
המח ומתבגרת, עשירה אשה
 פלאסטי ניתוח לעבור ליטה
 של־ ,נעוריה מראה החזרת לשם

 את גם לה להשיב עשוי תיקוותה
בקלי בעלה. של תשומת־הלב

 היא באירופה מפורסמת ניקה
 יסודי, שיפוץ טיפול, עוברת
 ויפה זוהרת יוצאת היא שממנו
 את קבלתה עם הטובים. כבימיה
 רומן מנהלת היא החדשה, דמותה

 ממנה הצעיר גבר עם סוער
 מנסה שהיא קודם רבות, בשנים
אליה. בעלה לב את להשיב

13.6.84 רביעי יום
 25 — 9.30( קאובוי קומית: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — 6 ערוץ — דקות
 במאבק העוסקת האנגלית, טיימס חברת בהפקת קומית
ס חברת ומעבידים. פועלים בין היומין עתיק  לבניה מנ

 לעמוד יכול אינו הקשיש מנהלה מגורים. בנייני משפצת
 שהפועלים מכיוון הלקוחות, כלפי בהתחייבויותיו

מביכים... במצבים אותו ומעמידים אותו •מסדרים״
6 ערוץ —10.10(פנורמה תיעודי: סרט •

 שבוע מדי אנגלית). מדבר ־־־־ דקות 50 —
 תיעודי, סרט זו בשעה הירדנית הטלוויזיה מקרינה

 בתחום מעניינים בנושאים המטפל אנגלי, בדרר־כלל
והכלכלה. החברה הרפואה,

14.6.84 חמישי יום
 — 9.30( מילר ברני בלשית: קומדיה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 גלריה ומציגה בניו־יורק, בתחנת־מישטרה המתרחשת

 שוטרים כגון: תחנת־משטרה, המאכלסות דמויות של
 בטעות הנקלעים ואנשים וכייסים, גנבים ובלשים,
 מילר ברני בתפקיד לינדון הל הוא הסידרה כוכב לתחנה.

החרש. שוטר
9.55(אלפיים שנת לקראת דוקומנטרי: •

אנגלית). מדבר — דקות 15 — 6 ערוץ —
 עולם את בוורוד המתארת קצרה, דוקומנטרית סידרה
והישגיו. המצאותיו שכלוליו, על המחר
15.6.84 שישי יום
 שני — בצהרים 2.00( כדורגל: •

אנגלית). מדבר — דקות 60 — הערוצים
 שהתקיימו העולמי, הכדורגל ממיטב כדורגל תחרויות

המערבית. ובגרמניה באנגליה החולף, בשבוע
 — 6.30(צרפתי קולנוע סרט קולנוע: •

 ששי ביום שבוע מרי צרפתית). מדבר — 6 ערוץ
 באורך צרפתי קולנוע סרט הירדנית הטלוויזיה מקרינה

מלא.
 — 9.30( ביחד שנינו קומית: סידרה •

אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 של בביתה רבות שנים עבד אשר אנגלי, רב־משרתים

 אל מהגר מנכסיה, ירדה שזו עד לונדונית אצולה מישפחת
 הוא בניו־יורק. עבודה לחפש ומתחיל החדש״, •העולם

 אשת־עסקים של מודעה •דרושים״ במדור מוצא
 מציג האנגלי הבטלר סוכנת־בית. המחפשת אמריקאית,

 שזורות אפיזודה בכל במישרה. וזוכה מועמדותו את
ברקע. השוני מן הנובעות רבות קומיות סיטואציות

16.6.84 שבת יום
 שני — 4.30( היה... היה לילדים: •

ערבית). מדבר — דקות 25 — הערוצים
 מוקרנת התוכנית הרף. לגיל וריקודים שירים סיפורים,

 מתחיל שבו הרמדאן חורש עקב יחסית. מוקדמת בשעה
.4.00ב״ יום מדי השידור

10.30(שבת. מוצאי של המופע בידור: •
 ומזמר מדבר — דקות 30 — 6 ערוץ —

 הטלוויזיה של השבועית הבידור תוכנית אנגלית).
 אמנים של בהשתתפותם וריקודים זימרה שירה, הירדנית.

שם. ידועי
10.50( החדשות בשולי אינפורמציה: •

 סיקור ערבית). — דקות 25 — 3 ערוץ —
 שהתרחשו ואמנותיים חברתיים אירועים של מורחב
ממיזרוז. שכנינו אצל החולף, השבוע במשך

17.6.84 ראשן! ם1י
 הקטן המסד אל הבימה מן תיאטרון: •

 הצגות צרפתית). מדבר — 6 ערוץ — 7.00(
 במיוחד שצולמו הצרפתי, התיאטרון ממיטב מעולות

לטלוויזיה.
9.30(צפוי הבלתי הומוריסטית: סידרה •

אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ —
 בסידרה פרק. בכל המתחלפים שחקנים עם קלילה סידרה

מפתיע. סוף עם הומוריסטיים סאטיריים סיפורים
18.6.84 שני יום
6 ערוץ — 8.15(ספורט מגזין ספורט: •

 תוכנית צרפתית). מדבר — דקות 15 —
 החולף בשבוע הספורט מאירועי לקט לצופה המגישה
ובעולם. בצרפת
 — 9.30(ואפור כחול דראמתית: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
האמריקאית. מילחמת־האזרחים סיפור את המגוללת

19.6.84 שלישי יזם
 — 8.00( ג׳וואר תחבולות קומדיה: •

 סידרה ערבית). מדבר — דקות 45 — 3 ערוץ
 והרזה, הצנום אל־טושה ג׳וואר שניים: שגיבוריה קומית
 שותפו את ובעיקר אותו, הסובבים כל את •לסדר" הנוהג

 הרבה אל־ברזאן. חוסני מנהלים, שהם במישרד״השידוכים
 יודעים לא אם גם מהם, ליהנות שניתן קומיות סיטואציות

 ומוקרנת שנים, כעשר לפני הופקה הסידרה השפה. את
 מרבים שבו המוסלמי, הצום חודש לרגל חוזר בשידור
חידות. ולחוד להתבדר

יפה אשה של גורלה ופונדה: טיילור
10.15 שעה שישי, יום

 באיטליה, נערכו הסרט צילומי
 מככבים הראשיים ובתפקידים

פונדה. והנרי טיילור אליזבט

16.6
בדי שלושה סידרה: •

 מדבר — 9.30( אחת רה
 או תה קפה, בפרק אנגלית).

 בקסמיה ג׳ק נישבה גיק
 לשעבר, אהובתו של הפתלתלים

 קריסי של ניסיונותיהן בעוד
 בעניין עיניו את לפקוח וז׳אנט

יפה. עולים אינם כוונותיה,
 ימי מלון דראמה: •

 מדבר — 10.30( הזוהר
ברי טלוויזיה ררמת אנגלית).

 של בקיץ כיצר המספרת טית,
 זוג יוצאים 70ה־ משנות אחת

 ידידתה ועימם בתם אנגלי,
 מיוחד במלון לחופשה הגרמניה,

 אל אורחיו את המחזיר מלון —
 קודם ,1938 קיץ של הזוהר ימי

 השניה. מילחמת־העולם פרוץ
 פי על מתנהל זה במלון הכל

 אוכל, בלבוש, ,1938 מינהגי
 במוסיקה. ואף מטבע סיגריות,

העבר על מתרפקים המבוגרים

סילדלפיה צעירי וניומן: רוש
10.15 שעה רביעי, יום

 שנרדם לו' ואומרים לזקנים
שנה. 300ל־

 צעירי קולנוע: סרט •
 סרט —10.15(פידדלפיה

אנג מדבר שחור־לבן,
ומפו ארוכה מלודרמה לית).
 פיל- מבנות צעירה שבה תלת,

 לבן להינשא מעדיפה דלפיה
 לצעיר ולא מיוחסת, מישפחה

 היא שאותו דלת־העם בן אחר ^
ל  מתאבד יותר מאוחר אוהבת. ■י

 לו מתברר כאשר הצעיר, הבעל י
 ואשתו כוח־גברא, נטול שהוא

 ללילה ניחומים מוצאת הצעירה
 הצעיר של בזרועותיו אחד

 זה בודד מלילה כתוצאה שאהבה.
 ממשיך והסרט מתעברת, היא

 שנולד הבן קורות את ומספר
 יחסי ועל זה, קצר מקשר־אהבה .

 המתאבד, מישפחת עם הילוד
הביולוגי. אביו עם יחסיו לעומת
 שכתב מרומן עיבוד הוא הסרט

 ובתפקיד פאוואל, ריצ׳רד
 ועמו גיומן, פול מופיע הראשי

 אלכסיס ש,1ר ברברה השחקנים
 שנת ואחרים. קית בריאן סמית,

.1959 ההפקה:

14.6
ב בריגייט תעודה: •
צר מדבר — 9.30( ארה

ת). תי  בת בסידרה שני פרק פ
 על המספרת פרקים, שלושה

הנודעה. הצרפתיה השחקנית
 של השיא ימי את מתאר זה פרק

 מתוך קטעים בשילוב כוכבותה,
 כיכבה, שבהם נודעים סרטים
ודי למיקצוע עמיתים סיפורי
בעוד העבר, מן חדשותיים ווחים

 על גירסתה את מספרת בארדו ד
 נטולי חיים אותם כוכבותה, ימי

פרטיות.
שוגוז סידרה: •

10.10 שעה שלישי, יום
להתח ניסיון מתארת הסידרה

 התנועה עיקבות אחרי קות
 כקדם ימיה המחדשת הנאצית,

באירופה.

 החינון(לבנון) המיזוח ווחש
אחדי לימים תוכניות הצהוייס) א-ה(

מערבון 4.00 חדשות 1.00
סידרה 7.00 סידרה 1.30
סידרה 9.00 סרט 3.00

?(ןןןע1ו1^■

 שאצל בעוד זוהר, של ימים כעל
 ספקות מתעוררים הצעירים
 1938 קיץ היה אכן האם בשאלה:

זוהר? ימי של אחד קיץ

ראשון יום
17.6

 9.30( דאלם סידרה: •
 בפרק אנגלית). מדבר —

 השניה חתונתם נראית החתונה
 של בעיצומו אר. וג׳יי סו־אלן של

 אר בג׳יי קליף מתגרה הארוע
 בין פיסי עימות שסופה התגרות
 מסיבת את -ההורס השניים,
החתונה.

 כי יאומן לא מותחן: •
 מדבר — 10.30( יסופר

 הזדמנות בפרק אנגלית).
 מוזרה הרפתקה עוד הולכת,

 המאפיינות אלה כמו ומיסתורית
זו. מעולה סידרה

י1ש יום
18.6

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

 מביא ברייקדאונס הפרק
 לאמנויות בית־ספר מעלילות

 להיט סיפור עם יורק בניו־
 הברייקראונס, האחרון, הריקוד

 כבר לו קמו בישראל שגם
מעריצים.

מט מישהו קומדיה: •
 מדבר — 9.30( בך פל

חד סדרים הפרק אנגלית).
 מהרפתקות ומביא שמוסיף שים
 גדולה כולבו חנות עובדי צוות

בלונדון.
 לעניץ צוות מותחן: •

אנג- מדבר — 10.50(

רביע■ יום
13.6

הדר הנפשה: סרט •
 דיבוב — 5.30( דסים

 מנסה הרשע גרגמל בעברית).
 אך לאבן, הדרדסים את להפוך

 לפסל־אבן. הופך עצמו הוא
 לקח ללמד מחליטים הדרדסים

מתחפשים הם העצל, ישנוני את ■—

אנג מדבר — 10.25(
 בסידרה שביעי פרק לית)•

 מאת רב־המכר על המבוססת
קלאוול. ג׳יימס

שיש׳ יום
15.6

 גורלה קולנוע: סרט •
 — 10.15( יפה אשה של

של סיפורה אנגלית). מדבר

שבת

 עוד נחמד מקום בפרק דית).
 עריקי קבוצת של הרפתקה

 שבראשות האמריקאי, הצבא
 אנשים מחלצים פאפארד ג׳ורג׳
שונות. מסכנות שונים

שליש• יום
19.6

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

הנה הבריטית בסיירה חמישי
שאול. ניצה כוכביה שבין דרת,

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניותמועדפות תוכניות
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