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תוכניות

4.7
 הדרדסים הנפשה: •

עברית). מדבר — 5.30(
 המסוגלת אבן מוצא גדא ביש

 והדבר העתיד, את להראות
הדרדסים. חיי את משבש
 דרקונים על סרטבע: •

 מדבר — 8.02(ושפיריות
ה מסידרת סרט אנגלית).

מ שבו בטבע, חיים סרטים
 שוות ורעותה השפירית תוארות

הכנפיים.
 איש קולנוע: פרט •

 מדבר — 10.10( חצות
 לאני (בארט סלייד, אנגלית).

 לשעבר, מישטרה איש קסטח,
 בדרום־ אוניברסיטאית לעיר שב

ידי־ עם להתגורר כדי קרוליינה,

4.7.84 רביעי יזם
6 ערוץ—11.15(הוטל רומנטית: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 ארתור של רב־המכר על המבוססת משעשעת, אמריקאית

ט במלון־פאר מתרחשת העלילה היילי.  בסן גריגורי ס
 זוכים מפורסמים ואנשים ממון בעלי רק אשר פרנסיסקו,

 בבית־ החיים לצפות, שאפשר כפי אורחיו. בין להיכלל
 טיפוסים וססגוניים. תוססים כוורת, כמו הומים המלון
 הרפתקות־ ,הנאות אחר בחפשם אותו פוקדים שונים

 מנהל — ברולין ג׳ימס משתתפים: בגידות... אהבים,
אשת־יחסי־הציבור. — סלקה קוני המלון,
3 ערוץ—11.30(וכוכבים אורות בידור: •

 של שורה עם בידור ערבית). — דקות 30 —
הערבית. והמוסיקה המישחק הזמר, בשדה אמני־צמרת

5.7.84 חמישי ם1י
— 3 ערוץ — 8.00(וזכה חשוב חידון: •

 חידונים של שעה ערבית). מדבר — דקות 60
 ריפעת הפופולארי המגיש של בהנחיתו ושעשועונים,

 פרסים לזוכים ומזל. ידע של שילוב על התוכנית שאהין.
כרטיסי״טיסה. כולל ערה יקרי
 —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.

6.7.84 שישי יזם
 — בבוקר 11.40(גורדון פלאש לילדים: •
 ילדים סידרת אנגלית). — הערוצים שני

 להצלחה וזכתה בישראל בזמנו שהוקרנה זו, פופולארית
 הירדנית. הטלוויזיה מסר מעל והפעם אלינו, חוזרת רבה,

 גורדון, פלאש של בהרפתקותיהם לצפות מוזמנים הצופים
לכת בכוכב הנוחתים היפהפיה, ודייאל זאקרוב ד״ר ידידו
. עיייו•
 80 — 3 ערוץ — 7.00(קולנוע: סרט •

 במקביל שישי יום בכל אנגלית). מדבר — דקות
 הירדנית הטלוויזיה מציגה בישראל הערבי הסרט להצגת

 עלילתית- דרמה בדרו״כלל המישפחה, לכל סרט
הפרוע. המערב הווי ממיטב מערבון, או מישפחתית

 — 11.10( הטלוויזיה שבועון בידור: •
 בשידור מגזין ערבית). — דקות 50 — 3 ערוץ

 קולנוע טלוויזיה, אנשי בימאים, מפיקים, המארח ישיר
 קטעים מציגים ואף עבודתם על המספרים ותיאטרון,

באולפנים. המתבשלות התוכניות מתוך

7.7.84 שבת יום
10.30(שבת מוצאי של המופע בידוד: •

 השבועית תוכנית־הבידור דקות). 30 — 6 ערוץ —
 וריקודים, זימרה שירה, הירדנית. הטלוויזיה של

ידועי־שם. אמנים של בהשתתפותם
 —10.50(החדשות בשולי אינפורמציה: •

 מורחב סיקור ערבית). — דקות 25 — 3 ערוץ
 במשך שהתרחשו ואמנותיים, חברתיים אירועים של

החולף. השבוע
8.7.84 ראשו! יום
9.55(אלפיים שנת לקראת דוקומנטרי: •

 סידרה אנגלית). — דקות 15 — 6 ערוץ —
 על המחר עולם את בורוד המתארת קצרה, דוקומנטרית

והישגיו. המצאותיו שיכלוליו,
6 ערוץ —11.15(מחץ כוח מתח: סידרת •

 סיררה אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 הכוללת שוטרי־חרש, חוליית שבמרכזה אמריקאית,

 שהיא. משימה מכל נרתעים שאינם ואשה, גברים ארבעה
 הנחשבות בעיות פותרים הם שגרתיות לא בדרכים

סטאק רוברט השחקן בסידרה: מככבים ביותר. למסובכות
 רוזי, היא בחבורה האשה החוליה, ראש מרפי, בתור —

 דוריאן השחקנים: משתתפים וכן נובל, טרישה השחקנית
אדלמן. והרברט רומנוס ריצ׳רד הירווד,

9.7.84 שני יום
 —7.00(לעננים מעל כפר לילדים: סידרה •

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

בובות. הם קניה
6 ערוץ — 8.15(ספורט מגזץ ספורט: •

 תוכנית צרפתית). מדבר — דקות 15 —
 החולף, בשבוע הספורט מאירועי לקט לצופה המגישה
ובעולם. בצרפת
— 3 ערוץ—11.20(חופשי ערב בידור: •

 אומנים ערבית). ומזמר מדבר — דקות 40
 שירים, מגישים ערב ארצות מכל ומפורסמים ידועים

הצופים. להנאת ובדיחות מערכונים,
10.7.84 שלישי יום

 — 8.15(היום צרפת דוקומנטרי: סרט •
 חיי על מבט צרפתית). — דקות 15 — 6 ערוץ
ימינו. של בצרפת והמדע התעשיה הכלכלה, הרוח,
 30—3 ערוץ —10.30(זרקור פולקלור: •

ערבית). מדבר — דהות

 — 10.10( אחת בדירה
הפרק שם אנגלית). מדבר

 כיצד שבו גיק, תה, או קפה
 הפתלתולים בקסמיה ג׳ק נישבה

 ניסיונותיהן לשעבר. אהובתו של
 עיניו את לפקוח וג׳נט קריסי של

 עולים אינם כוונותיה בעניין
יפה.

 אדמונד הצגת־יחיד: •
 מדבר — 11.05( קין

 שבה הצגת־יחיד אנגלית).
 קינגסלי בן האנגלי השחקן

ויר־ בביצוע מציג (,גאנדי״)
 השחקן של דיוקנו את טואוזי .

קיץ, ארמונה הנודע, השקספירי

בידו קומית סידרה אנגלית).
 של בכיכובו תוכניות, 13 בת רית

 בני האנגלי השחקן־הקומיקאי
 לבררן הנחשב היל, היל.

 במערכונים, מופיע רב־אמצאות,
 ובסירטונים, ליצניים בשירים

 מהיר, בקצב זה אחר זה הרודפים
 אורחים. אמנים של בשילובם

תמז. חברת בהפקת סידרה

6.7
 ההודאה קולנוע: סרט •

צרפתית). מדבר—9.15(

היל בני חדשה: סידרה
10.50 שעה חמישי, יום

(1 התיכן(לבנו המיזרח תחנת
הצהויים) א-ה(אחרי לימית תוכניות

מערבון 4.00
סידרה 7.00
סידרה 9.00

ת 1.00 שו  חד
סידרה 1.30
ט 3.00 סר

הודעה
 לוח־מישדרים

 יהיה זה, מומלצים
 שלא במיקרה תקף
 או שיבושים יהיו

 עובדי של השבתות
רשות־השידור.

חצות איש לנקסטר:
10.10 שעה רביעי, יום

 ו־ מיטשל) (קאמרון קוורץ דו
 אחרי לורי), וילינג׳ר(ג׳ורי ג׳ויד

 כתוצאה עונש־מאסר שריצה
 אשתו של במאהבה שירה מיריה

לשעבר.

חמישי יום
5.7

 10.10(שוגון סידרה: •
ויפא־ אנגלית מדבר —

 בסידרה עשירי פרק נית).
 רב־ על המבוססת עלילתית,

 בפרק קלאוול. ג׳יימס של המכר
 על ולבלקתורן למריקו נודע זה

 קשר אישידו, בו שמעורב קשר
 הנוצרים אחד לרצוח שכוונתו

מו מריקו שבמועצת־העוצרים.
 לכומר הזה המידע את סרת

 לה מבטיחים ובתמורה אלביטו,
 של לשלומו שידאגו הישועים

 מושטת האראסמוס בלקתורן.
 פעמיו שם ובלקתורן לאנג׳ירו
לאוסקה.

 בני חדשה: סידרה •
מדבר — 10.50(היל.

ראשון יום
7.8

•  8.15(סופ עד בידור: ׳
 תוכנית אנגלית). מזמר —

 להקות״ של וידיאו קטעי שבה
 ל־ בסירטי־רקע נבחרות, קצב

, להיטיהם.
דאלאס סידרה: •

אנ מדבר — 10.20(
 הכלולות אחרי בפרק גלית).

 בני בקרב התפתחויות עוד
 הבלתי־נלאית יואינג מישפחת

החוז כלולותיהם אחרי ויריבה,
וסו־אלן. ג׳יי־אר של רים

 סי יאומן לא מותחן: •
אנגלית). ־11.10( יסופר

 אנגלית). ומזמר מדבר —
 עוד מביא בריקדאנס הפרק
 בית־ספר של ההווי מסיפורי אחד

כניו־יורק. ולמוסיקה לאמנויות
קאלאן מותחן: •

אנ מדבר — 11.00(
 ה־ בסידרת פרק עור גלית).

הבריטית. מותחנים

שי יום שלי
10.7

מישהו קומדיה: •
 — 8.02( בך? מטפל
נוסף פרק אנגלית). מדבר
 העובדים מהווי המביאה בסידרה

בבריטניה. גדולה בחגות־כולבו

רביעי יום
שיש• יום

שחמת וסטאמם: דה־סוטו
10.10 שעה שלישי, יום

י1ש יום
9.7

8.02(תהילה בידור: •

שחמת מותחן: •
אנ מדבר — 10.10(

 מישחקי הכותרת תחת גלית).
 בסידרה פרק עוד מילחמה
 טראנס של בכיכובו החדשה,
סטאמפ.

ההודאה מונטן:
9.15 שעה שישי, יום

 גאוורס קוסטא היווני הכימאי
 האישי סיפורו את זה בסרט מביא

 מראשי אחד לונדון, ארתור של
 ל־ עד הצ׳כוסלובקי המימשל
 וחבריו, סלנסקי רודולף מישפט

 האוטר בסיפרו שסופר כפי
ביוגרפי.

ת ב ש
7.7

שלושה קומדיה: •

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניותמועדפות
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