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ا�ر	�ء 2017-02-01 

  و+�*��� أ�(م 00:15
  ا���وء ���م -  ا��د�د ا�وطن

  و+�*��� أ�(م 01:00
  ""��-3" �دى ا��01ر ا��دم -رة ���رف �و-�

  ا�ط�س ��0ر �ن � � �� -  �د�ك 
�ن ��1ك 01:30


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 02:00�
"  

  ���3 ا��"رف أ1
�ت +م ا�� رح 
�ب ��: ا��ذا-ر أ�ط� -�ت: ا�د�وري ا���8ح �
د - و�-��� �6ف 02:45

03:15 ��� �� ��د�� ا����� - أ�����  ا�


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 03:45�
"  


ردا ا��وت �طر �وا�;ون 1ر
�� �� ا�(�*ون -  �را �ون 04:30  

� ا�ر��� ا����م - -��ك 04:45-
  ا���-
و��� وا�"

05:00 
  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن لا�� ��


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 05:30�
"  

  و+�*��� أ�(م 06:15
  ا��;ر ��  �0رق ���و�� -  ا�;�د

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 06:45

  و+�*��� أ�(م 07:15
  و���3  �ھ��� ر�-�ردو ا<ور- �را ��*د - وا� ��� ا�رو�� أور- �را

  ���3 ا��"رف أ1
�ت +م ا�� رح 
�ب ��: ا��ذا-ر أ�ط� -�ت: ا�د�وري ا���8ح �
د - -���و� �6ف 08:00

  و+�*��� أ�(م 08:30
  ا��;ر ��  �0رق ���و�� -  ا�;�د


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 09:00�
"  

09:45 �  ���(�د �� ا��� � ا���ول �را�� -  3000 ا��و��

�ا$���1د ا����� -  أ������ �� ��1 10:15�  


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 10:45�
"  

  ���3 ا��"رف أ1
�ت +م ا�� رح 
�ب ��: ا��ذا-ر أ�ط� -�ت: ا�د�وري ا���8ح �
د - و�-��� �6ف 11:30

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 12:00

  ا��01ر ����� 12:30
0� �?ط�8ل 
ر���5���
 �  ا<�����

  ا��")�نو �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

  ا�ط�س ��0ر �ن � � �� -  �د�ك 
�ن ��1ك 13:15

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 13:45
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� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 14:15�
"  

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 15:00

15:30 �  ���(�د �� ا��� � ا���ول �را�� -  3000 ا��و��

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

��� ,واري 	ر��* - ا�#�(� ا�(�ط� 16:15%�  

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

18:15 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

19:00 )���( DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 20:03

  ���3 ا��"رف أ1
�ت +م ا�� رح 
�ب ��: ا��ذا-ر أ�ط� -�ت: ا�د�وري ا���8ح �
د - و�-��� �6ف 20:30

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ���(�د �� ا��� � ا���ول �را�� -  3000 و���ا�� 21:30

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 22:03

22:30 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

23:15 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  
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ا�#��س 2017-02-02 

00:15 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�


ردا ا��وت �طر �وا�;ون 1ر
�� �� ا�(�*ون -  �را �ون 01:00  

� ا�ر��� ا����م - -��ك 01:15-
  ا���-
و��� وا�"

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 01:30

02:00 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 02:45

  ا��واس 
���� ا�ط��م �ذوق -  �ورو��-س 03:15

03:45 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  و+�*��� أ�(م 04:30
  ا��;ر ��  �0رق ���و�� -  ا�;�د

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 05:00

�و+� أ�(م 05:30��*  
  ا��ذر�� ھ��س

06:15 �  ���(�د �� ا��� � ا���ول �را�� -  3000 ا��و��

06:45 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

07:15 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 08:00

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 08:30

  و+�*��� أ�(م 09:00
  ����ل �و 
ر��
وب، �Bرل، ر�وت Bرو�A، -  أ�ت -�� ���ل:ا�� �����ت �� 
-م (أھ

  ���3 ا��"رف أ1
�ت +م ا�� رح 
�ب ��: ا��ذا-ر أ�ط� -�ت: ا�د�وري ا���8ح �
د - و�-��� �6ف 09:45

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 10:15

10:45 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  و�)��� أ�1م 11:30
  ا�3رب �� ا�%�ر

ُ���
ر أورو
� دول �ن ا��د�د �� ا$������� ا�ر���� أ�ظ�� -��ت �د�دة ���ود � أط�8ل �دى و-��ت. �+���
 ا�د�م 
68ل آ
�*;م �ن أ�6ل �;�� و�در�ب ����م ��: ا��1ول �� ��دة �ر1� ا���8رة ا���*(ت


�ن وا��8وة. ا�وا�� ھذا ا���ب ��د�ن �وا�� ��ذ. $������ا و�6;م �� �ن ��-�;م و
������، ا��-و��، 
  .و
 ر�� ا� ���، �زداد وا��8راء ا<+ر��ء

��0
 ا�د�م �ن �زءٍ  ��د�م �ن ا� �� �ون ���: ا�دول، 
�ض �� �(���1د أ�6ل ظروف �&��ن �
ُ���
ر -�ن ا�ذي ا$������ ��ً
 �ن -
�رة �ط���ت ���رإ إ�: ا<ز�� ��دت أ�رى، دول و��. طو��� ��8رة +�

��
� أن �ن و
��رBم. ا���و ط� ا�ط�
 ا�-+�ر ���8ون $ ا� �� ��ن أن إ$ أورو
�، -ل �� �� � ا�د��� ا�ط
. ا<��رة ا� �وات �� ا���8رة ا���*(ت <ط�8ل ا�����م �رص  �ءت ��د ا��-س، ��: 
ل. ذ�ك �
��ت �و�ف


K6 ا���1رف إ���ذ �م ���� �ذ��;م، دو��;م 
&ن "�رونو� آ��ق، و�ود �دم �ن ��د�دا وا�"
�ب و����� 
  .أ�وا�;� و� رت راھ�ت 
�د�� إ��;� ا�����رات
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12:00 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

  و+�*��� أ�(م 12:30
  ا��;ر ��  �0رق ���و�� -  ا�;�د

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 13:15


ردا ا��وت �طر �وا�;ون 1ر
�� �� ا�(�*ون -  �را �ون 13:45  

� ا�ر��� ا����م - -��ك 14:00-
  ا���-
و��� وا�"

  و+�*��� أ�(م 14:15
  ا��ذر�� ھ��س

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 15:00

  ���3 ا��"رف أ1
�ت +م ا�� رح 
�ب ��: ا��ذا-ر أ�ط� -�ت: ا�د�وري ا���8ح �
د - و�-��� �6ف 15:30

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

16:15 �ش ر	�� ,وار -  4وادر�3د�� ا�(�(�� ا�,داث أھم �����  وا�دو��� ا��ر	��  وا�

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 18:15�
  وا�دو��� ا��ر

19:00 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

�ا���� -  أ������ �� ��1 20:03 �  ا$���1د�

  و+�*��� أ�(م 20:30
  ا�0رب �� ا��8ر

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ���3 ا��"رف أ1
�ت +م ا�� رح 
�ب ��: ا��ذا-ر أ�ط� -�ت: ا�د�وري ا���8ح �
د - و�-��� �6ف 21:30

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

22:03 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ��ر
� �وار -  -وادر��0 22:30�
  وا�دو��� ا��ر

23:15 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  
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ا����� 2017-02-03 

�ا ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 00:15� �� � ��  وا$���1د��
  وا�دو��� ا��ر

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 01:00

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 01:30

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 02:00�
  وا�دو��� ا��ر


ردا ا��وت طر� �وا�;ون 1ر
�� �� ا�(�*ون -  �را �ون 02:45  

� ا�ر��� ا����م - -��ك 03:00-
  ا���-
و��� وا�"

  ا�(�رات ���� - ا�(ر�� ��م 03:15

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 03:45�
  وا�دو��� ا��ر

  و+�*��� أ�(م 04:30
  ا�0رب �� ا��8ر

05:00 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 05:30�
  وا�دو��� ا��ر

  ���3 ا��"رف أ1
�ت +م ا�� رح 
�ب ��: ا��ذا-ر أ�ط� -�ت: ا�د�وري ا���8ح �
د - و�-��� �6ف 06:15

  و+�*��� أ�(م 06:45
  ا��;ر ��  �0رق ���و�� -  ا�;�د

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 07:15�
  وا�دو��� ا��ر

  ا��واس 
���� ا�ط��م �ذوق -  �ورو��-س 08:00

  ا��رارة ,�وات - �د�ك 	�ن �,�ك 08:30

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 09:00�
  وا�دو��� ا��ر

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 09:45

10:15 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 10:45�
  وا�دو��� ا��ر


ردا ا��وت �طر �وا�;ون 1ر
�� �� ا�(�*ون -  �را �ون 11:30  

� ا�ر��� ا����م - -��ك 11:45-
  ا���-
و��� وا�"

  راتا� �� ���� -  ا� ر�� ���م 12:00

12:30 �  ���(�د �� ا��� � ا���ول �را�� -  3000 ا��و��

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 13:15

  و+�*��� أ�(م 13:45
  ""��-3" �دى ا��01ر ا��دم -رة ���رف �و-�
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�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 14:15�
  وا�دو��� ا��ر

15:00 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

  و+�*��� أ�(م 15:30
  ا�0رب �� ا��8ر

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 16:15
  ھوب ا�;�ب ���+�� ا�ذھ
� ا��1ر - ا�� �����ت �� 
-م أھ(

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 18:15
  ا��ذر�� ھ��س

19:00 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

20:03 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

  ا�4ر�	� ا�	,ر �� ا�(,رة 4ورا(و �ز�رة - �ورو�4س 20:30

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 21:30

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 22:03

  و+�*��� أ�(م 22:30
  ھوب ا�;�ب �+���� ا�ذھ
� ��1را - ا�� �����ت �� 
-م أھ(

23:15 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  
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ا�(	ت 2017-02-04 


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 00:15�
"  


�را� �� ا� ��رة -ورا �و �ز�رة -  �ورو��-س 01:00 �
  ا�-�ر�

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 01:30

  و�)��� أ�1م 02:00
  ا�ول ا��زء - ر�"�ر !�رھرد ا�ر(م

 ا�����8ن أھم �ن 1932  �� در�زدن �� ا��و�ود ر�"�ر �Bرھ�رد وا��1ور وا����ت ا�ر �م -�ن
 ��� أ��ح �د -�ن ا�-
�رة �ا���ر�د� ا��و��ت �ن  � �� ��3 أ��ز ا�ذي ���ر�3 ��. ا����م �� ا����1ر�ن

�  .�و�;� �ن �ر�دة رؤ�
� �ر1� ا��"�ھد ���ل ا���8م ھذا و�
ر�
 �و���3 �ر م ر�"�ر -�ن و-�ف -+ب، �ن ا�ر م �را�ل ���
 �د�د �ن ر �;� ���د +م و�ن أ����� و�ر�6;� ا<���ل ھذه �را�� -�ن و-�ف و��و�;�، �راھ� -�ن و-�ف
 ھذه ا���8م �&�ذ. ا��8-�ر أ"-�ل �ن آ�ر "-ل ھو ا�ر م 
&ن �وم ذات ر�"�ر ��ل. ا��و�� �";د 
ذ�ك ����0ر

�
ط�� �8 ;� ا��و��ت ��1
O ا��"�ھد أ��م ��;� و��و � ا��د، ���ل ��: ا�8ر�6 � د���� 1ورة. ا��1
  .ذا�;� 
�د ا��"�ھدة �ن را*� ���م �8 3 ا�و�ت و�� ���3، أ+��ء ���8ن

  و+�*��� أ�(م 02:45
  �0ربا �� ا��8ر

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 03:15

  و+�*��� أ�(م 03:45
  ھوب ا�;�ب �+���� ا�ذھ
� ا��1ر - ا�� �����ت �� 
-م أھ(

  ���3 ا��"رف أ1
�ت +م ا�� رح 
�ب ��: ا��ذا-ر أ�ط� -�ت: ا�د�وري ا���8ح �
د - و�-��� �6ف 04:30

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 05:00

05:30 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  ا�-�ر�
� ا�
�ر �� ا� ��رة -ورا �و �ز�رة -  �ورو��-س 06:15

06:45 ���  ا���3ر �
*����3 �'ط%ل 	ر�	 ���  ا���

  )ا�د��رك( �ور !�4(� أ(��رو�دس ذي - أورو	�� �و(��� 07:15

  و+�*��� أ�(م 08:00
  ا�0رب �� ا��8ر

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن �
لا�� � 08:30

09:00 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  ا�-�ر�
� ا�
�ر �� ا� ��رة -ورا �و �ز�رة -  �ورو��-س 09:45

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 10:15

  و+�*��� أ�(م 10:45
  ا<ول ا��زء -  ر�"�ر �Bرھ�رد ا�ر �م

  ا�-�ر�
� ا�
�ر �� ا� ��رة -ورا �و �ز�رة -  �ورو��-س 11:30

  و+�*��� أ�(م 12:00
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  ا�0رب �� ا��8ر

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 12:30

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

  ���3 ا��"رف أ1
�ت +م ا�� رح 
�ب ��: ا��ذا-ر أ�ط� -�ت: ا�د�وري ا���8ح �
د - و�-��� �6ف 13:15

  ا��01ر ����� 13:45
0� �?ط�8ل 
ر���5���
 �  ا<�����

  و+�*��� أ�(م 14:15
  ا<ول ا��زء -  ر�"�ر �Bرھ�رد ا�ر �م

  وا�,�ة ا����دة 15:00
د - �4ھ�:� �������; ��ل )�  ا�

� ��وم �� ا������ �وا��6 إ�: أ�(�;م �طرقو� �و��وب، ��:  ��رة ��د�وھ�ت 
�"ر أ1د��ء 
��� ���ول ا�وا�;�، إ�: ا<د��ن 1راع ��3 ��د ا�ذي ا�و�ت ��. ا<���ب و-راھ�� اP (م �+ل: ا� �
  .ا�8-�ھ� طر�ق �ن �-ن آ�ر و�3 إظ;�ر ا<1د��ء ھؤ$ء
� ��� � ��� أ1د��ء، �
ون � ���ن، وأر Rرة ��د�وھ�ت ��� ُ��د� <�-�ما ����ول �و��وب، ��:  �

��
 ا��-�� روح Datteltäter أ�8 ;م ��: أط��وا ا�ذ�ن ا<1د��ء ھؤ$ء � ��دم. ا�د��� وا���1ب ا�� 
�
 ھذه ��-ون. و�� ��O �ر ����ش إ�: ا�و1ول أ�ل �ن ا� ط��� وا���ر�� ا���ط�� ا�1ور ����ر

�
�"رھ� ��و�ون ا��� ا�8د�وھ�ت و���: و����، و��ر �ل و���� و�رح �و�س �ن ا����و� ��
��� 
 1و�� �-ون أن �ر�د أ�;� ھو ����;� ��: ا����و�� ھذه أ�ذ�3 ا�ذي ا�-
�ر ا���دي. ا>$ف �"رات
� ��: وا�� ����ن ا�� ���ن 
�ن ��1����-
 ھو ا��"�رك ھد�;م. ��دة ا���ر�ض ���"ر ��ث ا��Pر�ت "
� أ�;م ���� ��ول. ا��;ود أو ا�� ����ن أو ا�� ���ن 6د �و�;� -��ت  واء ا���ط�� ا�1ور �-���

�ط �� 
ذ�ك ��8ون ھم و
������. ا��وف �وا�;� �� ا�8-�ھ� و� ��د�ون ا������� ا��;�د ���ر ون 
�
�"رھ� ��و�ون ا��� ا��8د�وھ�ت ���:. ا���"دد�ن وا�� ���ن ا���طر��ن ا��وف ���1� أ��م ا��وا�; 

1� ا$ � (م، �ر�دون $ �;م ذ�ك و�� ا�-راھ��، ������ت �ن ا�-+�ر�� -+ر ���
��ن �و�;م ���وا وأ�;م 
 ا����و�� ��: ا�6وء ا���8م ھذا � �ط. ا�1وت ھذا �+ل ���ظرون -��وا ��ن <����;م و��
�ن أو���ء

���"�ط�ت وا����م ا<�-�ر و����"� ا��1و�ر أ+��ء � �ؤ س �و�س ��ول. و��*(�;م أ1د��*;م �� ا��و��

�1� ��-� إذن ا���8م. �� ���0ر �����ق �قا�8ر ھذا ��� إ�3 ا����و�� � �� ا<د��ن ���ددي "
�ب ���و�
  .وا$���8ح ا�� ��O أ�ل �ن أ�8 ;م  �روا 
ر��ن

  ا�-�ر�
� ا�
�ر �� ا� ��رة -ورا �و �ز�رة -  �ورو��-س 15:30

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� �و ��: 16:15�
  )ا�د���رك( �ور �B$- � أ ��رو�دس ذي - أورو

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

ر�ر - �را(�ون 17:15��  ا��4ن ��ن �ن ��%ز�و��� 

  ا>�(ن و ا��و��� ���� -  3000 ا��و��� 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 18:15
  ھوب ا�;�ب �+���� ا�ذھ
� ا��1ر - ا�� �����ت �� 
-م أھ(

19:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� ا�ر��� ا����م - ��ك- 19:15-
  ا���-
و��� وا�"

  ا��رارة �1وات -  �د�ك 
�ن ��1ك 19:30

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	
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  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 20:03

  وا����ة ا����دة 20:30
�  ا�� ��O �ل< ������ �;�د -  �-�ھ

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� ا�ر��� ا����م - -��ك 21:15-
  ا���-
و��� وا�"

  ا������ ا����� - ا����� وا,� 21:30

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 22:03

� �و ��: 22:30�
  )ا<�ر�-�� ا����دة ا�و$��ت/
ر�ط����( �ور��0ر - أورو

  ا��رارة �1وات -  �د�ك 
�ن ��1ك 23:15

23:45 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��
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ا�,د 2017-02-05 

� �و ��: 00:15�
  )ا�د���رك( �ور �B$- � أ ��رو�دس ذي - أورو

  و+�*��� أ�(م 01:00
  ا�0رب �� ا��8ر

01:30 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

  و�)��� أ�1م 02:00
 �ن - ا���م �� ,�1ت #ط أطول - ا��,�ط إ�� ا��,�ط �ن�	4  ا�	�ر ر�ة إ�� 4و	


&-��;� و��رة وا�د طر�ق .���� �
&�زا*;�" ا����ط ��
ر"  � � � �� أ�ر�-� روح ��: ����� �ظرة ا�
��

������ ر��� أطول و��ود��. ا���و��(ل -م 6300 ��;� و��ط� �و�ف دون ���� إ�: ر�و �ن ا����م ��  

�*� ���  .�� � �"�;ر ا��� ا�
راز���� Bرو و ���و و$�� إ�: أ�(��ك �ن ا������ � ��ر ا<و�: ا����
�  .ا�1و�� 
زرا�

�1ص�� � قا$�ط( ا���-ن �ن أ1
O و�د. ا�طو��� ا�� ���ت 
�ط� ا�
�رو �ن أور���و إ- 
ر و "ر-

ر طر�ق �زء ا-��ل أن 
�د 2010 ��م 
�د ��ط ��-�� ���� إ�: وا�و1ول ����رو دي ر�و �ن�� 


�رو ��ر ا�ذي ا����ط��
 �ن �*� أھم ھم ا�
راز���� ا����1� �� ����ون ا�ذ�ن وا�
�رو 
و����8 �واط�و. 
8� �1ل. ا��ط ھذا ��: ا�ر-�ب�-� � �ذا-ر �ن ر�صأ 
ذ�ك وھ� �ورو، �*�� ���دل �� إ�: ا�ر��
 ����� ھ��. ا�
(د "واطS أ��ل �ن ���
ر ا��� ��ردي -و �� �
ر ر���;� �� ا������ ��ر. ا�ط�ران
� ا����طق��

زرا�� �"�;ر ا��� Bرو و 
���و ا�ر-�ب ��ر �وم 
�د. ا<ط� � 
�����ط ا�
راز���� ا�� 
  . ا��";د ��: ا� -ر و�1ب و��ا�1 ��ول �;��ن ھ��. ا�
راز���� ا�زرا��� ا����طق و
��ب ا�1و��


�د ��6

������ل ���طق �
دأ ا�طر�ق، Bرب إ�: -��و��رات  �
 ا� و�د، �1ف � ��� ���دل وا��� ا�رط
� و���
ر*�
 � ���م وھ�� ا�رود�و، ر��6� ا
�-رت أ��6، ا���ط�� ھذه ��. �� �ح ���ون 35 ��وا�� �+���
� ا<�-�م رBمو. 
��طر�ق ا����ط� ا��رى �� دور�� ������ت�
 ھذه �� �"�ر-ن ا�� �ء أن إ�: ا�� 

�  .أ��6 ا�ر��6

  ا�-�ر�
� ا�
�ر �� ا� ��رة -ورا �و �ز�رة -  �ورو��-س 02:45

  ا��رارة �1وات -  �د�ك 
�ن ��1ك 03:15

  و+�*��� أ�(م 03:45
  ا<ول ا��زء -  ر�"�ر �Bرھ�رد ا�ر �م

04:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  ا�-�ر�
� ا�
�ر �� ا� ��رة -ورا �و �ز�رة -  �ورو��-س 05:00

� �و ��: 05:30�
  )ا�د���رك( �ور �B$- � أ ��رو�دس ذي - أورو

  أورو	 �� وا������ ا�,�ة - �ورو�4س 06:15

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 06:45


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 07:15�
"  

  وا����ة ا����دة 08:00
�  ا�� ��O <�ل ������ �;�د -  �-�ھ

  ا��01ر ����� 08:30
0� �?ط�8ل 
ر���5���
 �  ا<�����

  و+�*��� أ�(م 09:00
  ا�� ��
ل Bذاء

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 09:45
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�وا�"
- ا�ر��� ا����م - -��ك 10:00 �  ا���-
و��

  و+�*��� أ�(م 10:15
  ا�0رب �� ا��8ر

� �و ��: 10:45�
  )ا�د���رك( �ور �B$- � أ ��رو�دس ذي - أورو

  وا����ة ا����دة 11:30
�  ا�� ��O <�ل ������ �;�د -  �-�ھ

  ا��رارة �1وات -  �د�ك 
�ن ��1ك 12:00

  ا�-�ر�
� ا�
�ر �� ا� ��رة -ورا �و �ز�رة -  �ورو��-س 12:30

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 13:15

� ا�ر��� ا����م - -��ك 13:30-
  ا���-
و��� وا�"

13:45 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

14:15 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 15:00

  ا��01ر ����� 15:30
0� �?ط�8ل 
ر���5���
 �  ا<�����

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 16:15
  ا<ول ا��زء -  ر�"�ر �Bرھ�رد ا�ر �م

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� ا�ر��� ا����م - -��ك 17:15-
  ا���-
و��� وا�"

 �ن �ر	�� و��ص "#��ت - و,4�� <�ف 17:30��  أ��

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� �و ��: 18:15�
  )ا�د���رك( �ور �B$- � أ ��رو�دس ذي - أورو

19:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 19:15

  ا�-�ر�
� ا�
�ر �� ا� ��رة -ورا �و �ز�رة -  �ورو��-س 19:30

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا� ��رات ���� -  � ر��ا ���م 20:03

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 20:30

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 21:15



DW (Arabia 2) | ا�,د 2017-02-05  13/68

  وا���4و�و�� ا���وم ���� - ا@ن ا��(��	ل 21:30

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا��رارة �1وات -  �د�ك 
�ن ��1ك 22:03

  و+�*��� أ�(م 22:30
  ا<ول ا��زء -  ر�"�ر �Bرھ�رد ا�ر �م

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 23:15

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 23:45�
  أ������ �ن �ر
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ا>���ن 2017-02-06 

  و+�*��� أ�(م 00:15

��� �ن - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن-�
  ا�
�ر ر��ة إ�: -و

01:00 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

رات - وا��و(��� (رة 01:30�  ا�14(���4 ا��و(��� �ن �#

"� �	ر ا���م - ا���م ,ول �را(�ون 01:45" DW 

  و�)��� أ�1م 02:00
�رب �ن �ورة - !وك �وآ#�م  


 �ر�3 ذ�ك �ر�
ط ور
��. �را�
�ن 
� ب ا�-+�ر�ن و��د�ر 
���رام <������ -ر*�س �Bوك �وآ��م �ظ� 
�
رو� ������ � �ً � و-�ن. رو �وك �د��� �� 1940 ��م �Bوك و�د. ا�ذا��  �

ر���ن آ�ر �� و��* ������> 

� ���3 ا�ذي و�� ��زه، ا�ذي ��. ا�و�دة 
�د ا�دو�� أ�ن  �(ت ��8ظ ا���د�� و-�( أ��6 -�نو. ا�"ر��
  .و$��3 �� �وم آ�ر ��: �ر��B Oر ر*� �
 و���وف -
�رة، آ��ل ذ�ك را��ت <������، ر*� � 2012 ��رس �B �� 18وك �وآ��م ا���ب ��د��
�
ق إذ. ا�و�ت ذات �� ����  3
��
�� ا��� &
 �� ا<�ر -�ن و-ذ�ك �و�ف، -ر� ���ن ا�ر*�س ��ا ��� 


ب ا ���ل ا�ذي -و�ر ھور ت 
 Oود �ن ��86ض �1ر����ن ا���و ��ذا. 2010 ��م �� ا<�رت �  
� أ��6؟ ا��رة ھذه ا$���ه 
ذات ا<�ور
 ���
 �� ا� �
ق وا��وظف ا� �
ق، ا��س �Bوك، ��O ��-+�ر�ن، 
 ���� ا�و�ت، ذات �� وا��;م �3  �ط� $ ا�ذي ا��1ب ا���1ب �;ذا ا$��رام 
��Uدة ا�"ر���، أ������

�3��1 �ظ�ت" ��
�"

3 �&�ل -�ن ا�ذي 
�$ھ���م ��ظ �م ا�P �ن ��وق ��: ا����ن �ر-�زه. و��د�ر  .
� -�ن ��و�K، �� ا<�ن �ؤ��ر أ��م �ط�
� 2014 ����ر 31 �� ا��: �Bوك �-ن
�+�
 �دح �3، �ط�ب أھم 
 �Bوك ووO6. ا�رھ�ب ا���زي ا���6� ���ھل �دم 6رورة ��: ا�و�ت ذات �� وأ-د ا������ أ������ ��3

 ا�دو�� �Bوك ا���د ا��ط�ب ذ�ك و��. ا����� 6رور�� �-ون �د ا<������ ا�� -ر�� ا��;��ت أن أ��6
،� ��: �دل�� �+�رة ����6 ا ��وذت و$��3، ��رة ��.  ����ن أو 
;��ر ا<�ر ����ق -�ن  واء ا�"�و��

 ا��رم و6م أورو
�، �� ا�د�ون وأز�� ا������ ا<ز�� �+( ����;�، �و�ف ا���ذ أ������ ��: و-�ن ا����ش،
 �Bوك ���ذ �م 
���� ا�(�*�ن، وأز��  ور�� �� وا��رب أو-را���، �� ذ�ك �
� ا�ذي وا�1راع �رو ��،

 6وء ��: ا<���ب 
���داة ����ق ���� ا��ظ��� أ������ �ن �Bوك ��دث. 
"&�;� واO6 �و�ف أي دا*��
�
�ول ��ر-ل ا�� �"�رة ���د 2015 ��م �� "�� ا����
ل و��. ا�(�*�ن أز� "��
 �-ن -
�رة، ��و

  .ا�د���راط�� �ن �ز�د ��و أ������ ���3 أن 
6رورة �����3 �ن ���ل �م ذ�ك و��" ��دودة إ�-�������

  وا����ة ا����دة 02:45
�  ا�� ��O <�ل ������ �;�د -  �-�ھ

03:15 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

� �و ��: 03:45�
  )ا�د���رك( �ور �B$- � أ ��رو�دس ذي - أورو

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 04:30

  ا��<1ت 	�ء - �د�ك 	�ن �,�ك 05:00

  و+�*��� أ�(م 05:30
  �رب �ن 1ورة - �Bوك �وآ��م

  ا�<وء دا)رة �� 06:15
  �4ب ن�

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 06:45

  و+�*��� أ�(م 07:15

��� �ن - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن-�
  ا�
�ر ر��ة إ�: -و

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 08:00
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  ا���4	و��� وا�"	�4 ا�ر��� ا���م - ��4ك 08:15

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 08:30

  و+�*��� أ�(م 09:00
  و���3  �ھ��� ر�-�ردو ا<ور- �را ��*د - وا� ��� ا�رو�� أور- �را

 �� ا��و��� ا�,�ة �ن ��ص - ���دن "رع �و��ت 09:45��  أ��

  ا��6(ت �ء
� -  �د�ك 
�ن ��1ك 10:15

  و+�*��� أ�(م 10:45
  �رب �ن 1ورة - �Bوك �وآ��م

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 11:30

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 12:00

  ا�6وء دا*رة �� 12:30
  -+ب �ن

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

13:15 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 13:45


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 14:00� �"�" DW 

  و+�*��� أ�(م 14:15
  �رب �ن 1ورة - �Bوك �وآ��م

  ا��6(ت 
��ء -  �د�ك 
�ن ��1ك 15:00

  أ������ �� ا��و��� ا����ة �ن �1ص -  ���دن "�رع �و���ت 15:30

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 16:15

��� �ن - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن-�
  ا�
�ر ر��ة إ�: -و

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 18:15
  <ولا ا��زء -  ر�"�ر �Bرھ�رد ا�ر �م

19:00 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا��6(ت 
��ء -  �د�ك 
�ن ��1ك 20:03

20:30 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	
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  ا�6وء دا*رة �� 21:30
  -+ب �ن

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 22:03

  و+�*��� أ�(م 22:30

��� �ن - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن-�
  ا�
�ر ر��ة إ�: -و

23:15 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  
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ا���1ء 2017-02-07 

  و+�*��� أ�(م 00:15
  ھوب ا�;�ب �+���� ا�ذھ
� ا��1ر - ا�� �����ت �� 
-م أھ(

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 01:00�
  أ������ �ن �ر

  ا����� ا�دوري ,�د - ا����� ا�دوري 01:30

� �و ��: 02:00�
  )ا�د���رك( �ور �B$- � أ ��رو�دس ذي - أورو

02:45 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 03:15

  و+�*��� أ�(م 03:45

��� �ن - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن-�
  ا�
�ر ر��ة إ�: -و

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 04:30


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 04:45� �"�" DW 

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 05:00

  و+�*��� أ�(م 05:30
  ا<ول ا��زء -  ر�"�ر �Bرھ�رد ا�ر �م

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 06:15

� ا�ر��� ا����م - -��ك 06:30-
  ا���-
و��� وا�"

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 06:45

  و+�*��� أ�(م 07:15
  �رب �ن 1ورة - �Bوك �وآ��م

08:00 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 08:30

� �و ��: 09:00�
  أورو
� �ن  �����و �روض - أورو

  ا�6وء دا*رة �� 09:45
  -+ب �ن

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 10:15

  و+�*��� أ�(م 10:45

��� �ن - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن-�
  ا�
�ر ر��ة إ�: -و

11:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  أ������ �� ا��و��� ا����ة �ن �1ص -  ���دن "�رع �و���ت 12:00

  ا��رح ا�%Cر 12:30
*�  �'ط%ل 	ر�

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00
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  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 13:15

  ا�6وء دا*رة �� 13:45
  -+ب �ن

  )ا�د���رك( �ور �B$- � أ ��رو�دس ذي - �أورو
� �و ��: 14:15

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 15:00

  وا����ة ا����دة 15:30
�  ا�� ��O <�ل ������ �;�د -  �-�ھ

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

�وك "	ب 16:15 - *�	� ,واري 	ر�	"  

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا<����� ا�دوري �د�1 -  ا<����� ا�دوري 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 18:15�
"  

19:00 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 20:03

20:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  وا����ة ا����دة 21:30
�  ا�� ��O <�ل ������ �;�د -  �-�ھ

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 22:03


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 22:30�
"  

23:15 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر ز�و� �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  
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ا�ر	�ء 2017-02-08 

  و+�*��� أ�(م 00:15
  و���3  �ھ��� ر�-�ردو ا<ور- �را ��*د - وا� ��� ا�رو�� أور- �را

  وا����ة ا����دة 01:00
�  ا�� ��O <�ل ������ �;�د -  �-�ھ

  ا��6(ت 
��ء -  �د�ك 
�ن ��1ك 01:30


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 02:00�
"  

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 02:45�
  أ������ �ن �ر

03:15 ��� �� ��د�� ا����� - أ�����  ا�


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 03:45�
"  

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 04:30

� ا�ر��� ا����م - -��ك 04:45-
  ا���-
و��� وا�"

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 05:00


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 05:30�
"  

  وا����ة ا����دة 06:15
�  ا�� ��O <�ل ������ �;�د -  �-�ھ

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 06:45

  و+�*��� أ�(م 07:15
  ا<ول ا��زء -  ر�"�ر �Bرھ�رد ا�ر �م

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 08:00�
  أ������ �ن �ر

  وا����ة ا����دة 08:30
�  ا�� ��O <�ل ������ �;�د -  �-�ھ


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 09:00�
"  

09:45 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 10:15


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 10:45�
"  

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 11:30�
  أ������ �ن �ر

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 12:00

  ا��01ر ����� 12:30
0� �?ط�8ل 
ر���5���
 �  ا<�����

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

  ا��6(ت 
��ء -  �د�ك 
�ن ��1ك 13:15

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 13:45



DW (Arabia 2) | ا�ر	�ء 2017-02-08  20/68


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 14:15�
"  

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 15:00

15:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� ,واري 	ر��* - ا�#�(� ا�(�ط� 16:15���%  

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  أ������ �� ا��و��� ا����ة �ن �1ص -  ���دن "�رع �و���ت 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

18:15 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

19:00 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 20:03

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 20:30�
  أ������ �ن �ر

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

21:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 22:03

22:30 �� ا� �ط ���  ����8� �واري ��5
ر� -  ا�

23:15 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  
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ا�#��س 2017-02-09 

00:15 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 01:00

� ا�ر��� ا����م - -��ك 01:15-
  ا���-
و��� وا�"

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 01:30

02:00 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 02:45

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 03:15


ر ����ما -  ا����م �ول �را �ون 03:30� �"�" DW 

03:45 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  وا����ة ا����دة 04:30
�  ا�� ��O <�ل ������ �;�د -  �-�ھ

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 05:00

  و+�*��� أ�(م 05:30

��� �ن - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن-�
  ا�
�ر ر��ة إ�: -و

06:15 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

06:45 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

07:15 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 08:00

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 08:30

  و+�*��� أ�(م 09:00
  ھوب ا�;�ب �+���� ا�ذھ
� 1را�� - ا�� �����ت �� 
-م أھ(

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 09:45�
  أ������ �ن �ر

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 10:15

10:45 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  �4ب �ن 11:30
  �4ب �ن

12:00 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

  أ������ �� ا��و��� ����ةا �ن �1ص -  ���دن "�رع �و���ت 12:30

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 13:15

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 13:45
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�وا�" ا�ر��� ا����م - -��ك 14:00-
 �  ا���-
و��

  و+�*��� أ�(م 14:15

��� �ن - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن-�
  ا�
�ر ر��ة إ�: -و

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 15:00

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 15:30�
  أ������ �ن �ر

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

16:15 �ش ر	�� ,وار -  4وادر�3د�� ا�(�(�� ا�,داث أھم �����  وا�دو��� ا��ر	��  وا�

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 18:15�
  وا�دو��� ا��ر

19:00 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 20:03

  -+ب �ن 20:30
  -+ب �ن

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 21:30�
  أ������ �ن �ر

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

22:03 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 22:30�
  وا�دو��� ا��ر

23:15 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  



DW (Arabia 2) | ا����� 2017-02-10  23/68

����ا� 2017-02-10 

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 00:15�
  وا�دو��� ا��ر

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 01:00

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 01:30

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 02:00�
  وا�دو��� ا��ر

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 02:45

� ا�ر��� ا����م - -��ك 03:00-
  ا���-
و��� وا�"

  ا�(�رات ���� - ا�(ر�� ��م 03:15

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 03:45�
  وا�دو��� ا��ر

  -+ب �ن 04:30
  -+ب �ن

05:00 ��ا�+� وا���  - �  ا�+����� ا����

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 05:30�
  وا�دو��� ا��ر

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 06:15�
  أ������ �ن �ر

  وا����ة ا����دة 06:45
�  ا�� ��O <�ل ������ �;�د -  �-�ھ

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 07:15�
  وا�دو��� ا��ر

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 08:00


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 08:15� �"�" DW 

  ا��6(ت 
��ء -  �د�ك 
�ن ��1ك 08:30

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 09:00�
�وا�دو� ا��ر�  

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 09:45

10:15 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 10:45�
  وا�دو��� ا��ر

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 11:30

� ا�ر��� ا����م - -��ك 11:45-
  و���ا���-
 وا�"

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 12:00

12:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 13:15

  وا����ة ا����دة 13:45
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  ا�� ��O <�ل ������ �;�د -  ��-�ھ

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 14:15�
  وا�دو��� ا��ر

15:00 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

  -+ب �ن 15:30
  -+ب �ن

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 16:15
  �رب �ن 1ورة - �Bوك �وآ��م

17:00 DW را�  ا�#	ر -  #	

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 18:15

��� �ن - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن-�
  ا�
�ر ر��ة إ�: -و

19:00 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  

20:00 DW   ا�#	ر -  را�#	

20:03 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

رات - وا��و(��� (رة 20:30�  ا�14(���4 ا��و(��� �ن �#


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 20:45� �"�" DW 

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 21:30

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ��
لا��  22:03

  و+�*��� أ�(م 22:30
  �رب �ن 1ورة - �Bوك �وآ��م

23:15 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  
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ا�(	ت 2017-02-11 


� واري� 
ر���5 -  �وك "
�ب 00:15�
"  

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 01:00


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 01:15� �"�" DW 

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 01:30

  و�)��� أ�1م 02:00
  ا���� ا��زء - ر�"�ر !�رھرد ا�ر(م

 ا�����8ن أھم �ن 1932  �� زدندر� �� ا��و�ود ر�"�ر �Bرھ�رد وا��1ور وا����ت ا�ر �م -�ن
 ��� أ��ح �د -�ن ا�-
�رة ا���ر�د�� ا��و��ت �ن  � �� ��3 أ��ز ا�ذي ���ر�3 ��. ا����م �� ا����1ر�ن

�  .�و�;� �ن �ر�دة رؤ�
� �ر1� ا��"�ھد ���ل ا���8م ھذا و�
ر�
 �و���3 �ر م ر�"�ر -�ن و-�ف -+ب، �ن ا�ر م �را�ل ���
 �د�د �ن ر �;� ���د +م و�ن أ����� و�ر�6;� ا<���ل ھذه �را�� -�ن و-�ف ،و��و�;� �راھ� -�ن و-�ف
 ھذه ا���8م �&�ذ. ا��8-�ر أ"-�ل �ن آ�ر "-ل ھو ا�ر م 
&ن �وم ذات ر�"�ر ��ل. ا��و�� �";د 
ذ�ك ����0ر

�
ط�� �8 ;� ا��و��ت ��1
O ا��"�ھد أ��م ��;� و��و � ا��د، ���ل ��: ا�8ر�6 ��د�� 1ورة. ا��1� 
  .ذا�;� 
�د ا��"�ھدة �ن را*� ���م �8 3 ا�و�ت و�� ���3، أ+��ء ���8ن

  -+ب �ن 02:45
  -+ب �ن

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 03:15

  و+�*��� أ�(م 03:45
  �رب �ن 1ورة - �Bوك �وآ��م

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 04:30�
  أ������ �ن �ر

  � ��راتا ���� -  ا� ر�� ���م 05:00

05:30 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  ا��رح ا�%Cر 06:15
*�  �'ط%ل 	ر�

ن - أورو	�� �و(��� 07:15��)  )(و�(را(  	�4ر 	

  -+ب �ن 08:00
  -+ب �ن

  و���ب ���م 08:30
*�	� 	ر��E� ن�ت �ؤ)�  وا��")�ن ا�ط%ل 

09:00 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 09:45


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 10:00� �"�" DW 

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 10:15

  و+�*��� أ�(م 10:45
  ا�+��� ا��زء -  ر�"�ر �Bرھ�رد ا�ر �م
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  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 11:30


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 11:45� �"�" DW 

  -+ب �ن 12:00
  -+ب �ن

  و���ب ���م 12:30

ر���5 �
��V� "*�ن ا<ط�8ل � �ؤ$ت �ن���وا  

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

  ا��رح ا�8&ر 13:15
  �?ط�8ل 
ر���5

  و+�*��� أ�(م 14:15
  ا�+��� ا��زء -  ر�"�ر �Bرھ�رد ا�ر �م

  و�)��� أ�1م 15:00
�ك ��4%ك أن ����ل ��4ن ��د� -  ا�#طرة ا��:ن�,  

 ذ�ك؟ �� ا���*�� �����ل -�ف 
���وت؟ ��ل �وم -ل ���;� �د ��د�� ا�1
�ح �� ��*��3 ا��رء �ودع -�ف
1�؟وا ا��;��� ا������ن ��: ذ�ك �&+�ر �دى ����. ��;� ا������ � ��0� $ �-ن �طرة �;ن ھ��ك �

�  .ا>�ر�ن ���ة ���ذ -
�رة، ���طر ��وا�;� ا���س ھؤ$ء ��ھز�

ب ���0� أ��-ن إ�: �ذھب �و���. ا����
ل �8-�ك �� ���(ن ا�رأ��ن إ�دى 
���ل ����� 
 �ن ���
ل و�ود 

 2010 ��م ��. ا��طر 
ؤرة �� ��� ���;� �-�ن. "د�دا �طرا �"-ل زا�ت �� ا������� ا��رب ����8ت
� Bو��0ن �� ا��8رت�

راء �ن +(+� ���ل �ن أ 8ر �� ��&ة، 
�8-�-;� ا�
دء �ن ��1ر و�ت �
ل ��� 

�ذ��. 
��-��ل ا��;�� ��ك �� ا����طر ��8دي ��-ن $ أ�3 أظ;رت ا���د+� ��ك. ا����8رات&� ����� �;�� �� 
�� ��: �(ط(ع �و���
 �+ل ����� �-ون �د ا��� ا<��-ن ار���د ھواة �ن �و�ف ا�در��س .���;� ط

 ا<��-ن إن �و�ف ��ول. ا�و�رة ا���6ر�س ھذه �� ����11 أ1
O ا�-;وف ���ل �� -
��ث. ا�-;وف

دو ا��-�"8�، �Bر� �� �دا را*�
 ���
 إ�:  ر��� ���ول أن ��-ن أ��6 ��ول �� و
� ب ز��ر�;� �-ن. �3 


راء ��: ا��طر ��دق إذن. ا�� ��دة ط�ب ا<�ر � �د�� ا���$ت ھذه و��. طوارئ و�6���
 
  .��*(�;م ��: �8 �� �
*� ا��طرة ا��;ن ھذه �+ل �"-ل ���� ��دا، ا��;�&�ن

  و���ب ���م 15:30

ر���5 �
��V� "*�ن ا<ط�8ل � �ؤ$ت �ن���وا  

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� �و ��: 16:15�
  ) و� را(  
�-ر ن
� ��� - أورو

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

ر�ر - �را(�ون 17:15��  ا��4ن ��ن �ن ��%ز�و��� 

  ا>�(ن و ا��و��� ���� -  3000 ا��و��� 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 18:03

  و+�*��� أ�(م 18:15
  �رب ن� 1ورة - �Bوك �وآ��م

19:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� ا�ر��� ا����م - -��ك 19:15-
  ا���-
و��� وا�"

  ا��6(ت 
��ء -  �د�ك 
�ن ��1ك 19:30
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20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 20:03

  و+�*��� أ�(م 20:30
  ����ك �-�8ك أن ����ل ��-ن ��د�� -  ا��طرة ا��;ن

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� ا�ر��� ا����م - -��ك 21:15-
  ا���-
و��� وا�"

  ا������ ا����� - ا����� وا,� 21:30

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 22:03

� �و ��: 22:30�
  أورو
� �ن �و ���� �روض - أورو

  ا��6(ت 
��ء -  �د�ك 
�ن ��1ك 23:15

23:45 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��
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ا�,د 2017-02-12 

� �و ��: 00:15�
  ) و� را(  
�-ر 
� ���ن - أورو

  -+ب �ن 01:00
  -+ب �ن

  ا�+����� ا����� -  ا�+���� ا��و 01:30

  و�)��� أ�1م 02:00
ر�س -  ا���م �� ,�1ت #ط أطول - ا��,�ط إ�� ا��,�ط �ن�� �� �	  ا��ط�رة ا�3


&-��;� و��رة وا�د طر�ق .���� �
&�زا*;�" ا����ط ��
ر"  � � � �� أ�ر�-� روح ��: ����� �ظرة ا�
��
� ر��� أطول ��ود��. ا���و������
�(ل -م 6300 ��;� و��ط� �و�ف دون ���� إ�: ر�و �ن ا����م ��  

�*� ���  .�� �
ر � ��ر ا� � �� �ن ا�+���� ا����� � ا<��زون، �وض �� ا�
راز���� رو�دو��� و$�

���ت و��ر ا��0
�ت، 
�راس و����� 
  .��ر-و 

�� ��ذ�� رو�دو��� و$�&� �� �ن ا����ل إ$ ا�ر-�ب رى� $ وھ��. ا<��زون �وض �
ر 
�و�� ا�ر��
 ا��0
� ���دل 
�� أي 
�رة، ���ون 13 ا�و$�� ھذه �&وي. ا��";د ��: ا��را�� �;��ن ��ث ا��ط�رة،�
 أ
��ر  

� ���ش -��ت ا�طر�ق، "ق �
ل. "�ص �-ل��
 ��� ،1969 ��م 
;� ا��1ل أول ��. ھ�� ا� وروي �
� ���ت ��ث ،5000 أ1ل �ن ��ط 300�

ب ا��0� 
 ھذه �ن �رد 1300 �وا�� ا��وم ���ش. �دريا� 
���

ل ا���ل ��: و���1ون �����، �� ا����� �
�;م، �����B و� ��دھم � ر*�س. ذ�ك �� BوBل "ر-
���
. ا�� �دا�� �������ت و�روج �
���3، أ�ل �ن ا����م �ول �و
��ت �"د ��: ���ل ��را���و�B أ���ر ا��

�� �
�را �و أ��و �ر� �� ،��دم ا��� ا� ��رات.  �و�� ��8رج 30000 
�6ور  
�ق ���م ا�و$�� � �� 
 إ�: ����� زرا��� أداة �ن ا��ر��  -�ن ��و�;� وا��� ،"��ر-و" �د�: زرا��� �رارات ھ� ا� 
�ق
�
ب ��&ة، ا����ط ��
ر طر�ق ر��� ���ط� آ
و��، دو أ��0ري �� �� ��. ��� ��� و �� 
 ا����ر�س 

�  .ا�"�رع ا��رو�ون 
;� ��0ق ا��� ا��"���

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 02:45


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 03:00� �"�" DW 

  ا��6(ت 
��ء -  �د�ك 
�ن ��1ك 03:15

  و+�*��� أ�(م 03:45
  ا�+��� ا��زء -  ر�"�ر �Bرھ�رد ا�ر �م

04:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 05:00


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 05:15� �"�" DW 

� �و ��: 05:30�
  ) و� را(  
�-ر 
� ���ن - أورو

  أورو	 �� وا������ ا�,�ة - �ورو�4س 06:15

  و���ب ���م 06:45

ر���5 �
��V� "*�ن ا<ط�8ل � �ؤ$ت �ن���وا  


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 07:15�
"  

  ا��رح ا�8&ر 08:00
  �?ط�8ل 
ر���5

  و+�*��� أ�(م 09:00
  ا��ذر�� ھ��س

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 09:45
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� ا�ر��� ا����م - -��ك 10:00-
  ا���-
و��� وا�"

  -+ب �ن 10:15
  -+ب �ن

� �و ��: 10:45�
  ) و� را(  
�-ر 
� ���ن - أورو

  و+�*��� أ�(م 11:30
  ����ك �-�8ك أن ����ل ��-ن ��د�� -  ا��طرة ا��;ن

  ا��6(ت 
��ء -  �د�ك 
�ن ��1ك 12:00

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 12:30


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 12:45� �"�" DW 

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 13:15

� ا�ر��� ا����م - -��ك 13:30-
  ا���-
و��� وا�"

13:45 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

14:15 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  ا��رح ا�8&ر 15:00
  �?ط�8ل �5
ر��

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 16:15
  ا�+��� ا��زء -  ر�"�ر �Bرھ�رد ا�ر �م

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� ا�ر��� ا����م - -��ك 17:15-
  ا���-
و��� وا�"

 �ن �ر	�� و��ص "#��ت - و,4�� <�ف 17:30��  أ��

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 18:03� �"�" DW 

� �و ��: 18:15�
  ) و� را(  
�-ر 
� ���ن - أورو

19:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 19:15

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 19:30


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 19:45� �"�" DW 

 �� ا��و��� ا�,�ة �ن ��ص - ���دن "رع �و��ت 20:00��  أ��

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 20:30

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	
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  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 21:15

  وا���4و�و�� ا���وم ���� - نا@ ا��(��	ل 21:30

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا��6(ت 
��ء -  �د�ك 
�ن ��1ك 22:03

  و+�*��� أ�(م 22:30
  ا�+��� ا��زء -  ر�"�ر �Bرھ�رد ا�ر �م

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 23:15

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 23:45�
  أ������ �ن �ر
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ا>���ن 2017-02-13 

  و+�*��� أ�(م 00:15
� �� ���ر�س -  ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن
  ا��ط�رة ا��0

01:00 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 01:30


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 01:45� �"�" DW 

  و�)��� أ�1م 02:00

  و+�*��� أ�(م 02:45
  ����ك �-�8ك أن ����ل ��-ن ��د�� -  ا��طرة ا��;ن

03:15 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

� �و ��: 03:45�
  ) و� را(  
�-ر 
� ���ن - أورو


�أورو �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 04:30  

  ا��6(ت 
��ء -  �د�ك 
�ن ��1ك 05:00

  و+�*��� أ�(م 05:30

  -+ب �ن 06:15
  -+ب �ن

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 06:45

  و+�*��� أ�(م 07:15
� �� ���ر�س -  ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن
  ا��ط�رة ا��0

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 08:00

  ا���4	و��� وا�"	�4 ا�ر��� ا���م - ��4ك 08:15

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 08:30

  و+�*��� أ�(م 09:00
  ا<ول ا��زء -  ر�"�ر �Bرھ�رد ا�ر �م

  أ������ �� ا��و��� ا����ة �ن �1ص -  ���دن "�رع �و���ت 09:45

  ا��6(ت 
��ء -  �د�ك 
�ن ��1ك 10:15

�و+� أ�(م 10:45��*  

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 11:30

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 12:00

  -+ب �ن 12:30
  -+ب �ن
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  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

13:15 ��ا�+��� ا����� -  ا�+���� وا��  

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 13:45


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 14:00� �"�" DW 

  و+�*��� أ�(م 14:15

  ا��6(ت 
��ء -  �د�ك 
�ن ��1ك 15:00

  أ������ �� ا��و��� ا����ة �ن �1ص -  ���دن "�رع �و���ت 15:30

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 16:15
� �� ���ر�س -  ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن
  ا��ط�رة ا��0

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 18:15
  ا�+��� ا��زء -  ر�"�ر �Bرھ�رد ا�ر �م

19:00 ��()� DW  - ���	� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا��6(ت 
��ء -  �د�ك 
�ن ��1ك 20:03

20:30 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  -+ب �ن 21:30
  -+ب �ن

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 22:03

  و+�*��� أ�(م 22:30
� �� ���ر�س -  ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن
  ا��ط�رة ا��0

23:15 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  
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 2017-02-14 ءا���1

  و+�*��� أ�(م 00:15
  �رب �ن 1ورة - �Bوك �وآ��م

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 01:00�
  أ������ �ن �ر

  ا����� ا�دوري ,�د - ا����� ا�دوري 01:30

� �و ��: 02:00�
  ) و� را(  
�-ر 
� ���ن - أورو

02:45 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  ا<����� ا�دوري �1د� -  ا<����� ا�دوري 03:15

  و+�*��� أ�(م 03:45
� �� ���ر�س -  ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن
  ا��ط�رة ا��0

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 04:30


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 04:45� �"�" DW 

  ����ا<� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 05:00

  و+�*��� أ�(م 05:30
  ا�+��� ا��زء -  ر�"�ر �Bرھ�رد ا�ر �م

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 06:15

� ا�ر��� ا����م - -��ك 06:30-
  ا���-
و��� وا�"

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 06:45

  و+�*��� أ�(م 07:15

08:00 �� -  3000 ا��و����� �  �P �نا و ا��و��

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 08:30

� �و ��: 09:00�
  )ا�د���رك( �ور �B$- � أ ��رو�دس ذي - أورو

  -+ب �ن 09:45
  -+ب �ن

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 10:15

  و+�*��� أ�(م 10:45
� �� ���ر�س -  ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن
  ا��ط�رة ا��0

11:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  أ������ �� ا��و��� ا����ة �ن �1ص -  ���دن "�رع �و���ت 12:00

  ا��رح ا�8&ر 12:30
  �?ط�8ل 
ر���5

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00
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  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 13:15

  -+ب �ن 13:45
  -+ب �ن

� �و ��: 14:15�
  ) و� را(  
�-ر 
� ���ن - أورو

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 15:00

  و+�*��� أ�(م 15:30
  ����ك �-�8ك أن ����ل ��-ن ��د�� -  ا��طرة ا��;ن

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

�وك 	ب" 16:15 - *�	� ,واري 	ر�	"  

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 18:15�
"  

19:00 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  

20:00 DW ر  را�#	 -  ا�#	

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 20:03

20:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 21:30
  ����ك �-�8ك أن ����ل ��-ن ��د�� -  ا��طرة ا��;ن

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 22:03


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 22:30�
"  

23:15 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  
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ا�ر	�ء 2017-02-15 

  و+�*��� أ�(م 00:15
  ا<ول ا��زء -  ر�"�ر �Bرھ�رد ا�ر �م

  و+�*��� مأ�( 01:00
  ����ك �-�8ك أن ����ل ��-ن ��د�� -  ا��طرة ا��;ن

  ا��6(ت 
��ء -  �د�ك 
�ن ��1ك 01:30


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 02:00�
"  

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 02:45�
  أ������ �ن �ر

03:15 ��� �� ��د�� ا����� - أ�����  ا�


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 03:45�
"  

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 04:30

� ا�ر��� ا����م - -��ك 04:45-
  ا���-
و��� وا�"

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 05:00


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 05:30�
"  

  و+�*��� أ�(م 06:15
  ����ك �-�8ك أن ����ل ��-ن ��د�� -  ا��طرة ا��;ن

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 06:45

  و+�*��� أ�(م 07:15
  ا�+��� ا��زء -  ر�"�ر �Bرھ�رد ا�ر �م

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 08:00�
  أ������ �ن �ر

  و+�*��� أ�(م 08:30
  ����ك �-�8ك أن ����ل ��-ن ��د�� -  ا��طرة ا��;ن


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 09:00�
"  

09:45 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 10:15


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 10:45�
"  

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 11:30�
  أ������ �ن �ر

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 12:00

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

  ا��6(ت ء
�� -  �د�ك 
�ن ��1ك 13:15

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 13:45


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 14:15�
"  
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  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 15:00

15:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

16:00 DW را  ا�#	ر -  �#	

��� ,واري 	ر��* - ا�#�(� ا�(�ط� 16:15%�  

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  أ������ �� ا��و��� ا����ة �ن �1ص -  ���دن "�رع �و���ت 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

18:15 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

19:00 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم ,داثأ �	رز 	#'�  

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 20:03

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 20:30�
  أ������ �ن �ر

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

21:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 22:03

22:30 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

23:15 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  
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ا�#��س 2017-02-16 

00:15 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 01:00

� ا�ر��� ا����م - -��ك 01:15-
  ا���-
و��� وا�"

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 01:30

02:00 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 02:45

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ات����ر -  وا��و ��:  �رة 03:15


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 03:30� �"�" DW 

03:45 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  و+�*��� أ�(م 04:30
  ����ك �-�8ك أن ����ل ��-ن ��د�� -  ا��طرة ا��;ن

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 05:00

  و+�*��� أ�(م 05:30
� �� ���ر�س -  ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن
  ا��ط�رة ا��0

06:15 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

06:45 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

07:15 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 08:00

�ا�� -  أ������ �� ��1 08:30�� �  ا$���1د�

  و+�*��� أ�(م 09:00
  �رب �ن 1ورة - �Bوك �وآ��م

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 09:45�
  أ������ �ن �ر

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 10:15

10:45 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  �4ب �ن 11:30
  �4ب �ن

12:00 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

  أ������ �� ا��و��� ا����ة �ن �1ص -  ���دن "�رع �و���ت 12:30

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 13:15

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 13:45



DW (Arabia 2) | ا�#��س 2017-02-16  38/68

� ا�ر��� ا����م - -��ك 14:00-
  ا���-
و��� وا�"

  و+�*��� أ�(م 14:15
� �� ���ر�س -  ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن
  ا��ط�رة ا��0

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 15:00

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 15:30�
  أ������ �ن �ر

16:00 DW ررا� -  ا�#		#  

16:15 �ش ر	�� ,وار -  4وادر�3د�� ا�(�(�� ا�,داث أھم �����  وا�دو��� ا��ر	��  وا�

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

�وا$���1د� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 18:15  ��
  وا�دو��� ا��ر

19:00 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 20:03

  -+ب �ن 20:30
  -+ب �ن

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 21:30�
  أ������ �ن �ر

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

22:03 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 22:30�
  وا�دو��� ا��ر

23:15 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  
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ا����� 2017-02-17 

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 00:15�
  وا�دو��� ا��ر

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 01:00

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 01:30

�  وا$���1د�� ا� �� �� ثا<�دا أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 02:00�
  وا�دو��� ا��ر

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 02:45

� ا�ر��� ا����م - -��ك 03:00-
  ا���-
و��� وا�"

  ا�(�رات ���� - ا�(ر�� ��م 03:15

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 03:45�
  وا�دو��� ا��ر

  -+ب �ن 04:30
  -+ب �ن

05:00 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 05:30�
  وا�دو��� ا��ر

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 06:15�
  أ������ �ن �ر

  و+�*��� أ�(م 06:45
  ����ك �-�8ك أن ����ل ��-ن ��د�� -  ا��طرة ا��;ن

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 07:15�
  وا�دو��� ا��ر

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 08:00


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 08:15� �"�" DW 

  ا��,� ���� - �د�ك 	�ن �,�ك 08:30

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 09:00�
  وا�دو��� ا��ر

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 09:45

10:15 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 10:45�
  وا�دو��� ا��ر

  -�نا�� ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 11:30

� ا�ر��� ا����م - -��ك 11:45-
  ا���-
و��� وا�"

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 12:00

12:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 13:15

  و+�*��� أ�(م 13:45
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  ����ك �-�8ك أن ����ل ��-ن ��د�� -  ا��طرة ا��;ن

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 14:15�
  وا�دو��� ا��ر

15:00 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

  -+ب �ن 15:30
  -+ب �ن

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 16:15

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 18:15
� �� ���ر�س -  ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن
  ا��ط�رة ا��0

19:00 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

20:03 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

رات - وا��و(��� (رة 20:30�  ا�14(���4 ا��و(��� �ن �#

"� �	ر ا���م - ا���م ,ول �را(�ون 20:45" DW 

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 21:30

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 22:03

  و+�*��� أ�(م 22:30

23:15 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  
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ا�(	ت 2017-02-18 


� �واري ��5
ر� -  �وك "
�ب 00:15�
"  

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 01:00


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 01:15� �"�" DW 

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 01:30

  و�)��� أ�1م 02:00
  ا��%�د ا�ط!�� - ا�(د 	"ر

3
� ��� -� ا� وري ا�ر*�س زال �� ا��رب ��:  �وات  ت �رور 
�د
 ��8د <�3 ا< د � �ط �م ھل. �1
 ����ق ��<�ر و���ر3�6، �ظ�م 
�ن 1راع ��رد �ن أ-+ر  ور�� �� ا�1راع �6ره؟ ��� أ-+ر ا�0رب
  .دو���ن $�
�ن 
�ن ا �را�����-��و 
�وا�;� ھ��ك

�0ت � ا<�م ��د�رات 
� ب "�ص ���ون �1ف �وا�� ا��رب �ن  �وات  ت 
�د ا����: ���1

 �دد. ا<ط�8ل و�����ة ا��د���ن و�1ف ا����1رة ا��دن �ن �دا آ�ر�ن، ���ون 12 �"رد ���� ا����دة،
 ا�رو � وا�د�م اPرھ�
�، دا�ش ��ظ�م و�ود. و�ؤ�د�3 ا< د 
"�ر 6د ����ل ا����"��ت �ن -
�ر

 �وا�ده ���8 2000 ��م �� ا��-م ا< د 
"�ر �و�:.   ور�� �� ا<�ور ����د �ن �ز�دان �? د ا���8وح
 �� �-ن. إ1(�� 
و381 �8 3 ا$
ن ا< د �دم. 2000 إ�: 1971 �ن ا�
(د �-م ا�ذي ا< د ���ظ

�د ا��;:" د�"ق 
ر
��" �رف �
 �� ا$������ت 
دأت  2011 ��م ��. ا��ر�� �ن 
�ز�د ا���س �ط��

��ر
�� � �: �� �6ن  ور�� ،�
 6د ا� �م ا��0ز ��دما  
&�3 ا< د و��;م. 
�وة ا< د �وا�;;� ا��ر

 �����د ��: ا���8ظ ��*��3 ا �ط��ت و-�ف ا< د؟ 
"�ر ھو �ن. ا��رب أ+��ء ا����ر6� و������ ا��د���ن
  ا� �ط�؟ �� ا< د �
�: أن ��: ��رص ا��� ا�دول ھ� و�� ا��8رة؟ ھذه ط��� ا��-م

  -+ب �ن 02:45
  -+ب �ن

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 03:15

  و+�*��� أ�(م 03:45

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 04:30�
  أ������ �ن �ر

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 05:00

05:30 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  ا��رح ا�%Cر 06:15
*�  �'ط%ل 	ر�

( �ري 	ر�ن - أورو	�� �و(��� 07:15��  )	ر�ط

  -+ب �ن 08:00
  -+ب �ن

���م 08:30 �  ��بو
*�	� 	ر��E� ن�ت �ؤ)�  وا��")�ن ا�ط%ل 

09:00 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 09:45


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 10:00� �"�" DW 
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  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 10:15

  و+�*��� أ�(م 10:45
� - ا< د 
"�ر�Bط���8د ا��ا  

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 11:30


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 11:45� �"�" DW 

  -+ب �ن 12:00
  -+ب �ن

  و���ب ���م 12:30

ر���5 �
��V� ا<ط�8ل � �ؤ$ت �ن �نوا�*"��  

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

  ا��رح ا�8&ر 13:15
  �?ط�8ل 
ر���5

  و+�*��� أ�(م 14:15
� - ا< د 
"�ر�Bط���8د ا��ا  

  و�)��� أ�1م 15:00
�س (,ر - ا��دھ"� ا���ر�� !رف�	��  

 ا��� وب ���م ��ا��ظر ا< س و�6 �ن وھو. Bز�رة  ���رف $�
��س ��;�م Bو�8ر�د ا��و و�� أ��5

�د ��:. ا���طوط�ت �ن -
�را �ددا و�رك ا��د�ث، �
ر��ن أ-�د���� ���-ن �م و���3، ��: �رون +(+ 

  .أ����3 -ل أ��0ز �ك �ن 
را�د�
ورغ
 إ�: و���1 ��� �و$ه 
ل ��ط ا$ط(ع وا � �-ن �م �;و ا��وم، ��: ��دھ"� �+�رة $�
��س أ���ل زا�ت ��


��س -�ن. وا��Pر�ت ا��� وب�$ ���;� ���-
 و��ذ. ا��8ك ��م إ�: ا���د�ن �����ت �ن ا���وم ���$ت 
 أدرك. ا����� أ��م ����� ا���وم ��ل أي" ا��دھ"� ا���ر�� Bرف" إ�"�ء أراد �"ر، ا� �
� ا��رن

 �ن ا�-+�ر ا��وم ا�����ف ��دم و
����. ������ و�+�رة ����� �1ره ا-�"���ت ��ل 6رورة $�
��س
�. ����ف إ�: ا<�راء �زا*ن ��و�ت -�ف $�
��س �";د �م وا��+�رة، ا������8� ا��روض
 ���
 �رور 

�� وا���"Zت 
ر��ن ����ف �� $�
��س �ن ا�-"ف ا���8م ��دو ���ول و���3، ��: �رون +(+�+�
 ا��� ا�
� أ����3 أ رار �ن ا�-"ف ���ول ��زا�ت
  .ا��-�و

  و���ب ���م 15:30

ر���5 V��
  وا���"*�ن ا<ط�8ل � �ؤ$ت �ن ��

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� �و ��: 16:15�

ر�ط����( �ري 
ر��ن - أورو(  

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

ر�ر - �را(�ون 17:15��  ا��4ن ��ن �ن ��%ز�و��� 

  ا>�(ن و ا��و��� ���� -  3000 ا��و��� 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 18:03

  و+�*��� أ�(م 18:15

19:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� ا�ر��� ا����م - -��ك 19:15-
  ا���-
و��� وا�"
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� -  �د�ك 
�ن ��1ك 19:30��� �  ا��1

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 20:03

  و+�*��� أ�(م 20:30

��س  �ر -  ا��دھ"� ا���ر�� Bرف�$  

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� ا�ر��� ا����م - -��ك 21:15-
  ا���-
و��� وا�"

  ا������ ا����� - ا����� وا,� 21:30

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� م��� 22:03

� �و ��: 22:30�
  )ا�د���رك( �ور �B$- � أ ��رو�دس ذي - أورو

� -  �د�ك 
�ن ��1ك 23:15��� �  ا��1

23:45 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��
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ا�,د 2017-02-19 

�أ �و ��: 00:15�

ر�ط����( �ري 
ر��ن - ورو(  

  -+ب �ن 01:00
  -+ب �ن

01:30 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

  و�)��� أ�1م 02:00
  ا�ذھب طر�ق - ا���م �� ,�1ت #ط أطول - ا��,�ط إ�� ا��,�ط �ن


&-��;� و��رة وا�د طر�ق .���� �
&�زا*;�" ا����ط ��
ر"  � � � �� �-�أ�ر روح ��: ����� �ظرة ا�
��
� ر��� أطول ��ود��. ا���و������
 �� -م 6300 �(ل و��ط� �و�ف دون ���� إ�: ر�و �ن ا����م �� 

�*� ���  .�� � 6د ����� ا����6ر ��رة �� ا�
�رو 
����ه ا�
راز�ل �ن ا��دود ا������ ����ز ا�+��+� ا����
  .ا�ذھب �ن ا����
�ن

�� � أ ;ل أ1
�ت وا��� ا�
�رو، �� 
�����رة -+�را ا���س ;�م� $ ا�
راز�ل، Bرب أ�1: �� أ-ري و$�
 طر�ق أن و��. آ �� إ�: ا�
�رو �وا�S �ن �1د�رھ� ��م 
�6*� �و�د $. ا����ط ��
ر طر�ق إ�;�ء 
�د

  . ر-ود ���� �� زا�ت �� ا���*�� ا���ط�� ھذه أن إ$ ا<�ر،  ;ل ا����ط ��
ر

�رة 
��0رات ا�طر�ق ھذا "ق � 
ب ا����
ل، ��- �� � -��ت ا���6�، �8�. ا�
�رو �� ا$��زون ��ط�

�6� ا<�د�ز �ن ا�ر��� � �0رق
�6� ����� � �0رق أ1
�ت ���� أ��م، 
 ��ر ب ا�ذي ا�ذھب.  ���ت 
 أ�زاء ��ظم. "ر��� �Bر 
طرق ا��ظ �ن ا�
��+�ن � ��طب ا��ط�رة ا��0
�ت �� ا<�;�ر ����ن ��

��دم ا�ذي ا�ز*
ق <ن طوارئ -��ط�� 2016 ���و �;��� �� أ���ت د�وس دي ��دري ��ط�� � �� 
�6� -ل ��وم ا� �ط�ت. �واطن 50000 ���ة �;دد ا�ذھب ��د�ن

��(ت أ";ر  ����� ��
 6د � 


ر. ��1ر 
و�ت ا�"رط� ا� ��ب 
�د ������ب ��ودون ��  ر��ن وا�ذ�ن ا�ذھب، �ن ا����
�ن�� � ا�����
 ا�"�رع 
BU(ق ا�ذھب �ن ا�
��+ون ��وم �� -+�را ا�����، ا�و�ت و��. -ر�ذ �وادث دون ا���ط�� ھذه
  .أ��م �دى ��:

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 02:45


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 03:00� �"�" DW 

� -  �د�ك 
�ن ��1ك 03:15��� �  ا��1

  و+�*��� أ�(م 03:45
� - ا< د 
"�ر�Bط���8د ا��ا  

04:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 05:00


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 05:15� �"�" DW 

� �و ��: 05:30�

ر�ط����( �ري 
ر��ن - أورو(  

  أورو	 �� وا������ ا�,�ة - �ورو�4س 06:15

  و���ب ���م 06:45

� ر���5
��V� "*�ن ا<ط�8ل � �ؤ$ت �ن���وا  


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 07:15�
"  

  ا��رح ا�8&ر 08:00
  �?ط�8ل 
ر���5

  و+�*��� أ�(م 09:00

��� �ن - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن-�
  ا�
�ر ر��ة إ�: -و
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  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 09:45

� ا�ر��� ا����م - -��ك 10:00-
  ا���-
و��� وا�"

  -+ب �ن 10:15
  -+ب �ن

� �و ��: 10:45�

ر�ط����( �ري 
ر��ن - أورو(  

  و+�*��� أ�(م 11:30

��س  �ر -  ا��دھ"� ا���ر�� Bرف�$  

�1�ا ���� -  �د�ك 
�ن ��1ك 12:00�  

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 12:30


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 12:45� �"�" DW 

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 13:15

� ا�ر��� ا����م - -��ك 13:30-
  ا���-
و��� وا�"

13:45 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

14:15 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  ا��رح ا�8&ر 15:00
  �?ط�8ل 
ر���5

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 16:15
� - ا< د 
"�ر�Bط���8د ا��ا  

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� ا�ر��� ا����م - -��ك 17:15-
  ا���-
و��� وا�"

 �ن �ر	�� و��ص "#��ت - و,4�� <�ف 17:30��  أ��

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 18:03� �"�" DW 

� �و ��: 18:15�

ر�ط����( �ري 
ر��ن - أورو(  

19:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 19:15

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  ��:وا��و   �رة 19:30


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 19:45� �"�" DW 

 �� ا��و��� ا�,�ة �ن ��ص - ���دن "رع �و��ت 20:00��  أ��

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 20:30
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21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 21:15

  وا���4و�و�� ا���وم ���� - ا@ن ا��(��	ل 21:30

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� -  �د�ك 
�ن ��1ك 22:03��� �  ا��1

  و+�*��� أ�(م 22:30
� - ا< د 
"�ر�Bط���8د ا��ا  

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 23:15

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 23:45�
  أ������ �ن �ر
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ا>���ن 2017-02-20 

  و+�*��� أ�(م 00:15
  ا�ذھب طر�ق - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن

01:00 �� -  3000 ا��و����� �  نا�P � و ا��و��

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 01:30


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 01:45� �"�" DW 

  و�)��� أ�1م 02:00
 (ول ا��"��و �ز����	  "رو,� �ن �ط��" -  !

�  ول ا<ر������� �زف ���ز �� ھو ا����د و+��ء ا�را*�� وا<���ن ا�8ر�دة ا��زف و�����ت 
���8س ا�+�
���
�B :�� ،"��و��ا ���ا ���� ��150 �وا � �6ورھ� ���ھل ا���-ن �Bر �ن أ1
O و�د  �و��، ��8
� ��دم ا���8م ھذا. ا��8���� �
 و"و��ن وإ�0ر ���8�دي أ���ل �ؤدي -( �-� �زف ��م �ن ��ر

  .و
�وخ و"و ��-و���ش
1
O <ن طر��� و�;دت ا<ر����ن، �� ا���ز�� ھذه و�دت� ��(ل �ن  �+��*��ا ���� ���� ����
 �� إ 

� �� وھ� ا�دا�*� وأ�3��0 
���"��و و��;� 
دأت.  و� را�
 -�ن ا�در��س ا<-
ر "���;�. ��رھ� �ن ا�را
 و
��ت. ��;� �ط�� آ��;� أ1
�ت ا���ن ذ�ك و��ذ. أ-
ر آ�� ��8 ;� ا���رت و�ذ�ك ا�-��ن، ��: ��زف
 ا�8ر�د، �ز�;� ���ب إ�:. ا����1رة وا<���ل ا�
�رو-�� و ��:ا�� أ���ل أ��6 �د�� �-�;� ��8ردة ��زف
  .و�"��رھ� أ�-�رھ� �ن �زء 
&�3 �"�ر <ن ا���;ور ���ل $���، "���1 �6ورا ا����� ھذه ����ك

  و+�*��� أ�(م 02:45

��س  �ر -  ا��دھ"� ا���ر�� Bرف�$  

03:15 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�


ر�ط����( �ري 
ر��ن - �أورو
� �و ��: 03:45(  

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 04:30

� -  �د�ك 
�ن ��1ك 05:00��� �  ا��1

  و+�*��� أ�(م 05:30
�
���  ول ا��"��و ��ز��B  - "�  "رو�� �ن �ط�

  -+ب �ن 06:15
  -+ب �ن

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 06:45

  و+�*��� أ�(م 07:15
  ا�ذھب طر�ق - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ��طا�� �ن

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 08:00

  ا���4	و��� وا�"	�4 ا�ر��� ا���م - ��4ك 08:15

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 08:30

  و+�*��� أ�(م 09:00
  ا�+��� ا��زء -  ر�"�ر �Bرھ�رد ا�ر �م

  أ������ �� ا��و��� ا����ة �ن �1ص -  ���دن "�رع �و���ت 09:45
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� -  �د�ك 
�ن ��1ك 10:15��� �  ا��1

  و+�*��� أ�(م 10:45
�
���  ول ا��"��و ��ز��B  - "�  "رو�� �ن �ط�

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 11:30

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن 
لا�� �� 12:00

  -+ب �ن 12:30
  -+ب �ن

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

13:15 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 13:45


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 14:00� �"�" DW 

  و+�*��� أ�(م 14:15
���
���  ول ا��"��و ز��B  - "�  "رو�� �ن �ط�

� -  �د�ك 
�ن ��1ك 15:00��� �  ا��1

  أ������ �� ا��و��� ا����ة �ن �1ص -  ���دن "�رع �و���ت 15:30

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 16:15
  ا�ذھب طر�ق - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 18:15
� - ا< د 
"�ر�Bط���8د ا��ا  

19:00 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� -  �د�ك 
�ن ��1ك 20:03��� �  ا��1

20:30 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  -+ب �ن 21:30
  -+ب �ن

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 22:03

  و+�*��� أ�(م 22:30
  ا�ذھب طر�ق - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن
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23:15 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  
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ا���1ء 2017-02-21 

  و+�*��� أ�(م 00:15

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 01:00�
  أ������ �ن �ر

  ا����� ا�دوري ,�د - ا����� ا�دوري 01:30

� �و ��: 02:00�

ر�ط����( �ري 
ر��ن - أورو(  

02:45 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 03:15

  و+�*��� أ�(م 03:45
  ا�ذھب طر�ق - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 04:30


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 04:45� �"�" DW 

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 05:00

  و+�*��� أ�(م 05:30
� - ا< د 
"�ر�Bط���8د ا��ا  

  ا��-�ن ��ن �ن ����8ز�و� ���ر�ر -  �را �ون 06:15

� ا�ر��� ا����م - -��ك 06:30-
  ا���-
و��� وا�"

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 06:45

  و+�*��� أ�(م 07:15
�
���  ول ا��"��و ��ز��B  - "�  "رو�� �ن �ط�

08:00 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  ��ا<��� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 08:30

� �و ��: 09:00�
  ) و� را(  
�-ر 
� ���ن - أورو

  -+ب �ن 09:45
  -+ب �ن

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 10:15

  و+�*��� أ�(م 10:45
  ا�ذھب طر�ق - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن

11:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  أ������ �� ا��و��� ا����ة �ن �1ص -  ���دن "�رع �و���ت 12:00

  ا��رح ا�8&ر 12:30
  �?ط�8ل 
ر���5

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00
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  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 13:15

  -+ب �ن 13:45
  -+ب �ن


ر�ط����( �ري 
ر��ن - �أورو
� �و ��: 14:15(  

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 15:00

  و+�*��� أ�(م 15:30

��س  �ر -  ا��دھ"� ا���ر�� Bرف�$  

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

�وك "	ب 16:15 - *�	� ,واري 	ر�	"  

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ��ا<��� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 18:15�
"  

19:00 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 20:03

20:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 21:30

��س  �ر -  ا��دھ"� ا���ر�� Bرف�$  

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 22:03


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 22:30�
"  

23:15 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  
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ا�ر	�ء 2017-02-22 

  و+�*��� أ�(م 00:15
  ا�+��� ا��زء -  ر�"�ر �Bرھ�رد ا�ر �م

  و+�*��� أ�(م 01:00

��س  �ر -  ا��دھ"� ا���ر�� Bرف�$  

� -  �د�ك 
�ن ��1ك 01:30��� �  ا��1


� ري�وا 
ر���5 -  �وك "
�ب 02:00�
"  

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 02:45�
  أ������ �ن �ر

03:15 ��� �� ��د�� ا����� - أ�����  ا�


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 03:45�
"  

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 04:30

� ا�ر��� ا����م - -��ك 04:45-
  ا���-
و��� وا�"

  وا��-�و�و��� ��وما� ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 05:00


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 05:30�
"  

  و+�*��� أ�(م 06:15

��س  �ر -  ا��دھ"� ا���ر�� Bرف�$  

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 06:45

  و+�*��� أ�(م 07:15
� - ا< د 
"�ر�Bط���8د ا��ا  

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 08:00�
  أ������ �ن �ر

  و+�*��� أ�(م 08:30

��س  �ر -  ا��دھ"� ا���ر�� Bرف�$  


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 09:00�
"  

09:45 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 10:15


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 10:45�
"  

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 11:30�
  أ������ �ن �ر

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 12:00

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

� -  �د�ك 
�ن ��1ك 13:15��� �  ا��1

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 13:45


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 14:15�
"  
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  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 15:00

15:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

��� ,واري 	ر��* - ا�#�(� ا�(�ط� 16:15%�  

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  أ������ �� ا��و��� ا����ة �ن �1ص -  ���دن "�رع �و���ت 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

18:15 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

19:00 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 20:03

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 20:30�
  أ������ �ن �ر

21:00 DW را  ا�#	ر -  �#	

21:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 22:03

22:30 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

23:15 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  
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ا�#��س 2017-02-23 

00:15 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 01:00

� ا�ر��� ا����م - -��ك 01:15-
  ا���-
و��� وا�"

�ا$���1د ا����� -  أ������ �� ��1 01:30�  

02:00 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 02:45

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 03:15


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 03:30� �"�" DW 

03:45 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  و+�*��� أ�(م 04:30

��س  �ر -  ا��دھ"� ا���ر�� Bرف�$  

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 05:00

  و+�*��� أ�(م 05:30
  ا�ذھب طر�ق - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن

06:15 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

06:45 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

07:15 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 08:00

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 08:30

  و+�*��� أ�(م 09:00

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 09:45�
  أ������ �ن �ر

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 10:15

10:45 �� ا� �ط ���  ���8�� �واري 
ر���5 -  ا�

  ا�<وء دا)رة �� 11:30
  �4ب �ن

12:00 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

  أ������ �� ا��و��� ا����ة �ن �1ص -  ���دن "�رع �و���ت 12:30

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 13:15

  ا��-�ن �ن� �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 13:45
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� ا�ر��� ا����م - -��ك 14:00-
  ا���-
و��� وا�"

  و+�*��� أ�(م 14:15
  ا�ذھب طر�ق - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 15:00

� و�1ص "���1ت - ��و�-� �6ف 15:30�
  أ������ �ن �ر

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

16:15 �ش ر	�� ,وار -  4وادر�3د�� ا�(�(�� ا�,داث أھم �����  وا�دو��� ا��ر	��  وا�

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  در��0-وا 18:15�
  وا�دو��� ا��ر

19:00 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 20:03

  ا�6وء دا*رة �� 20:30
  -+ب �ن

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 21:30�
  أ������ �ن �ر

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

22:03 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 22:30�
  وا�دو��� ا��ر

23:15 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ما��و أ,داث �	رز 	#'�  
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ا����� 2017-02-24 

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 00:15�
  وا�دو��� ا��ر

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 01:00

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 01:30

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 02:00�
  وا�دو��� ا��ر

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 02:45

� ا�ر��� ا����م - -��ك 03:00-
  ا���-
و��� وا�"

  ا�(�رات ���� - ا�(ر�� ��م 03:15

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ���ر
 �وار -  -وادر��0 03:45�
  وا�دو��� ا��ر

  ا�6وء دا*رة �� 04:30
  -+ب �ن

05:00 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 05:30�
  وا�دو��� ا��ر

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 06:15�
  ��أ���� �ن �ر

  و+�*��� أ�(م 06:45

��س  �ر -  ا��دھ"� ا���ر�� Bرف�$  

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 07:15�
  وا�دو��� ا��ر

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 08:00


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 08:15� �"�" DW 

  ا��,� ���� - �د�ك 	�ن �,�ك 08:30

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 09:00�
  وا�دو��� ا��ر

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 09:45

10:15 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

�ا��ر  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 10:45�
 �  وا�دو��

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 11:30

� ا�ر��� ا����م - -��ك 11:45-
  ا���-
و��� وا�"

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 12:00

12:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

  ا$���1د�� ا����� -  أ������ �� ��1 13:15

  و+�*��� أ�(م 13:45
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��س  �ر -  ا��دھ"� ا���ر�� Bرف�$  

�  وا$���1د�� ا� �� �� ا<�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  -وادر��0 14:15�
  وا�دو��� ا��ر

15:00 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

  ا�6وء دا*رة �� 15:30
  -+ب �ن

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 16:15
�
���  ول ا��"��و ��ز��B  - "�  "رو�� �ن �ط�

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 18:15
  ا�ذھب طر�ق - ا����م �� ت���( �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن

19:00 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

20:03 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

رات - وا��و(��� (رة 20:30�  ا�14(���4 ا��و(��� �ن �#

"� �	ر ا���م - ا���م ,ول �را(�ون 20:45" DW 

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 21:30

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 22:03

  و+�*��� أ�(م 22:30
�
���  ول ا��"��و ��ز��B  - "�  "رو�� �ن �ط�

23:15 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  
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ا�(	ت 2017-02-25 


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 00:15�
"  

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 01:00


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 01:15� �"�" DW 

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 01:30

  و�)��� أ�1م 02:00
  ا����ر �� ا>��ب �دم

� ا�������ت �� ا��رأة �وا�;3 ��ر أ-
ر ا�زواج رBم ا���Pب �دم ���
ر��) Pر �� -�� ا����رأة. ا��� 
 �ز�;�، و�ن ��1رھ� �ن ا���ر�� ��-� ا���8م ھذا ��. ا<ط�8ل إ���ب ��;� ���ظر ��-� ��*"� �+ل

�  .أ�رى طرق �ن ا�
�ث �� ا<�ر��ت ا�� �ء و"���� ���;�و"� ا���ر، وو�1

� ��دوا �م ا<ط
�ء أن ورBم. ا����ر �� ا<ط�8ل إ���ب �دم �1ور ��-ن $ إ�3 ��-� ��*"� ��ول
  

� ھذه أن إ$ �?�ر، �6و��
 زو�;� وا�دة �
ل �ن �Vھ��� �ر6;� �� وھو ���ل، �م ا���زو�� ا�"�
 �دم أ 
�ب �ن ا�
�ث ��م �� ��درا ا�ذ-وري، اP (�� ا������ ھذا �� ".�+�رة �Bر "�رة" 
و81;�

� ا�ر�ل، �دى ا���Pب��Bرأة ����ل �� و��ذ�ب ا�ا .�-�� �"*�� �-�
 �&�;�. ا��ؤ+رة ��1;� ا���8م �� 

 ��: ا���0ب و���ول ا���و��ة، أ�;� ���1� �ن �
�ث ���1� �&�(ت ��. أ�و�;� أ�د و$دة أ+��ء �و��ت

ر ����، ا�� &�� ھذه �ن وأ�;�ت ا��"-�� ذات �ن �����ن أ�ر��ت و� �ء ��*"� �د�ث ��رد. ز�;����� 

�
�+�

��ء را�6� ��د �م �;� ذا�;�، إ���د ��: ��*"� ا���8م  ��د. ا����ر �� ����ظورات - ر ��

وذة �� 

-ل طر��;� �"ق �ذا ا������، �� ����".  

  ا�6وء دا*رة �� 02:45
  -+ب �ن

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 03:15

  و+�*��� أ�(م 03:45
�
���  ول ا��"��و ��ز��B  - "�  "رو�� �ن �ط�

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 04:30�
  أ������ �ن �ر

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 05:00

05:30 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  ا��رح ا�%Cر 06:15
  �'ط%ل �*	ر�

  أورو	 �ن �و(���� �روض - أورو	�� �و(��� 07:15

  ا�6وء دا*رة �� 08:00
  -+ب �ن

  و���ب ���م 08:30
*�	� 	ر��E� ن�ت �ؤ)�  وا��")�ن ا�ط%ل 

09:00 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 09:45


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 10:00� �"�" DW 

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 10:15
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  و+�*��� أ�(م 10:45
  ا����ر �� ا���Pب �دم

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 11:30


ر ��ما�� -  ا����م �ول �را �ون 11:45� �"�" DW 

  ا�6وء دا*رة �� 12:00
  -+ب �ن

  و���ب ���م 12:30

ر���5 �
��V� "*�ن ا<ط�8ل � �ؤ$ت �ن���وا  

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

  ا��رح ا�8&ر 13:15
  �?ط�8ل 
ر���5

  و+�*��� أ�(م 14:15
  ا����ر �� ا���Pب �دم

  و�)��� أ�1م 15:00
  ا�"�و��� #د�� �� !ر	�ون �وا(�س


ر 3000 �وا�� ا�"ر��� أ������ �� ا�دو�� أ�ن �;�ز �6م -�ن�� أ������ �� ��
 ا��دار  �وط ���0� ا�0ر
� أ������ �� ����ون و-��وا ،1989 ��م ���
� و
ر��ن ا�0ر�
 ا� �� �� ا����و��ت ��� ��: ا�0ر

�1� �وارات ��: و����1ون ر��  و+�*ق �1ورون �-��وا. ا$��
�ه �+�روا ان دون وا�� -ر��� و-+�را. 
  .وأ1د��*;م أ��ر
;م ��م دون ھذا ���;م -�ن ��

�(ل ��
� �ن ��ود أر

ري �دد -�ن ا�"ر���، ا���� أ������ أرا6� ��: ا������ن ا�دو�� أ�ن �;�ز �
��

ر 12000 �وا�� ا�0ر� "�8ه، أ��ر ��م ھ�*� ��: -���رات �+ل و �*ل � ��د�ون و-��وا. �


ر�ن ھؤ$ء �1ص ��ل ��� ا�و �*ل، �ن ذ�ك و�Bر وھ�� وزواج وھ��� وأ ��ء 
ر�د و��1د�ق� ا��
 و�� ا��وا �س؟ ھؤ$ء -�ن �ن �-ن. ا��� و �� ���م �� ا�";�رة ا<�(م �� -�� ����� ا��� �ن -( �ن
 �� س رو�30 
�ر�د �ورBن ا� �� � ا�
��ث.  �
��ن �� و �ن � �رة ا���8م ھذا �و+ق دوا��;م؟ ھ�


ون �� ا��ر ا�د���راط� ا��زب ��:  �وات �"ر �وا�� O��1� أ�ن � ا��وم و�"�ر ا�"ر��، ا�دو�

���دم :�� 3�6��  .����
8�، أ�
�ء و-�$ت ��: 
���� س �و��ر 
��ر ا�8�1� ��م ��� �و��ر و����د �

  .ا�
�ردة ا��رب �1ر �� ا� (م �دم 
&�3 ا��وم ��: ا�"�و��

  و���ب م��� 15:30

ر���5 �
��V� "*�ن ا<ط�8ل � �ؤ$ت �ن���وا  

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� �و ��: 16:15�
  أورو
� �ن �و ���� �روض - أورو

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

ر�ر - �را(�ون 17:15��  ا��4ن ��ن �ن ��%ز�و��� 

  ا>�(ن و ا��و��� ���� -  3000 ا��و��� 17:30

18:00 DW #را�  ا�#	ر -  	

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 18:03

  و+�*��� أ�(م 18:15
�
���  ول ا��"��و ��ز��B  - "�  "رو�� �ن �ط�

19:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� ا�ر��� ا����م - -��ك 19:15-
  ا���-
و��� وا�"
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� -  �د�ك 
�ن ��1ك 19:30��� �  ا��1

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 20:03

  و+�*��� أ�(م 20:30
�د�� �� Bر
�ون �وا �س �  ا�"�و��

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� ا�ر��� ا����م - -��ك 21:15-
  ا���-
و��� وا�"

  ا������ ا����� - ��ا��� وا,� 21:30

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 22:03

� �و ��: 22:30�
  ) و� را(  
�-ر 
� ���ن - أورو

� -  �د�ك 
�ن ��1ك 23:15��� �  ا��1

23:45 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��
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ا�,د 2017-02-26 

� �و ��: 00:15�
  أورو
� �ن �و ���� �روض - أورو

  ا�6وء دا*رة �� 01:00
  -+ب �ن

01:30 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

  و�)��� أ�1م 02:00
  وا��	ل ا@�:� �ن - ا���م �� ,�1ت #ط أطول - ا��,�ط إ�� ا��,�ط �ن


&-��;� و��رة وا�د طر�ق .���� �
&�زا*;�" ا����ط ��
ر"  � � � �� أ�ر�-� روح ��: ����� �ظرة ا�
��
� ر��� أطول ��ود��. ا���و������
�، ا����� ��. أ��م  �� و� �0رق ����، إ�: ر�و �ن ا����م �� �
 ا�را

�ذ��&� �� ا�ر��� ��ك �ن �ر��� أ�1ب �
دأ ��ث ا<�د�ز، �
�ل �� ا<��زون �وض إ�: ا�ر��
 ���
 
  .ا������ و� �*ق ��� ��ر�ن

 �وض ��ط�� �� ا>ن وأ1
�وا ا�
راز�ل، �
روا أن 
�د ا�ر���، �ن ا<-
ر ا��زء ا�ر-�ب �ط�
 و�ورة أ��م ا��6راء ا<��زون �وض ���طق ��(": ھ��. ا�
�رو �� ا<�د�ز �
�ل �� ا<��زون

� ا����درات��
�ا�"�ھ� ا��
�ل ھذه ���
ر ا�P-� ��6رة -��ت. ا�� �;�Z- .وس � �: و-��ت
<�
 ھذه أ�د. 
  .��را 6384 ار�3��8 و�
�A ا�طر�ق، 
���ذاة �ر��8 ا��
�ل

 أ�ل ھ�� ا��رارة در��. ��را 4725 
�ر��8ع ��ر �
ر ����3 ����وزون ا����ط، ��
ر �
ر ا�� ��رون
 ا�P-� ���6رة زا�ر- -��ت ا��� -و -و �د��� إ�: ا�ر-�ب  �1ل �ر�
�. ا<��زون �وض �� ��;� 
-+�ر

�ن ��ء أن إ�: �رون، �دى ��: Pوا وأ�ر�وھ�، ا�
 ا��د��� ھذه ���
ر ا��وم. أ���6;� ��: �1ورھم و

��"و ���"و �د��� إ�: ا�ط(ق و��ط� ا� �����، ا�و�;�ت �ن � ھذه ���3 ا���*�� ا��ظ�م. ا< طور�� ا<+ر�

�
ب ��;�ر 
دأ ا��د�� 

�ن ���6�، �� ا�� ؤو�ون وأ1
O ا����م، أ���ء ���- �ن ا�زوار �(��ن �وا�د  

3 ��ود ا�ذي ����ل ����;م ،�� ا� ���
B�8ظ ا>+�ر ����ء ور���
  .ا�(��� �?���ل ا��د��� ھذه ��: 

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 02:45


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 03:00� �"�" DW 

� -  �د�ك ن
� ��1ك 03:15��� �  ا��1

  و+�*��� أ�(م 03:45
  ا����ر �� ا���Pب �دم

04:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 05:00


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 05:15� �"�" DW 

� �و ��: 05:30�
  أورو
� �ن �و ���� �روض - أورو

  أورو	 �� وا������ ا�,�ة - �ورو�4س 06:15

  و���ب ���م 06:45

ر���5 �
��V� "*�ن ا<ط�8ل � �ؤ$ت �ن���وا  


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 07:15�
"  

  ا��رح ا�8&ر 08:00
  �?ط�8ل 
ر���5

  و+�*��� أ�(م 09:00
�ا� �� ���ر�س -  ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن
  ا��ط�رة �0
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  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 09:45

� ا�ر��� ا����م - -��ك 10:00-
  ا���-
و��� وا�"

  ا�6وء دا*رة �� 10:15
  -+ب �ن

� �و ��: 10:45�
  أورو
� �ن �و ���� �روض - أورو

�و أ�(م 11:30��*�+  
�د�� �� Bر
�ون �وا �س �  ا�"�و��

� -  �د�ك 
�ن ��1ك 12:00��� �  ا��1

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 12:30


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 12:45� �"�" DW 

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

  -�نا�� ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 13:15

� ا�ر��� ا����م - -��ك 13:30-
  ا���-
و��� وا�"

13:45 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

14:15 �� ا� �ط ���  ����8� �واري 
ر���5 -  ا�

  ا��رح ا�8&ر 15:00
  �?ط�8ل 
ر���5

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 16:15
  ا����ر �� ا���Pب �دم

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� ا�ر��� ا����م - -��ك 17:15-
  ا���-
و��� وا�"

 �ن �ر	�� و��ص "#��ت - و,4�� <�ف 17:30��  أ��

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 18:03� �"�" DW 

� �و ��: 18:15�
  أورو
� �ن �و ���� �روض - أورو

19:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 19:15

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 19:30


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 19:45� �"�" DW 

 �� ا��و��� ا�,�ة �ن ��ص - ���دن "رع �و��ت 20:00��  أ��

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 20:30
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21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 21:15

  وا���4و�و�� ا���وم ���� - ا@ن ا��(��	ل 21:30

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� -  �د�ك 
�ن ��1ك 22:03��� �  ا��1

�و أ�(م 22:30��*�+  
  ا����ر �� ا���Pب �دم

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 23:15

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 23:45�
  أ������ �ن �ر
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ا>���ن 2017-02-27 

  و+�*��� أ�(م 00:15
  وا��
�ل ا>�;� �ن - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن

01:00 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 01:30


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 01:45� �"�" DW 

  و�)��� أ�1م 02:00
  ا���(�ون (را��%و أط%ل

 �ن ا$"�
�-�ت أن ا����� ا���د ا�
دا�� ��. 1992 ��م  را��8و �� ا��رب 
دأت ��د�� اط�8$ -��وا
� �ن أ-+ر � ��ر�
. ا�
و �� �� ���رب ر�زا  را��8و ��;� أ1
�ت  �وات أر
� ا ��رت �-�;� أ��م، أر
�
 ���
 وا��وف ا��(�S �� وا����م ا����
ل أ1وات ظل �� �-
روا أن آ�ذاك ���� ا<�ر -�ن �?ط�8ل 


�ر ا�� ��ر�  .أ1د��ء أو أ��رب ���ل �ن و���ا�� وا<

� ا��رب أ+��ء  را��8و  �وات ��"وا ا�ذ�ن ا<ط�8ل ھؤ$ء أ1
O ا��وم�
" .� �ن 
��ط�*رة  ����ن ر��


ل �ن �� �� أ1
O أ�3 ����د ا�ذي ا�1د�� ��ل �18ل 
ر��ن� ،�
 �� � ود.  واء �د ��: و
�ده أورو
� ا������� ا��رب 
�د أ������ �� ھ�*�� ا���1د�� ط8رة كھ�� -��ت. ا�ر-ود �ن ���� ا��رب ��ذ ا�
و �
�
ب ا�
و �� �� ���و1� ا�ط8رة ھذه 
��ت 
���� ا��رب، �
��ت �� ا�����ل ��:  ��دت ا�+��� 
 ا�8 �د 
� �1ل ��ث �8 ;�، �ن ���دث ھ�� ا<ر��م. اPدارة و وء
 � �%.  63 إ�: ا�
و �� ا�"
�ب 
�ن ا�
ط��


�ن ا���رھم ��راوح ا�ذ�ن و��رزا وBوردان وإر��ن و ��: �دي، �ن -ل ص�1 ��-� ا���8م ھذا 28 
  �د�دة آ��ق �ن ���� �"ر�ن 
�د 
�&س �
�ث -��ل ��ل �ن 1ورة ��دم وھ�  �� 33  و

  و+�*��� أ�(م 02:45
�د�� �� Bر
�ون �وا �س �  ا�"�و��

03:15 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

� �و ��: 03:45�
  أورو
� �ن �و ���� روض� - أورو

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 04:30

� -  �د�ك 
�ن ��1ك 05:00��� �  ا��1

  و+�*��� أ�(م 05:30
  ا��� �ون  را��8و أط�8ل

  -+ب �ن 06:15
  -+ب �ن

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 06:45

  و+�*��� أ�(م 07:15
  وا��
�ل ا>�;� �ن - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 08:00

  ا���4	و��� وا�"	�4 ا�ر��� ا���م - ��4ك 08:15

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 08:30

  و+�*��� أ�(م 09:00
� - ا< د 
"�ر�Bط���8د ا��ا  
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  أ������ �� ا��و��� ا����ة �ن �1ص -  ���دن "�رع �و���ت 09:45

� -  �د�ك 
�ن ��1ك 10:15��� �  ا��1

  و+�*��� أ�(م 10:45
  ا��� �ون  را��8و أط�8ل

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 11:30

  وا��-�و�و��� ا���وم ���� -  ا>ن ا�� ��
ل 12:00

  -+ب ن� 12:30
  -+ب �ن

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00

13:15 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 13:45


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 14:00� �"�" DW 

  و+�*��� أ�(م 14:15
  ا��� �ون  را��8و أط�8ل

� -  �د�ك 
�ن ��1ك 15:00��� �  ا��1

  أ������ �� ا��و��� ا����ة �ن �1ص -  ���دن "�رع �و���ت 15:30

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 16:15
  وا��
�ل ا>�;� �ن - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 18:15
  ا����ر �� ا���Pب �دم

19:00 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

� -  �د�ك 
�ن ��1ك 20:03��� �  ا��1

20:30 �  ا�+����� ا����� -  ا�+���� وا�

21:00 DW ررا�# -  ا�#		  

  -+ب �ن 21:30
  -+ب �ن

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��-س 22:03
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  و+�*��� أ�(م 22:30
  وا��
�ل ا>�;� �ن - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن

23:15 )���( DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  



DW (Arabia 2) | ا���1ء 2017-02-28  67/68

ا���1ء 2017-02-28 

  و+�*��� أ�(م 00:15
�
���  ول ا��"��و ��ز��B  - "�  "رو�� �ن �ط�

� و�1ص "���1ت - و�-��� �6ف 01:00�
  أ������ �ن �ر

  ا����� ا�دوري ,�د - ا����� ا�دوري 01:30

� �و ��: 02:00�
  أورو
� �ن �و ���� �روض - أورو

02:45 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 03:15

  و+�*��� أ�(م 03:45
  وا��
�ل �;�ا> �ن - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن

  ا�-( �-�� ا��و ��: �ن ����رات -  وا��و ��:  �رة 04:30


ر ا����م -  ا����م �ول �را �ون 04:45� �"�" DW 

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 05:00

  و+�*��� أ�(م 05:30
  ا����ر �� ا���Pب �دم

  ا��-�ن ��ن �ن ��8ز�و��� ���ر�ر -  �را �ون 06:15

� ا�ر��� ا����م - -��ك 06:30-
  ا���-
و��� وا�"

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 06:45

  و+�*��� أ�(م 07:15
  ا��� �ون  را��8و أط�8ل

08:00 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 08:30

� �و ��: 09:00�

ر�ط����( �ري 
ر��ن - أورو(  

  -+ب �ن 09:45
  -+ب �ن

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 10:15

  و+�*��� أ�(م 10:45
  وا��
�ل ا>�;� �ن - ا����م �� ���(ت �ط أطول - ا����ط إ�: ا����ط �ن

11:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

  أ������ �� ا��و��� ا����ة �ن �1ص -  ���دن "�رع �و���ت 12:00

  ا��رح ا�8&ر 12:30
  �?ط�8ل 
ر���5

  وا��")�ن �'ط%ل أ#	ر �"رة - �و!و 13:00
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  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 13:15

  -+ب �ن 13:45
  -+ب �ن

� �و ��: 14:15�
  أورو
� �ن �و ���� �روض - أورو

  ا<����� ا�دوري ��1د -  <�����ا ا�دوري 15:00

  و+�*��� أ�(م 15:30
�د�� �� Bر
�ون �وا �س �  ا�"�و��

16:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

�وك "	ب 16:15 - *�	� ,واري 	ر�	"  

17:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 17:30

18:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	


� �واري 
ر���5 -  وك� "
�ب 18:15�
"  

19:00 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  

20:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 20:03

20:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�P �ن و ا��و��

21:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  و+�*��� أ�(م 21:30
�د�� �� Bر
�ون ا �س�و �  ا�"�و��

22:00 DW ر  ا�#	ر -  ا�#	

  ا<����� ا�دوري ��1د -  ا<����� ا�دوري 22:03


� �واري 
ر���5 -  �وك "
�ب 22:30�
"  

23:15 ��()� DW  - ��	�� �����,�ر �و�ز �� ا��وم أ,داث �	رز 	#'�  


