).
 בשיקאגו יומון של כתב־כוכב

 אחר המתמדת מהרדיפה התעייף
 מה־ לפרוש ומבקש כותרות,

 בחיי־מיש־ ולפתוח עיתונאות
 עיתונאי שלו, העיתון עורך פחה.
 את להפר מנסה וציני, ותיק

ה בחייו ולהתערב תוכניתו
פרטיים.

8.6
פאני הולנוט: סרט •

9.6
שלושה קומדיה: •

שון יום א ר

תוכניות
שי יום לי ש

5.6
 לשמואל הדרן בידור: •

 מדבר — 8.30(רודנסקי
 זכייתו לרגל מסיבה עברית).

 רודנסקי שמואל השחקן של
 בהשתתפות ישראל, בפרס

 ציבור אנשי זמרים, שחקנים,
- וחברים. ך

מועדפות
בגור או שפיות־הרעת באיבוד

חיצוניים. מים

שי יום חמי
7.6

 תיעודית: סידרה •
 — 9.30(בארדו בריז׳יט

 ראשון פרק צרפתית). מדבר
 שלושה בת תעודית מסידרה
בריז׳יט השחקנית על פרקים,

רביע• יום

ש׳ יום שי
10.6

 9.40(דאלאס סידרה: •
 הפרק אנגלית). מדבר —

 בתיאור ממשיך הנאה טובות
 האחים שני בין ההתמודדות

 מיפעלי רכישת על יואינג
 בעוד טורמן, של הזיקוק

במאבקם. מסייעות נשותיהם
 כי יאומן לא מותחן: •

 מדבר — 11.10( יסופר
 הזיכרון איש הפרק אנגלית).

 מותחים סיפורים בהבאת ממשיך
נדיר. סיום בעלי ויוצאי־דופן

שני יום
6. 11

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

 בסיפור ממשיך חוקים הפרק
 בניר לאמנויות בית־ספר הוד

יורק.
 לעניץ צוות מותחן: •

אנג מדבר — 10.50(
 של הצוות חתר למסך לית).
 גירסה שהם ויאט-נאם, עריקי

לרובידהוד. אמריקאית

ש• יום שלי
12.6

 10.10(קסלר מותחן: •
 פרק אנגלית). מדבר —

 שהיא הבריטית, בסידרה חמישי
 התחדשותה נסיון בעיקבות מסע
 באירופה. הנאצית התנועה של
 גם נמנית הסידרה כוכבי עם

 ניצה הישראלית, השחקנית
שאול.
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