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ا����� 2017-09-22 

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

  ��ر)ل أ�-�, ا+������ ا�� �"�رة �� ���ء -  ����ر أ������ 00:30


� ا� 
�ق �.��� -  )وادر�-� 01:00��  أ������؟  ��ود ا�1,ف أي: ا$��

4�5
ون، وأ���ن $�1ون -  �را �ون 02:00 �� ر)ل�� ����
��  ا$��

� ا�ر��� ا����م - )��ك 02:15(
  ا���)
و��� وا�"

  ا���رات ���� - ا��ر�� ��م 02:30


� ا� 
�ق �.��� -  )وادر�-� 03:00��  أ������؟  ��ود ا�1,ف أي: ا$��

  )8ب �ن 04:00

�ر و�را:�� ��:�دون -  ا��9ر�ت �� ���و��ت �رب�� وأ
� ا���,ت �� )�ذ�
��  ا$��

  أ������ ��> ���ذة - ا��وم أ������ 04:30


� ا� 
�ق �.��� -  )وادر�-� 05:00��  أ������؟  ��ود ا�1,ف أي: ا$��

4�5
ون، وأ���ن $�1ون -  �را �ون 06:00 �� ��ر)ل ����
��  ا$��

� ا�ر��� ا����م - )��ك 06:15(
  ا���)
و��� وا�"

  و�1�8� 06:30
  ا�9
و$ �����4 ا��,ج ��د�م -  أ�ر���� +�ل أط
�ء


� ا� 
�ق �.��� -  )وادر�-� 07:00��  أ������؟  ��ود ا�1,ف أي: ا$��

  ا9 را���1� ا+و
را )وا��س ��ف -  وا��و ��>  �رة 08:00

  �را�ب 4د ����ون -  ا����م �ول �را �ون 08:15

  ����ب ورم - �د�ك 	�ن ���ك 08:30


� ا� 
�ق �.��� -  )وادر�-� 09:00��  أ������؟  ��ود ,فا�1 أي: ا$��

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��)س 10:00

10:30 �  ا�����8� ا����� -  ا����8� وا�


� ا� 
�ق �.��� -  )وادر�-� 11:00��  أ������؟  ��ود ا�1,ف أي: ا$��

  ���.ب ورم -  �د�ك 
�ن :��ك 12:00

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 12:30

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

  ا9 را���1� ا+و
را )وا��س ��ف -  وا��و ��>  �رة 13:15

13:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�9 �ن و ا��و��

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��)س 14:00

  )8ب �ن 14:30
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�ر و�را:�� ��:�دون -  تا��9ر� �� ���و��ت �رب�� وأ
� ا���,ت �� )�ذ�
��  ا$��


� ا� 
�ق �.��� -  )وادر�-� 15:00��  أ������؟  ��ود ا�1,ف أي: ا$��

16:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

� �و ��> 16:15�

ر�ط����( Jeff Beck - أورو(  

17:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 17:30

18:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  ا/���.ل �ر�د و-رد��ن ا�"�ود ا�� �د�و �د�د �را,+ �زب - !و ا�	!�ر 18:03

19:00 ��(�� DW  - ��	ر �و�ز �1 ا��وم أ�داث (	رز ������� ��	"'�  

20:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

20:03 �  ا�����8� ا����� -  ا����8� وا�

  أ������ ��> ذة��� - ا��وم أ������ 20:30

21:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

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

22:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  ا9 ��,ل �ر�د و)رد ��ن ا���ود ا�> �د�و �د�د �را�� �زب -  "و ا�
"�ر 22:03

23:00 ��(�� DW  - ��	ر �و�ز �1 ا��وم أ�داث (	رز ������� ��	"'�  
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ا��	ت 2017-09-23 

 2017 	ون 2+ 	���و2ن ��ر�ن - وا��و���� �رة 00:00

  ا�	ر�-��ت �دود 	��ذاة ا��ري: ا�!���� أ�ر��دا - ا���م �ول �را��ون 00:15

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 00:30

  ا��وم؟ ا� ودا�� ا�"
�ب ��د��ت ھ� �� -  �وك "
�ب 01:00

  )8ب �ن 02:00

�ر و�را:�� ��:�دون -  ا��9ر�ت �� ���و��ت �رب�� وأ
� ا���,ت �� )�ذ�
��  ا$��

  ا��1�4� ا���@ �ء ا�د��غ، أ
��ث ا��و ��>، �وة -  ا<ن ا�� ��
ل 02:30


ون �� 
��.و�ن �.ر��ن -  وا��و ��>  �رة 03:00 2017 

03:15 +�(  و�
لأط%   ا�����ون -���

A�
� �
� دون ھم �ن � �
� �د�B ط@ل و)ل. ا��1� �� 42 �ن أ)8ر )���� �� ��رھم �ن �"رة ا�را�
 أر
. أط@��.ن ا������ت ��&��ن ا� 
ل 
)ل � ��ن وھن و��دات، ا+�.�ت �)ون �� و��دة ا���دل، �� أ�وة
 دون أط@��.ن �:
C ا�����.ن، ��م ��د��و. ا����ون ����وز ا+���ن �ن )�8ر �� �4طررن ا� 
ب و�.ذا

،�
.م ����> ر��� �� �  .ا��"وا��1ت ��ف �وا�.
� ��� � ا��ظرت�
 �)م �د و)�ن ��رو
�، �� ا� �ن �ن ��ور�س أ�.� ��رج أن �
ل طو�, �"رة ا��8�8� ا

 أ�.� إ$ ،وا�د�.� أ��4ن إ�> ��ود أن ���� � ��.� ��)ن ا��� ا���ظ� ���رب.  �وات  ت 
�� �ن ���.�
�وف �"�ر��

ر��� ��"ت إذ � 
��، ���� ���ط �� ا$��رة ا� �وات �� ��"ت ��د أ��4،  �.����" �� 

ر��ت ��و��.� ��م )����، �� ا+���م �� ��دة ا������� ��"&ة�
 � وو�
�ت 
 �ط ���& �.� ��و�ر ھ��. أ�����
�
���دارس ا$����ق �)�ف ا��� )���� �� ا ���1��8 ���
ر و�4. أ��4 درا �� و�:ص ���ظ��، 5ذا�1 �.�� 
  .وا�@�ر ا���ف دا1رة �) ر ا�)���� ا�� ��� ��> أ��8� ��دم ا�و�1�8� ا�@��م ھذا. ا���ل

  وا$��رام ا4�$
�ط ُ���م )��د�ن ا��,)��: �:�ر ز��� - و�)��� �4ف 04:00

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 04:30

� ا�ر��� ا����م - )��ك 05:00(
  ا���)
و��� وا�"

  و�1�8� 05:15
  ا����و���ن �5ر وا��.��رون وا��دار �را�ب -  ا� �1ون ا�
"ر

  ا��رح ا�%5ر 06:00
7�  �'ط%ل 	ر�

 ا-�!ف! 06:30���  
7����9 �'ط%ل 	ر�	 ���  ا(��

07:00 �� ا� �ط ���  �@���� �واري 
ر���H -  ا�

  أ������ ��> ���ذة - ا��وم أ������ 08:00

  و���ب ���م 08:30
7�  وا��!)�ن ا(ط%ل ��ؤ;ت �ن �:�	� 	ر�


ون �� 
��.و�ن �.ر��ن -  وا��و ��>  �رة 09:00 2017 

( Faithless - أورو	�� �و���� 09:15��  )	ر�ط
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  ���.ب ورم -  �د�ك 
�ن :��ك 10:00

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ��م� 10:30

  أ������ ��> ���ذة - ا��وم أ������ 11:00

  ا��رح ا�@&ر 11:30
Hر���
  �Jط@�ل 

  ���� ا)�"ف! 12:00
Hر���
� �Jط@�ل -���
 �  ا+�����

  و���ب ���م 12:30
Hر���
 �
��K� "�1ن ا+ط@�ل � �ؤ$ت �ن���وا  

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

  و�1�8� 13:15
  ا��� �ون )���� أط@�ل

14:00 +�(  و�
  د���ز !���� أ�ل �ن �-2= �و�!ل إ�-ي - �د���ز ا��ر��#

C
�,ل  FreeDeniz# ھ�"��غ أ: ��
� أ ����� �
�8�
2017 �
را�ر 14 ���ذ ا�:����، ��ر�� ر�ز  
�
 أ�ل �ن ���4ل �و�"ل )�يإ� "����B. �ر)�� �� ا$�@رادي ا� �ن �� ا��ر)� ا+����� ا�:�@� ��

  .د��ل أي طرح دون إرھ�
� ���ل 
&�B د���ز ا�.م ا�ذي إردو�5ن ا��ر)� ا�ر�1س و4د  را�B أط,ق
Bد���ز �وا� ��.� Hرو���رھ�ب اK� ر�ض���@1وي، وا�ر�1س و+ن ا�ر)� ا��رى إردو�5ن ا� B�&
 B���  


دو، �� ��> ا���ص� �
 إ�B����" B ��ول 
���� ا���4�، �
را�ر ��ذ ا$�@رادي ا� �ن �� ا�:�@� ھذا ��
  ��رات، و�وا)ب ا�������، و�@�ت ��ظم �ذ�ك  را�B، إط,ق ا�ل �ن ���4ل وھ� 
���B،  وى ��م �م

� إ�)�ي. ا�9,م و �1ل إ�> و���دث�:�" ���و� �� ،� �ن ا��ر)�� ا��)و�� �وا�B ا��وم أ�.� إ$ ا�����
� إردو�5ن �.د �� ا�د���راط�� ا��ر��ت ��دت ا��� ا��)و��. "���.� أ�ل:��
�د و � ا$��,ب ���و�

��4� ����ق ���� ��>. 2016 �و��و �� ا�@�"��
1�، ا+�ور �
دو د���ز ا�:�@� �  �:�� ��.د 
�د�� 
  .ا��)م �� ھو 
�� ط����  را�B، إط,ق 
�دم إردو�5ن

  ���.ب ورم -  �د�ك 
�ن :��ك 14:30

  أ������ ��> ���ذة - ا��وم أ������ 15:00

  و���ب ���م 15:30
Hر���
 �
��K� "�1ن ا+ط@�ل � �ؤ$ت �ن���وا  

16:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

16:15 +�(  و�
  ا(�وات �-�ب ا;�زاب �روج -�ف! ا��"	و�+
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�ت ��ري  وف��
ر 24 �� ا+����� ��
ر���ن ر�" ا��� �� ا�دورة ا����
 أن ���� وھذا ا���دم،  
� ا+�زاب�
�� <�� � ���� �� ا���,ت ��> ا�4وء ���� ا�@��م ھذا. �و��
�� و:و$ 1949 ��م ��ذ ا$��


�N,��ت و�ذ)ر ا��وم، إ�> ��
���، ا��(�4� Cل و�������ن ا�� �� �ن ��
 �� �"��رھم �ن ���د�ث  �
� ا���,ت�
��طب ��طق �
&ي ،ا� �� C"ر��واط��ن؟ ا��ون؟ �ر�د و��ذا ا
�  ا���
 ��> )��وا ����.م ��ر)ل، أ�-�, أو "رودر �5رھ�رد أو )ول، ھ��وت أو 
را�دت، ���� أو آد�ور )و�راد

� و�ودھم و�")ل ا�� �"�ر�� ���:ب �ر"��ن ��ود �دى�
��ة، ��,ت �ن �زءا ا$�� Pرة ھ� ��د�
� 

�ن 
��B �راد ���H �ن� ��"��رات وو���". +������ � �"�را 
را�دت ���� �����رب، ���ل $. "
���ح ����

� ا���,ت +ن ا���م، ا� �� � ا+���ن �زاج �راءة ��)ن�
�� و�ن ا� )�ن �ؤرق �� �ن دو�� ��
ر ا$��
 ا�������� �تا�:را� ��و�� ا���,ت، ھذه ا��)���ف 
�ھظ� إ�,ن و)�$ت �طور ا��وم. و���و�.م آ���.م


")ل وا��ر"��ن �:�ر��، � �1ل إ�> H.��� <�)ن. ��1ز�ن ��ل أ:��ب إ�م �أن ��دث  Bوا� � ��  
B�:�
�ت �� ���> �ط�ف، 
")ل �� ا$���د �ر"C آد�ور �
�دل 1949 ��م ا+و�> ا$���د�� ا$��

 ا$�.���ت ز�و�����@ ���ظرة �� ا�د���راط� ا$"�را)� ا��زب �ر"C و�:�B ا�د���راط� ا�� ���
. "�راوس �وز�ف و�را�س "��دت ھ��وت 
�ن �"�
B "�ء �دث ا� 
�����ت و�� 
��.��، ���� وا�"��1م

�ذ�� ا�و�1�8� ا�@��م ھذا&� �� �
ر و ر��� ��و�� ر��� ��
 �ن ا+������، ا�د���راط�� ��ر�R �ن ��ود  
� ا�ر وم
  .راھ�� و��رو� �� 
وك ��> ا�9,ن إ�> ا��� ����ت �� ا�-ر�

17:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

17:15 7� ���وى ��� ا�د���راط��:  ���	ورغ 	��ر ا���د DW  ��ؤ��� ا��م ا��د�ر �1 ��ء - "ص 	ر�
 DW �ؤ��� دور: ا���م

  ا/��ن و ا��و��� ���� -  3000 ا��و��� 17:30

18:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  ا�
ر�) �ت �دود 
���ذاة ا��ري: ا�"����� �داأ�ر� -  ا����م �ول �را �ون 18:03

  و�1�8� 18:15

و���  ا+:وات �) ب ا$�زاب �روج )�ف! ا��

19:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

19:15 +�(  و�
  أ����� د���راط�� وأول 2��ر ���ور�� - وا����ور�� !�ِرِز�ن  و��ف

  5و ��ف أ:
C و�د. 
��4رورة �@"ل أن ا+و�> ���أ��� ��د���راط�� �)ن �م 
&�B ا�و�1�8� ا�@��م ھذا �ظ.ر
 و��>. 1923 ��م �� ا�@و4> �ن ���� �� ا�@��� ����ر ��.ور�� د��ت ��د�� � �"�را "�ِرِز��ن

 ��"ت ا���.ور�� أن إ$ �ر �ي، وا�@���� ا��رب �
��ت �ن ����� �زال $ )��ت أ������ أن �ن ا�ر5م
���-� 1929 �
� ا ��رار ��� �.  

�
� ا�رور ��ط�� و
���)� �ر� � ا���ت أ������، � ر�.� ا��� ا+و�> ا������� ا��رب د�-
 أ������ إ�
�ر 
 ا����� ا��4�م :ل و�د. ا�.��� ا�:����� ا���ط�� ��> و�� �طرة )��و��4ت، ا�����رات ��1ت د�� ��>
. �و�� د)���ور ����م ��طرفا� ا����ن د�� 
���� �.د�دا، �")ل ا�"�و��� ا�8ورات و
��ت ذرو�B، آ�ذاك
 و)�ن ،1918 ��م �� ������ ا���8� ��.�م ا���:ر ا4طر ��ث آ�ذاك، ا��.> �د )�ن ا��د�م ا���)� ا��ظ�م
� ا�و�ت ذ�ك �8ل �� ا�� �"�ر�� ��:ب �و��
�8�
 �ً��. �زو��B "�ِرِز��ن )�ب )��"  �� � ا����ر" 

 �و�� �� �"�ت أ�.� إ$ أ������، �� د���راط� 
ر����� �م�ظ ���9� ا+و�> ا����و�� ����ر ��.ور�� ")�ت
  .1933 ��م �� ا�� �"�ر�� ��:ب ھ��ر أدو�ف

20:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  ا��1�4� ا���@ �ء ا�د��غ، أ
��ث ا��و ��>، �وة -  ا<ن ا�� ��
ل 20:03

  و�1�8� 20:30
#�  د���ز "���.� أ�ل �ن �)��C �و�"ل إ�)�ي -  �د���ز ا��ر�

21:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

ت 2ر�ز;�د �-ن - �را��ون 21:15	  ا(����� وا;��"
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 ھل - ا����2 وا�� 21:30��  ;؟ أم ��2+ 	طل أ��

22:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	


ون �� 
��.و�ن �.ر��ن -  وا��و ��>  �رة 22:03 2017 

  و�1�8� 22:15

و���  ا+:وات �) ب ا$�زاب �روج )�ف! ا��

23:00 �� ا� �ط ���  �@���� �واري 
ر���H -  ا�
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ا(�د 2017-09-24 

00:00 +�(  و�
  ا���Hر �����ظ ��د� ـ ا�%�د ��ر	و

�" ا�@ �د ���ر
و" ���
ر
 ���
���وا أ��ً � �����ون  �� ا� ر��، ��> ا��@�ظ أ���
 ���
 أ
ط�ل ������� و
 ا�ذي ا���ظ� إ�.�. ��B �ودة $ ا�ذي ا�طر�ق ذ�ك $����ر �د��.م أ 
�ب وا���ز وا�-4ب ا���رة. "���ن

دأ ا�و�ت ذات و�� 
���وا�ب، ا��@)�ر ��> ا���4ر ��.� �ط->� � ��@�ء .��� ���ول ��ظو�� 4د ��ر)

  .أ�داء إ�> ا���4�

ون ا�@ �د ���ر
و Uو��ت � ر��� � أ��دت ا��� ا� و� ر�� ا�� ر�
�ت أي" ��)س  و�س" �8ل ���4

 ا �-,ل �ن )"@ت ��د ا����م، أ���ء )��� �� ا������ ا��)و��� ��دوا1ر ا�4را1ب أ�وال �ن ا�����رات

����ت ������ ،�:�� )ل ��ف �)ن.  ذا�� أ)8ر ا����م �)�ن $ءھؤ �و$. �رب و�را1م � �د و�ن 

� ا� و� ر�� ا�
�وك ا����د �ن" إ��ر رودو�ف" ا�� �
�ت �د�ق )"ف ���د��. �.ددا �:�را ھ��ك ���4
 �دى ا�� و�ق �� ���ل ا���" �5
�و  ��@���" ا�@ر� �� )ذ�ك �.ددة، ����B أ:
�ت �"رو�� �5ر طرق

���4� ��ر4ت وا���" إس 
� �و" 
�ك��� �� ،� �8ل ا+ رار )�"@� )��� �د��B �8ن. أ���ت 8م و�ن ا�
دا�
  .����B �� �ر��ن :و�B ور�� ��رأ ا�ذي" إ��و$ت  @�ن"

00:30 �  $؟ أم ���8� 
طل أ������ ھل -  ا����8� وا�

  ا9 ��,ل �ر�د و)رد ��ن ا���ود ا�> �د�و �د�د �را�� �زب -  "و ا�
"�ر 01:00

  أ������ ��> ة���ذ - ا��وم أ������ 02:00

  ���.ب ورم -  �د�ك 
�ن :��ك 02:30

03:00 Hر���

ورغ 
��ر ا� �د DW  ��ؤ  � ا���م ا��د�ر �� ���ء -  ��ص ���  :� � �وى ��> ا�د���راط�
 DW �ؤ  � دور: ا����م

  و�1�8� 03:15
  أ������ د���راط�� وأول ����ر ��.ور�� -  وا���.ور�� "�ِرِز��ن 5و ��ف

04:00 �� -  3000 ا��و����� �  ا�9 �ن و ا��و��

  و�1�8� 04:30
  ا���4ر � ���ظ ��د�� ـ ا�@ �د ���ر
و

  ا�
ر�) �ت �دود 
���ذاة ا��ري: ا�"����� أ�ر��دا -  ا����م �ول �را �ون 05:00

  و�1�8� 05:15

و���  ا+:وات �) ب ا$�زاب �روج )�ف! ا��

  أورو	 2+ وا�����1 ا���ة - �ورو�-س 06:00

  و���ب ��م� 06:30
Hر���
 �
��K� "�1ن ا+ط@�ل � �ؤ$ت �ن���وا  

  ا9 ��,ل �ر�د و)رد ��ن ا���ود ا�> �د�و �د�د �را�� �زب -  "و ا�
"�ر 07:00

  ا��رح ا�@&ر 08:00
Hر���
  �Jط@�ل 

  ���� ا)�"ف! 08:30
Hر���
� �Jط@�ل -���
 �  ا+�����

  ا��وم؟ ا� ودا�� ا�"
�ب ��د��ت ھ� �� -  �وك "
�ب 09:00


�ت �ر�ز$�د  )�ن -  �را �ون 10:00��  ا+������ وا$��
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� ا�ر��� ا����م - )��ك 10:15(
  ا���)
و��� وا�"

  و�1�8� 10:30
  ا���4ر � ���ظ ��د�� ـ ا�@ �د ���ر
و

  ا�
ر�) �ت �دود 
���ذاة ا��ري: ���ا�"�� أ�ر��دا -  ا����م �ول �را �ون 11:00

  و�1�8� 11:15
  أ������ د���راط�� وأول ����ر ��.ور�� -  وا���.ور�� "�ِرِز��ن 5و ��ف

  و�1�8� 12:00
#�  د���ز "���.� أ�ل �ن �)��C �و�"ل إ�)�ي -  �د���ز ا��ر�

  ���.ب ورم -  �د�ك 
�ن :��ك 12:30

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

13:15 Hر���

ورغ 
��ر ا� �د DW  ��ؤ  � ا���م ا��د�ر �� ���ء -  ��ص ���  :� � �وى ��> ا�د���راط�
 DW �ؤ  � دور: ا����م

  و�1�8� 13:30
  ا���4ر � ���ظ ��د�� ـ ا�@ �د ���ر
و

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 14:00

14:30 �  $؟ أم ���8� 
طل أ������ ھل -  ا����8� وا�

15:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

22:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  ا�
ر�) �ت �دود 
���ذاة ا��ري: ا�"����� أ�ر��دا -  ا����م �ول �را �ون 22:03

  و�1�8� 22:15
  ا��� �ون )���� أط@�ل

  ا��وم؟ ا� ودا�� ا�"
�ب ��د��ت ھ� �� -  �وك "
�ب 23:00
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ا/���ن 2017-09-25 

00:00 �� -  3000 ا��و����� �  ا�9 �ن و ا��و��

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��)س 00:30

  ا����م ا�� ر���:  ����ر� �ن ا��روب - �را��ون 01:00

  و�1�8� 01:15
  أ������ د���راط�� وأول ����ر ��.ور�� -  وا���.ور�� "�ِرِز��ن 5و ��ف

02:00 +�(  و�

02:30 �  $؟ أم ���8� 
طل أ������ ھل -  ا����8� وا�

  ا�
ر�) �ت �دود 
���ذاة ا��ري: ا�"����� أ�ر��دا -  ا����م �ول �را �ون 03:00

03:15 +�(  و�
  ا(H2ل؟ ا���رب ھو �ن - آ�� أم إ��ن

� ورو
و��ت 
�د، �ن 
.� ا���)م ��م وأ ��� ط��ر، 
دون ط�1رات
 �و )�� �
دو آ$ت ھو��،�& �5ر ���ر
�,ل �ن 
.� ا���)م �
دو. ا�� ��
ل �� ا��رب �����ت �ن  �:
C ا��وت �,ك أ�.� � أ�.� �و )�� ا�"�"
�
 دو�� �ظ�م �"وء  ���C أ�.� أم ا+�ن، 
�د �ن 
.� ا���)م ��م ا��� ا������ ھذه ��� ���ب �.ل. )�
�و�ر ��

�
  "�و��؟ �را�

�ن ���� ا�ذي �� Dave Anthony، طور� �
��  "Call of Duty  "وJames Gimzewski ,، 


��9)���ت ���
�ن �ظر�� أو ��د�دا. $�
�ن ),ھ�� ا����و؟ ھ�د � �� ا�
رو� ور � �ن وا������ ا�
"ر�
� وا+ ��� ط��ر 
, ا�ط�1رات �,ل��
 ا�رؤى ھذه وا���� �دى ���. ا$:ط���� وا�ذ)�ء  ا�� ��

�؟��
� ا�رو
و��ت و���������؟ ������ وا ��دا�.� ا��د�دة ا������ت �-�ر  )�ف ا�� ��
� ا����ر��
 ا�� ��
 و
�را 
را إ� �ن أو �&ر �ر)� ا)�"�ف ��> ��درة ا������ ا<$ت ھذه. ا���وا��ت �:���.� �� ���)�
 �Jدب ����@.و وإ��� ��ط، ���روب �ظر��� �-�ر $ ا������ ھذه. ذا��� ا���ل ��> ��درة وھ�. و�وا

 ا�:����ت "ر)�� �� إ را�1ل �� ا��:و�ر �ن ��)�ت �ور"�ك )�ر�ن ا�@��م ��ر��. أ��4 وا+�,ق
� ا�و$��ت �� General Atomics ا����� وا�ذرة. Aerospace Industries ا9 را���1� ا�@�1�4
 ا�
"ر 
ل ا�
"ر، ��> ��ا< ��B ��@وق �ر�ب ���م إ�> ر��� �� ا��"�ھد�ن �&�ذ ا�و�1�8� ����.�. ا����دة
  .آ$ت إ�> ��B ���و�ون �د �@ .م

  أورو	 2+ وا�����1 ا���ة - �ورو�-س 04:00

  ���.ب ورم -  �د�ك 
�ن :��ك 04:30


ون �� 
��.و�ن �.ر��ن -  وا��و ��>  �رة 05:00 2017 

  و�1�8� 05:15
�أ��� د���راط�� وأول ����ر ��.ور�� -  وا���.ور�� "�ِرِز��ن 5و ��ف��  

  -�ب �ن 06:00
  -�ب �ن

  أ������ ��> ���ذة - ا��وم أ������ 06:30

  ا�
ر�) �ت �دود 
���ذاة ا��ري: ا�"����� أ�ر��دا -  ا����م �ول �را �ون 07:00

  و�1�8� 07:15
  ا+�4ل؟ ا����رب ھو �ن -  آ�� أم إ� �ن

  وا��-�و�و�� ا���وم ���� - اKن ا�����	ل 08:00

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 08:30
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  ا���-	و��� وا�!	-� ا�ر,�+ ا���م - -��ك 09:00

  و�1�8� 09:15
  أ������ د���راط�� وأول ����ر ��.ور�� -  وا���.ور�� "�ِرِز��ن 5و ��ف

  و�1�8� 10:00


ون �� 
��.و�ن �.ر��ن -  وا��و ��>  �رة 10:30 2017 

  ا����م ا�> ر���:  ����ر�� �ن ا�.روب -  �را �ون 11:00

  و�1�8� 11:15

ؤرة �و��
�ك �� ���  ا��1�4 
���)� ��ل -  �

12:00   وا�دو��� ا��ر	��  وا;,��د�� ا������ ا(�داث أھم ��,ش ر	�+ �وار -  -وادر�9

  أ������ ��> ���ذة - ا��وم أ������ 12:30

  ا����م ا�> ر���:  ����ر�� �ن ا�.روب -  �را �ون 13:00

  و�1�8� 13:15
  ا+�4ل؟ ا����رب ھو �ن -  آ�� أم إ� �ن

  ���.ب ورم -  �د�ك 
�ن :��ك 14:00

�  وا$��:�د�� ا� �� �� ا+�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  )وادر�-� 14:30�
  وا�دو��� ا��ر

  ا9 ��,ل �ر�د )رد ��نو ا���ود ا�> �د�و �د�د �را�� �زب -  "و ا�
"�ر 15:00

16:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  و�1�8� 16:15
  ا+�4ل؟ ا����رب ھو �ن -  آ�� أم إ� �ن

17:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

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

18:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  ا����م ا�> ر���:  ����ر�� �ن ا�.روب -  �را �ون 18:03

  �1�8�و 18:15
  ا��� �ون )���� أط@�ل

19:00 ��(�� DW  - ��	ر �و�ز �1 ا��وم أ�داث (	رز ������� ��	"'�  

20:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  ���.ب ورم -  �د�ك 
�ن :��ك 20:03

�  وا$��:�د�� ا� �� �� ا+�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  )وادر�-� 20:30�
  وا�دو��� ا��ر

21:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  أ������ ��> ���ذة - ا��وم أ������ 21:30

22:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	
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  ا����م ا�> ر���:  ����ر�� �ن ا�.روب -  �را �ون 22:03

  و�1�8� 22:15
  أ������ ���راط��د وأول ����ر ��.ور�� -  وا���.ور�� "�ِرِز��ن 5و ��ف

23:00 ��(�� DW  - ��	ر �و�ز �1 ا��وم أ�داث (	رز ������� ��	"'�  
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ا��.�ء 2017-09-26 

  ا��5س �����+ ��%). أ-ن �م �و: ��ري !��ب - و�-�� �Hف 00:00

  ا(���+ ا�دوري ��د - ا(���+ ا�دوري 00:30


ون �� 
��.و�ن �.ر��ن -  وا��و ��>  �رة 01:00 2017 

  و�1�8� 01:15
  ا����و���ن �5ر وا��.��رون وا��دار �را�ب -  ا� �1ون ا�
"ر

�  وا$��:�د�� ا� �� �� ا+�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  )وادر�-� 02:00�
  وا�دو��� ا��ر

  ا+����� دوريا� �:�د -  ا+����� ا�دوري 02:30

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

� �و ��> 03:15�

ر�ط����( Faithless - أورو(  

�  وا$��:�د�� ا� �� �� ا+�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  )وادر�-� 04:00�
  وا�دو��� ا��ر

  ا+����� ا�دوري �:�د -  ا+����� ا�دوري 04:30

  ا9 ��,ل �ر�د و)رد ��ن ا���ود ا�> �د�و �د�د �را�� �زب -  "و ا�
"�ر 05:00

�  وا$��:�د�� ا� �� �� ا+�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  )وادر�-� 06:00�
  وا�دو��� ا��ر

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��)س 06:30


ون �� 
��.و�ن �.ر��ن -  وا��و ��>  �رة 07:00 2017 

  و�1�8� 07:15
  �� �ونا� )���� أط@�ل

08:00 �� -  3000 ا��و����� �  ا�9 �ن و ا��و��

  ا+����� ا�دوري �:�د -  ا+����� ا�دوري 08:30

  ا����م ا�> ر���:  ����ر�� �ن ا�.روب -  �را �ون 09:00

  و�1�8� 09:15
  ا+�4ل؟ ا����رب ھو �ن -  آ�� أم إ� �ن

  )8ب �ن 10:00
  )8ب �ن

  �أ����� ��> ���ذة - ا��وم أ������ 10:30

� ا�ر��� ا����م - )��ك 11:00(
  ا���)
و��� وا�"

� �و ��> 11:15�

ر�ط����( Jeff Beck - أورو(  

12:00 �� -  3000 ا��و����� �  ا�9 �ن و ا��و��

  ا��رح ا�@&ر 12:30
Hر���
  �Jط@�ل 

  وا��!)�ن �'ط%ل أ"	ر �!رة - �و و 13:00
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� �و ��> 13:15�

ر�ط����( Faithless - أورو(  

  ا+����� ا�دوري �:�د -  ا+����� ا�دوري 14:00

  و�1�8� 14:30
#�  د���ز "���.� أ�ل �ن �)��C �و�"ل إ�)�ي -  �د���ز ا��ر�


ون �� 
��.و�ن �.ر��ن -  وا��و ��>  �رة 15:00 2017 

  و�1�8� 15:15
  أ������ د���راط�� وأول ����ر ��.ور�� -  وا���.ور�� ن"�ِرِز�� 5و ��ف

16:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  ا����م ا�> ر���:  ����ر�� �ن ا�.روب -  �را �ون 16:15

  )8ب �ن 16:30
  )8ب �ن

17:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  ا+����� ا�دوري �:�د -  ا+����� ا�دوري 17:30

18:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

	+ �واري 	ر��7 - �وك !	ب 18:03	!  

19:00 ��(�� DW  - ��	ر �و�ز �1 ا��وم أ�داث (	رز ������� ��	"'�  

20:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  ا+����� ا�دوري �:�د -  ا+����� ا�دوري 20:03

20:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�9 �ن و ا��و��

21:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  و�1�8� 21:30
  د���ز "���.� أ�ل �ن �)��C �و�"ل إ�)�ي -  �د���ز �ر��ا�#

22:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	


� �واري 
ر���H -  �وك "
�ب 22:03�
"  

23:00 ��(�� DW  - ��	ر �و�ز �1 ا��وم أ�داث (	رز ������� ��	"'�  
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ا(ر	�ء 2017-09-27 

  و�1�8� 00:00
#�  د���ز "���.� أ�ل �ن �)��C �و�"ل إ�)�ي -  �د���ز ا��ر�

  ���.ب ورم -  �د�ك 
�ن :��ك 00:30

  ا�
ر�) �ت �دود 
���ذاة ا��ري: ا�"����� أ�ر��دا -  ا����م �ول �را �ون 01:00

  و�1�8� 01:15

ؤرة �و��
�ك �� ���  ا��1�4 
���)� ��ل -  �

  ا��&س ������ ��@�1, أ)ن �م �و: ��ري "��ب - ��و�)� �4ف 02:00

02:30 1�� +2 ��  ا;,��د�� ا����� - أ��


� �واري 
ر���H -  �وك "
�ب 03:00�
"  

  ا����م ا�> ر���:  ����ر�� �ن ا�.روب -  �را �ون 04:00

� ا�ر��� ا����م - )��ك 04:15(
  ا���)
و��� وا�"

  وا��)�و�و��� ا���وم ���� -  ا<ن ا�� ��
ل 04:30


� �واري 
ر���H -  �وك "
�ب 05:00�
"  

  ���.ب ورم -  �د�ك 
�ن :��ك 06:00

  ا$��:�د�� ا����� -  أ������ �� :�� 06:30


� �واري 
ر���H -  �وك "
�ب 07:00�
"  

  ا��&س ������ ��@�1, أ)ن �م �و: ��ري "��ب - و�)��� �4ف 08:00

  و�1�8� 08:30
#�  د���ز "���.� أ�ل �ن �)��C و�"ل� إ�)�ي -  �د���ز ا��ر�

  ا�
ر�) �ت �دود 
���ذاة ا��ري: ا�"����� أ�ر��دا -  ا����م �ول �را �ون 09:00

  و�1�8� 09:15
  ا��� �ون )���� أط@�ل

10:00 �� -  3000 ا��و����� �  ا�9 �ن و ا��و��

  ا$��:�د�� ا����� -  أ������ �� :�� 10:30


 �واري 
ر���H -  �وك "
�ب 11:00"�
�  

  ا��&س ������ ��@�1, أ)ن �م �و: ��ري "��ب - و�)��� �4ف 12:00

  ���� ا)�"ف! 12:30
Hر���
� �Jط@�ل -���
 �  ا+�����

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

� ا�ر��� ا����م - )��ك 13:15(
  ا���)
و��� وا�"

  ا$��:�د�� ا����� -  أ������ �� :�� 13:30
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  وا��)�و�و��� ا���وم ���� -  ا<ن ا�� ��
ل 14:00

14:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�9 �ن و ا��و��

� ا�ر��� ا����م - )��ك 15:00(
  ا���)
و��� وا�"

  و�1�8� 15:15
  ا��� �ون )���� أط@�ل

16:00 DW ررا -  ا("		")  

  ا�
ر�) �ت �دود 
���ذاة ا��ري: ا�"����� أ�ر��دا -  ا����م �ول �را �ون 16:15

16:30 �  $؟ أم ���8� 
طل أ������ ھل -  ا����8� وا�

17:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

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

18:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  "�ر  �ر" ا��ر	+ ا���م: ����� درا�� - ا�"��� ا���ط� 18:03

19:00 ��(�� DW  - ��	ر �و�ز �1 ا��وم أ�داث (	رز ������� ��	"'�  

20:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

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

  ا��&س ������ ��@�1, أ)ن �م �و: ��ري "��ب - و�)��� �4ف 20:30

21:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

21:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�9 �ن و ا��و��

22:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

22:03 �� ا� �ط ���  "�ر �5ر" ا��ر
� ا����م: ����� درا � -  ا�

23:00 ��(�� DW  - ��	ر �و�ز �1 ا��وم أ�داث (	رز ������� ��	"'�  
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ا�"��س 2017-09-28 

  ا����م ا�> ر���:  ����ر�� �ن ا�.روب -  �را �ون 00:00

� ا�ر��� ا����م - )��ك 00:15(
  ا���)
و��� وا�"

  ا$��:�د�� ا����� -  أ������ �� :�� 00:30

01:00 �� ا� �ط ���  "�ر �5ر" ا��ر
� ا����م: ����� درا � -  ا�

  أورو
� �� ���وا��� ا����ة -  �ورو��)س 02:00

  و�1�8� 02:30
#�  د���ز "���.� أ�ل �ن �)��C �و�"ل إ�)�ي -  �د���ز ا��ر�

03:00 �� ا� �ط ���  "�ر �5ر" ا��ر
� ا����م: ����� درا � -  ا�


ون �� 
��.و�ن �.ر��ن -  وا��و ��>  �رة 04:00 2017 


ر�) �تا �دود 
���ذاة ا��ري: ا�"����� أ�ر��دا -  ا����م �ول �را �ون 04:15�  

  ا$��:�د�� ا����� -  أ������ �� :�� 04:30

05:00 �� ا� �ط ���  "�ر �5ر" ا��ر
� ا����م: ����� درا � -  ا�

06:00 �� -  3000 ا��و����� �  ا�9 �ن و ا��و��

06:30 �  $؟ أم ���8� 
طل أ������ ھل -  ا����8� وا�

  ا����م ا�> ر���:  ����ر�� �ن ا�.روب -  �را �ون 07:00

  و�1�8� 07:15
  أ������ د���راط�� وأول ����ر ��.ور�� -  وا���.ور�� "�ِرِز��ن 5و ��ف

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

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

09:00 �� ا� �ط ���  "�ر �5ر" ا��ر
� ا����م: ����� درا � -  ا�

  ا��&س ������ ��@�1, أ)ن �م �و: ��ري "��ب - و�)��� �4ف 10:00

  وا��)�و�و��� ا���وم ���� -  ا<ن ا�� ��
ل 10:30


ون �� 
��.و�ن �.ر��ن -  وا��و ��>  �رة 11:00 2017 

  و�1�8� 11:15
  ا����و���ن �5ر وا��.��رون وا��دار �را�ب -  ا� �1ون ا�
"ر

  و�)��� أ2.م 12:00
  ا�	�ط�ق 	�ر ��� ا��!��� ا��ز�رة - أوِزدوم
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� ��� ا��� أوِزدوم��
� Xط�ق "�ط�
1� �ن أ)8ر �
ل. ا��"� � أ������ �ز�رة ھ� ا�
و��دي ا+����� ا�� 
 ذات ا�8,ث 
�د�.� �"�.ر" أوِزدوم. "ھ�� �ط,�.م ��4ون وا+ر ��راط�ون وا��
,ء ا+
�طرة )�ن ��م،

 �ن ��,ت ��> ���وي �زال $ وا���". ھ�ر�-زدورف"و" 
�� �ن"و" آ�
�ك" وھ�: ا���:ر�� �������تا
  .)��و��را �"ر ا�8� �دى ��ة ا�"�طX )ور��ش ���د. �"ر ا��� � ا��رن
 ��ذ �
و��دا ��.� �زء ��ود ا���" ز���و��"�" �د��� و��> ا+������ ا���:ر�� ا�������ت �دن �ن وذ�ك
 ا�"�طX )را �. أ������ �� "�طX )را � �:�� أ�دم ��>" ھ�ر�-زدورف" ���وي. 1945 ��م

� ا�
�ط�ق 
�ر ��> ���ط,ت أ � � �)ون وا+�ط�ر ا�ر��ح �ن ���� وا��� ا��ش، �ن ا��:�و�
 ا��ز�رة ����.� �� أ��4، ا�
��رات �ن ا��د�د و��> ا�
�ط�ق ��>" أوِزدوم" �طل. ا�"��ل و
�ر ا+�����


��ر ��ا���8�K�" .ن�� Bو�
 "�� و�
ط�ن ���)��@  "B ��� Bوھ� ،"دو� ���@  � �� ����Kر ����د�� "را��
  .وا�
ر أوِزدوم 
�ن ��� ا��� ا�
��رة ،"ا��ر�� ر"

12:30 �  $؟ أم ���8� 
طل أ������ ھل -  ا����8� وا�

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

  و�1�8� 13:15
  أ������ د���راط�� وأول ����ر ��.ور�� -  وا���.ور�� ��ن"�ِرزِ  5و ��ف

14:00 ��2ذة - ا��وم أ��� ��� ��  أ��

  ا��&س ������ ��@�1, أ)ن �م �و: ��ري "��ب - و�)��� �4ف 14:30

  ا����م ا�> ر���:  ����ر�� �ن ا�.روب -  �را �ون 15:00

  و�1�8� 15:15
  ؟ا+�4ل ا����رب ھو �ن -  آ�� أم إ� �ن

16:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	


ون �� 
��.و�ن �.ر��ن -  وا��و ��>  �رة 16:15 2017 

  و�1�8� 16:30
#�  د���ز "���.� أ�ل �ن �)��C �و�"ل إ�)�ي -  �د���ز ا��ر�

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�دو��� ا��ر	��  وا;,��د�� ا������ ا(�داث أھم ��,ش ر	�+ �وار -  ادر�9-و 18:03

19:00 ��(�� DW  - ��	ر �و�ز �1 ا��وم أ�داث (	رز ������� ��	"'�  

20:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

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

  و��1�8� أ�,م 20:30
  ا�
�ط�ق 
�ر ��> �ا��"�  ا��ز�رة -  أوِزدوم

21:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  ا��&س ������ ��@�1, أ)ن �م �و: ��ري "��ب - و�)��� �4ف 21:30

22:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

�  وا$��:�د�� ا� �� �� ا+�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  )وادر�-� 22:03�
  وا�دو��� ا��ر

23:00 ��(�� DW  - ��	ر �و�ز �1 ا��وم أ�داث (	رز ������� ��	"'�  
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ا����� 2017-09-29 

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

  �)�و�و���وا� ا���وم ���� -  ا<ن ا�� ��
ل 00:30

�  وا$��:�د�� ا� �� �� ا+�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  )وادر�-� 01:00�
  وا�دو��� ا��ر

  ا����م ا�> ر���:  ����ر�� �ن ا�.روب -  �را �ون 02:00

� ا�ر��� ا����م - )��ك 02:15(
  ا���)
و��� وا�"

  ا���رات ���� - ا��ر�� ��م 02:30

�  وا$��:�د�� ا� �� �� ا+�داث أھم ���ش� ر
��� �وار -  )وادر�-� 03:00�
  وا�دو��� ا��ر

  و��1�8� أ�,م 04:00
  ا�
�ط�ق 
�ر ��> ا��"� � ا��ز�رة -  أوِزدوم

  أ������ ��> ���ذة - ا��وم أ������ 04:30

�  وا$��:�د�� ا� �� �� ا+�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  )وادر�-� 05:00�
  وا�دو��� ا��ر

  ا����م ا�> ر���:  ����ر�� �ن ا�.روب -  �را �ون 06:00

� ا�ر��� ا����م - )��ك 06:15(
  ا���)
و��� وا�"

  و�1�8� 06:30
#�  د���ز "���.� أ�ل �ن �)��C �و�"ل إ�)�ي -  �د���ز ا��ر�

�  وا$��:�د�� ا� �� �� ا+�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  )وادر�-� 07:00�
  وا�دو��� ا��ر


ون �� 
��.و�ن �.ر��ن -  �>وا��و �  �رة 08:00 2017 

  ا�
ر�) �ت �دود 
���ذاة ا��ري: ا�"����� أ�ر��دا -  ا����م �ول �را �ون 08:15

  ا���ح - �د�ك 	�ن ���ك 08:30

�  وا$��:�د�� ا� �� �� ا+�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  )وادر�-� 09:00�
  وا�دو��� ا��ر

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��)س 10:00

10:30 �  $؟ أم ���8� 
طل أ������ ھل -  ا����8� وا�

�  وا$��:�د�� ا� �� �� ا+�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  )وادر�-� 11:00�
  وا�دو��� ا��ر

  ا����ح -  �د�ك 
�ن :��ك 12:00

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 12:30

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


ون �� 
��.و�ن �.ر��ن -  وا��و ��>  �رة 13:15 2017 

13:30 �� -  3000 ا��و����� �  ا�9 �ن و ا��و��

  أورو
� �� وا������ ا����ة -  �ورو��)س 14:00

  و��1�8� أ�,م 14:30
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  ا�
�ط�ق 
�ر ��> ا��"� � ا��ز�رة -  أوِزدوم

�  وا$��:�د�� ا� �� �� ا+�داث أھم ����ش ر
��� �وار -  )وادر�-� 15:00�
  وا�دو��� ا��ر

16:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

� �و ��> 16:15�

ر�ط����( Faithless - أورو(  

17:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 17:30

18:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

"ر ���+ 	ر��7 - !و ا�	!�ر 18:03�  

19:00 ��(�� DW  - ��	ر �و�ز �1 ا��وم أ�داث (	رز ������� ��	"'�  

20:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

20:03 �  $؟ أم ���8� 
طل أ������ ھل -  ا����8� وا�

  أ������ ��> ���ذة - ا��وم أ������ 20:30

21:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  أورو
� �� وا������ ةا���� -  �ورو��)س 21:30

22:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

�ر  �� � 
ر���H -  "و ا�
"�ر 22:03�   

23:00 ��(�� DW  - ��	ر �و�ز �1 ا��وم أ�داث (	رز ������� ��	"'�  
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ا��	ت 2017-09-30 

  ا�-.��-�� ا��و���� �ن "�رات� - وا��و���� �رة 00:00

  ا(�	وع ھذا ا���م - ا���م �ول �را��ون 00:15

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 00:30


� �واري 
ر���H -  �وك "
�ب 01:00�
"  

  و��1�8� أ�,م 02:00
  ا�
�ط�ق 
�ر ��> ا��"� � ا��ز�رة -  أوِزدوم

  وا��)�و�و��� ا���وم ���� -  ا<ن ا�� ��
ل 02:30

  ا�), �)�� ا��و ��> �ن ����رات -  وا��و ��>  �رة 03:00

03:15 +�(  و�
  ��ر 2+ ا���رش - ����1 ذ-ور��

 ���� ا��رأة ا ��,���. ا��راك �� �"�ر)�.ن ر5م �-��رات أي �:ر �� ��� �ء ا��ر
� ا�ر
�� ���ب �م
� ����ق �� ��

�ن وا���س  �. ا��د��� ا�دو�� و �ط� ,�و��ا9  ��دم ظل �� :�ب أ�ر وا������د ا��دا8

�
ر��� ���ت و���� ����"� ا��:ر�� ا�
ر�ط���� ا�:���� ��:� ا������ ذ)ور�� و���"ت �:ر �
ر "
  .)8ب �ن ا��:ري


�4.� �وا�م �:طدم ��ث ا��:ري ا������ �� و���� و��� ����"� ����ق
 ا+دوار �� ا$��,ف و��ث 
 ���� ��ط@��، �,��ت إ���� ا�:�ب �ن �)ون ا$������� ا+�واء هھذ و�� ا+ ر، )��� ��م ا��� �ن 
�ن

 ���ت أ�@ .ن، ����� أ�ل و�ن. ا��و��� ا����ة �� ا�� �ء ��> ��8ل أ:
C ا�ذي ا��� �، ا���رش ��@">
 ��دث أي �ن ��"ر أن ��� �ء ��)ن ��ث ا9�)�رو��،" ا���رش �ر�ط�" �و�� 
�& �س �:ر��ت � �ء

 �وC4 ����ھرة ��رط� ��> و:-�رة )
�رة ��راء ���ط �")�ت ا�طر��� و
.ذه. �B ���ر4ن ��رش

����رش ����ق ���� �طورة أ)8ر ا+��)ن أي ��� �ء.  

  ا��&س ������ ��@�1, أ)ن �م �و: ��ري "��ب - و�)��� �4ف 04:00

  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 04:30

� ا�ر��� ا����م - )��ك 05:00(
  ا���)
و��� وا�"

  و�1�8� 05:15
  ا+�4ل؟ ا����رب ھو �ن -  آ�� أم إ� �ن

  ا��رح ا�%5ر 06:00
7�  �'ط%ل 	ر�

 ا-�!ف! 06:30���  
7����9 �'ط%ل 	ر�	 ���  ا(��

07:00 �� ا� �ط ���  "�ر �5ر" ا��ر
� ا����م: ����� درا � -  ا�

  أ������ ��> ���ذة - ا��وم أ������ 08:00

  و���ب ���م 08:30
7�  وا��!)�ن ا(ط%ل ��ؤ;ت �ن �:�	� 	ر�

  ا�), �)�� ا��و ��> �ن ����رات -  وا��و ��>  �رة 09:00

( Rea Garvey - أورو	�� �و���� 09:15��  )إ�ر��دا&  أ��

  ا����ح -  �د�ك 
�ن :��ك 10:00
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  ا� ��رات ���� -  ا� ر�� ���م 10:30

  أ������ ��> ���ذة - ا��وم أ������ 11:00

  ا��رح ا�@&ر 11:30
Hر���
  �Jط@�ل 

  ���� ا)�"ف! 12:00
Hر���
� �Jط@�ل -���
 �  ا+�����

  و���ب ���م 12:30
Hر���
 �
��K� "�1ن ا+ط@�ل � �ؤ$ت �ن���وا  

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

  و�1�8� 13:15
  �:ر �� ا���رش -  ����� )ور��ذ

14:00 +�(  و�
  ا����ون ا���د !رق !�ل - ا�9را)ب 	�د

� ا����طق � �>��
 أ�رى و$��ت 6 و ����$�د و$�� �4م ا��� ا�"ر��� ا�"����� ا�.�د أطراف �� ا��
�وات+�
 �

ب ا���ط�� ھذه إ�> ا� ��ح �&�� �� ��درا. ا�  
� �4ف ��
 ا����@� �توا�:را� ا������، ا�

  .)�8رة �ذب �:�در و�راد�.� 5را1
��.� �� ا���ط�� ���ك 
���� وا��)و��، ا��
�1ل 
�ن ا�)�8رة
� ا����طق ���
ر��
د ��ط�� ا�"ر��� ا�"����� ا�.�د أطراف �� ا�� Zز، �@ر�����
 ا+"د ا�@�@ل ���و �.�� 

 )�� ا�ط��م، �ن إ4راب أطول ��.� ثو�د ا����م، �� ا+�ط�ر �� 5زارة ا+)8ر ا��)�ن و��.� �رارة،
 �.ن ا�ر��ل ��.� و�د�ن ا�� �ء ��.� � ود ���طق ھ��ك ا����
ل، و��. �Jط@�ل إ���
� ا+)8ر ا+ ر �4م

��طر �وا�.�ن ��وا��ن وھ�� وا���ور، ا��رن و��د ��وا��ت �ن �دد أ)
ر أ��4 و��.�. 
��ط�� 

ب ا$��راض 
� ا��ظ�ھر و�ن. �����ا� ا��-�ر وآ�8ر ا���1ر ا�:�د �
 ا�
"ر و���رة ا�@�ر أ��4، ��.� ا� �

� وا � �ط�ق ��>:��
 ا������د 
�ن ��ط�� �����4ت � ��رض ا�@��م ��د "
�)ر ��ر)وس. 
��@���ت و
�  .أ�رى أ���ن �� و�.���� أ����� �ردو �� �رادة �� وا��دا8

  ا����ح -  �د�ك 
�ن :��ك 14:30

  أ������ ��> ذة��� - ا��وم أ������ 15:00

  و���ب ���م 15:30
Hر���
 �
��K� "�1ن ا+ط@�ل � �ؤ$ت �ن���وا  

16:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  و�1�8� 16:15
�  �:ر �� ا���رش -  ����� ذ)ور�

17:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

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

نا و ا��و��� ���� -  3000 ا��و��� 17:30��/  

18:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  ا+ 
وع ھذا ا����م -  ا����م �ول �را �ون 18:03

  و�1�8� 18:15
  ا+�4ل؟ ا����رب ھو �ن -  آ�� أم إ� �ن

19:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	
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  و�1�8� 19:15
  ا��� �ون )���� أط@�ل

20:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

  وا��)�و�و��� ا���وم ���� -  ا<ن ا�� ��
ل 20:03

  و�1�8� 20:30
  ا����ون ا�.�د "رق "��ل -  ا�-را1ب 
�د

21:00 DW ر  ا("	ر -  ا("	

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

  ا�����2 ا����� - ا����2 وا�� 21:30

22:00 DW ررا( -  ا("		"  

  ا�), �)�� ا��و ��> �ن ����رات -  وا��و ��>  �رة 22:03

� �و ��> 22:15�

ر�ط����( Jeff Beck - أورو(  

23:00 �� ا� �ط ���  "�ر �5ر" ا��ر
� ا����م: ����� درا � -  ا�


