
הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניותמועדפות תוכניות

לשילה? קרה מה בינז׳מין:
י 9.50 שעה שישי, יום

רביע■ •ום
2 0 . 6

 הדר״ הנפשה: סרט •
 מדבר — 5.30( דסים

ב־ נתקף דרדסבא עברית).

וקשוחיב אמיצים
9.30 שעה רביעי, יום

 גירושיה על המספר בסידרה, שי
הנוד השחקנית של השלישיים

 חייה את הקדישה וכיצד עת
 ולמיל- בעלי־החיים, על להגנה

 הם באשר החיים לכבוד חמה
חיים.
 10.30(שוגון סידרה: •
 פרק אנגלית). מדבר —

ל המעובדת בסידרה, שמיני
 של סיפרו על־פי טלוויזיה

 גדלה זה בפרק קלאוול. ג׳יימס
 למריקו, בלקתורן של אהבתו

 להפסיק מבקשת מריקו בעוד
זו. אהבה
 עשירים קומדיה: •

 — 11.15( ומושחתים
 בפרק אנגלית). מדבר
 מרשל נחרדים הספורט מועדון

 סטנלי של מכוונתו וקרלוטה
 הזוג של חברותם את לממן

 שהם במועדון־הספורט ווסטצ׳ר
זאת. למנוע ונערכים בו, חברים

1ש*י>ןעןי
22.6

 של תוכניתו בידור: •
 — 9.15( גאלין סנדי

 אנגלית). ומזמר מדבר
 בתוכניית'שהוקלטה שני חלק

 בניו־יורק. סיטי רדיו באולם
 בהוליווד ידוע מפיק גאלין, סנדי

ב בראשונה מופיע ובברודוויי,
 בתור האלה, התוכניות שלוש
 הפעם ערבי־בידור. של מנחה

 הנודע הקומיקאי את מארח הוא
 גיופרי בלט את בארל, מילטון

בדרנים. ועוד

 הר־ התפרצות בגלל אלרגיה
 בבר־ חושדים הדרדסים הדרדס.

 עם פעולה משתף שהוא מוח
 נוכחים הם לבסוף אן גרגמל.
הוכ בלא להאשים שאין לדעת

חות.
 הלוטרה סרטבע: •

אנגלית). מדבר — 8.02(
 אמיצים קולנוע: סרט •

 מדבר — 9.30( וקשוחים
מת הסרט עלילת אנגלית).

 של הכלכלי המשבר בימי רחשת
בארצות־הברית. השלושים שנות

חמישי □1•
21.6

 תיעודית: סידרה •
 — 9.30(בארדו בריגייט

שלי פרק צרפתית). מדבר

 קרה מה קולנוע: סרט •
 מדבר — 9.50( לשילה?

 שנעשה מתח סרט אנגלית).
 אגאתה של המותחנים בסיגנון
כריסטי.

שבת
6. 2 3

ב שלושה קומדיה: •
 מדבר —9.30(אחת דירה

 ליום הפתעה הפרק אנגלית).
 רופר, בעל־הבית, מכין בו השנה

 יום־השנה לרגל לאשתו, הפתעה
 ששלושת דומה אן לנישואיהם,

הכל. את לו מקלקלים הדיירים
 טלוויזיה: דראמת •

 — 10.30( הקטן אילוף
ב מחזה אנגלית). מדבר
הנריק מאת מערכות שלוש

עי יום 20.6.84 רבי
3 ערוץ — 4.55(ילדים מישחקי לילדים: •

 לילדים תוכנית ערבית). מדבר — דקות 25 —
 שחקנים צמד על־ידי המוגשת ירדנית, בהפקה הרך, בגיל

 הילדים על התוכנית את לחבב כדי בבובות, המסתייע
 שירה, רבים: המחשה אמצעי משולבים בתוכנית הרכים.
סרטים. מישחק, ריקוד,
 — 11.15(בית־מלון הרפתקות: סידרת •

 זוהר, אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 ביותר האלגנטי במלון נחשפים והתרגשות דראמה

ט בסן־פרנציסקו,  חצרות־ בני הם שאורחיו גריגורי, ס
 הסידרה וענקי־תעשיה. אמנים מבלי״ירח־דבש, המלוכה,

 להתרחשויות ותגובותיו הצוות של חייו אחרי עוקבת
פרק. בכל השונות

21.6.84 חמישי יום
6 ערוץ — 7.00(באהבה מצרפת בידור: •

 הבידור מופע צרפתית). מזמר — דקות 60 —
 הירדנית. בטלוויזיה הצרפתי השידור של המרכזי

 לפני בהופעה צרפתים וקומיקאים זמרים מציגה התוכנית
ישנים. וגם חדשים שירים מיבחר עם קהל,

 — 10.10( התלוי דרמאתית: סידרה •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 כמה שנעשו נכסים, עתיר איש על דרמאתית אנגלית
 כאשר בלקלי). קולין חייו(השחקן את לקפד נסיונות
 נוצר למים, מהגשר נפלה והיא במכוניתו חבלה נעשתה
 אז חדשה. זהות לאמץ לו שסייע דבר טבע, שהוא הרושם

ומדוע. במותו רוצה מי לחקור התחיל הוא

שי חם 22.6.84 שי
 ערוץ — 4.55(מארח מאזן חג׳ פולקלור: •

 היום־יום מחיי סיפורים ערבית). — דקות 30 — 3
 דרך על בדוויות. ומעשיות באגדות משובצים בירדן,
השעה. בעיות את לפתור התוכנית מנסה והסיפור המשל
6 ערוץ — 9.30(הרופרים קומית: סידרה •

 משעשעת סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 —
 כמה לפני הירדנית הטלוויזיה מסכי על הוקרנה שכבר זו,

 ונורמן לידלי (אודרה רופר לבני־הזוג מוקדשת שנים,
ה שלושה מהסידרה לנו המוכרים פיל),  אחת. בדיר

 עם דו־דירתי קוטג׳ ואשתו רופר מר מחלקים זו בסידרה
 בין ניגודי-האופי היפהפיה. ואשתו אריסטוקרט מתווך

 רוב את יוצרים דלת, ליד רלת החיים הזוגות, שני
המוכ למעמדים בנוסף בסידרה, המשעשעים המעמדים

ואשתו. רופר מר שבין לכולנו, רים

 ערוץ—10.10(סייגון דרמאתית: סידרה •
 פאריס, הסכמי אחרי אנגלית). — דקות 50 — 6

 השאירו מוייט־נאם, האמריקאים נסוגו ,1974ב־ שנחתמו
 אך לוייאט־נאם. לסייע במטרה אנשים קומץ רק אחריהם

 במלא נמשכה והמילחמה מפולגת, עדיין היתה וייט־נאם
 בירת הדרום. צבאות לבין בצפון הקומוניסטים בין עוזה

 שלפנינו. הסידרה מתרחשת שבה סייגון, היתה הדרום
 אותו בני של ומעשיהם אורח־חייהם אחרי עוקבת הסידרה
 המילחמה השפעות ואת בסייגון, שנשארו זר, מיעוט

עליהם. וקורותיה

23.6.84 שבת יום
 — 9.30(באן ישנה ג׳ניפר קומית: סידרה •

 ג׳ואי אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 מקרוב זה שעבר טיפוסי, ניו״יורקי עשרה בן הוא

 כוכבת של ביתה היה החדש ביתם מישפחתו. עם להוליווד
 ג׳ואי של צרותיו פדל. ג׳ניפר ורבת־תהילה, נערצת

 ג׳ניפר, של הרפאים' .רוח של הופעתה עם מתחילות
הבית. את לעזוב המסרבת

24.6.84 ראשון ום1
 6 ערוץ—10.10(מחץ כוח מתח: סידרת •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 —

 הכוללת שוטרי־חרש חוליית על חדשה, אמריקאית
 שהיא. משימה מכל נרתעים שאינם ואשד״ גברים ארבעה

 לא בדרכים ביותר, מסובכות הנחשבות בעיות פותרים הם
 — סטאק רוברט השחקן בסידרה מככבים שיגרתיות.

 רוזי, היא בחבורה האשה החוליה; ראש מרפי, בתור
 הירווד, דוריאן השחקנים וכן נובל; טרישה השחקנית

אדלמן. והרברט רומנום ריצ;רד

25.6.84 י1ש יום
 —7.00(לעננים מעל כפר לילדים: סידרה •

 סידרה צרפתית). מדבר—דקות 25 — 6 ערוץ
 הצרפתית, הטלוויזיה בהפקת הרד, בגיל לילדים

בובות. הם ששחקניה
 —10.45(הלילה לתוך דיון דיון: תובנית •

 תוכנית ערבית). מדבר — דקות 40 — 3 ערוץ
והחברתי. הפוליטי בתחום עמדה בעלי אישים עם מיפגש

שי יום 26.6.84 שלי
 — 10.10(ואשתו הארט סידרת־מתח: •

 אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 וגגר רוברס עם דבילית, וקצת משעשעת סיררת־מתח

הראשיים. בתפקידים פאורס וסטפני

 בזעזועים עוסק המחזה איבסן.
 פוגע כאשר משפחה, שעוברת

 בנה מות עם כבד, אסון בה
היחיד.

 הכלולות אחרי הפרק לית).
נישו שלמחרת היום על מספר
 ג׳יי־אר של החוזרים איהם

וסו־אלו.

הקטן אילוף דראמה:
10.30 שעה שבת, מוצאי

ראשון יו□
2 4 . 6

דאלאס סידרה: •
אנג־ מדבר — 10.00(

 בהילוך סידרת־מלל: •
 מדבר — 10.50( חוזר

 מיכה בהגשת תוכנית עברית).
 סידרת על המבוססת שגריר,
 דמויות עם ערך ששגריר סרטים
שנה. 16 לפני שונות

שני □1■
2 5 . 6

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

 בסיפור ממשיך סודות הפרק
 בית־ספר תלמידי של חוויותיהם
בניו־יורק. לאמנויות

 סידרה — מותחן •
 —10.50(קאלאן חדשה:
אנגלית).. מדבר

שלישי □1׳
2 6 . 6

מט מישהו קומדיה: •
 מדבר — 8.02( בך? פל

בעלים הפרק אנגלית).

 מישדוי־הנחיווח
הזו וכנסת

 )24.6( ראשון מיום החל
 9.30 בשעה ערב, מדי ישודרו
 של התעמולה מישדרי בערב,

 במיסגרת השונות, המיפלגות
 לכנסת הבחירות מערכת

.11ה־

 סיפורם את מביא חדשים
 עובדי של דמעות עד המצחיק

גדולה. לונדונית חנות
 10.00(קסלר מותחן: •
 פרק אנגלית). מדבר —

המעו הבריטית בסידרה אחרון
 מתח בסיפור כמו המתארת לה,
וה הפאשיזם של התעוררותו את

 האחרר בשנים באירופה נאציזם
נות.
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