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 GMT/UTC. الموحد العالمي للتوقيت وفقا هي البث مواعيد جميع

 4+ دبي   2+ القاهرة  1+ لجزائرا: المحلي التوقيت

 .العريض بالخط البث  مواعيد

 .الخاصة الحاالت في إال 16 /9   بنظام البث

 .للتعديل قابلة البث مواعيد

All times given in UTC/GMT.  
Local Times: Algiers UTC+1 | Cairo UTC+2 | Dubai UTC+4 

All first broadcast in bold print. 
All Broadcasts in 16:9 format, unless otherwise noted. 

Programming subject to change at short notice. 
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 األحد 2018-07-01 

 كثب عن 00:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 قيوثائ 03:15

 األول الجزء الرقميون، المحققون

 ويوثق اإلنسان، حقوق وانتهاكات الحرب جرائم مرتكبي لمالحقة المقدمة الدعاوى باستمرار تزداد
 تمثيل إعادة يمكن كما. الذكية الهواتف باستخدام يحدث ما تقريبا   النزاع مناطق جميع في المتضررون

 التقنية تساعد كيف يعرض الوثائقي الفيلم هذا. طناعيةاالص األقمار صور باستخدام القديمة الجرائم
 .العالم أنحاء مختلف في الجرائم هذه عن الكشف في الحديثة
 على األدلة لجمع المتضررين باألشخاص العالم أنحاء جميع في اإلنسان حقوق ونشطاء المحامون يستعين

 على وتوثيق العالم في واألزمات النزاع مناطق في المرتكبة الفظائع كشف يمكن. اإلنسان حقوق انتهاكات
 المحكمة في العامة المدعية بنسودا، فاتو استخدمت المثال سبيل على. الحديثة التقنية باستخدام أسهل نحو

 المهدي اإلسالمي الزعيم قضية في التفاعلي للعرض أداة مرة وألول بنجاح الهاي، في الدولية الجنائية
 إس يوروميدان) منظمة بحثت كما. 2016 عام في مالي في ثقافية مواقع ربتدمي المهدي أدين.  مالي من
 النزاع تطور تصور التي الويب كاميرا وصور والتغريدات اليوتيوب فيديوهات عن اإلنترنت في( إس أو
 الحرب من قرن نصف وبعد. مباشرة المكان عين في المعلومات صحة من يتأكدون هم. أوكرانيا في

 اإلنسان حقوق منظمة وتستعين. المفقودين عداد في الناس من اآلالف عشرات مازال مبياكولو في األهلية
 والخرائط االصطناعية األقمار صور تعطي. نائية مناطق في المختفين عن للبحث باألقارب( إكويتاس)

 ثالثي ذجنمو وبمساعدة. الجدوى عديمة بدت التي البحث ألعمال جديدة دفعة والخوارزميات األبعاد ثالثية
ا األكثر اليوم تمثيل( الجنائية المعمارية الهندسة) العلمي البحث مجموعة تعيد رفح لمدينة األبعاد  في سواد 
 المتضررين شهادات مع ويجمعونها فيديو ومقاطع صور يحددون إذ. 2014 عام األخيرة غزة حرب
ا األحداث بناء إلعادة  المطالبة النقالة هواتفهم كاميرات سوى ونيمتلك ال الذين المدنيون يستطيع كما. رقمي 

ا كله العالم يجعل االجتماعية الشبكات عبر والتواصل. اليوم بحقوقهم . الحرب جرائم على حتى - شهود 
 لمواجهة األقوى السالح هي ،"األسفل من المراقبة" تسمى والتي واألفراد، المواطنين قبل من المراقبة
 .سلطاتهم استخدام يسيئون الذين

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 كثب عن 04:30

 كثب عن

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 الموقوتة القنبلة - الحرب نفايات

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي جبرنام - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 خطر في ناجح ألماني نموذج - ألفغانستان مدارس
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 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 10:15

 كثب عن 10:30

 كثب عن

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 األرض سطح على اإلنسان زمن

 وثائقي 12:00

 خطر في ناجح ألماني نموذج - ألفغانستان مدارس

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 13:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 األول الجزء الرقميون، المحققون

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية لشبكةوا الرقمي العالم - كليك 17:15

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 18:03

 (بريطانيا) Madness - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 السابق الوطن إلى ينحن - السوفييتي االتحاد ألمان

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 
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 نالمكا عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 الموقوتة القنبلة - الحرب نفايات

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2018-07-02 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 األول الجزء الرقميون، المحققون

 وثائقي 02:00

 خطر في ناجح ألماني نموذج - ألفغانستان مدارس

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الرقص أجل من حياة - بيجار موريس

: المسرح من يختفي" التوتو" التقليدي الرقص ثوب وجعل الكالسيكي الباليه رقص في ثورة أحدث لقد
 مواد خالل من. العالم في الرقصات مصممي أشهر من ُيعد( 2007-1927) بيجار موريس الفرنسي
 العملية مقاربة الوثائقي الفيلم هذا يحاول قبل من منشورة غير ومقابالت مسرحية وتسجيالت أرشيفية
 .بارز فني عمل مئة من أكثر أبدع الذي المتنوع الفنان لدى اإلبداعية

 البروفات تسجيالت تكشف. والطليعي الكالسيكي والرقص الموسيقى بين ما بيجار موريس أعمال تتنقل
 عالم في الممكن حدود استكشاف في الدائمة وإرادته المتنوعة بيجار بوريس شخصية الرقص استديو في

ا فصال   ُيسّطر أن في نجح كيف ذلك خالل من يتضح. الرقص  المشاهد خالل من الرقص تاريخ في جديد 
 موريس الحقيقي واسمه - بيجار موريس بدأ. الذات تجديد إلى دائمال والسعي المعبرة الصور ذات القوية
 رقصات كمصمم انطالقته جاءت. 1945 عام في مرسيليا رأسه مسقط في الرقص أداء - بيرجيه جان
. بروكسل في سترافينسكي إيغور للروسي" الربيع طقوس" رقصات تصميم خالل من 1959 عام في
 1988 و 1970 عامي بين. العشرين القرن باليه فيها وأحيا بروكسل إلى بالكامل انتقل 1960 عام وفي
 مع. كيرسماكر دو تيريزا وآن مارين ماجوي منها خرج التي الشهيرة مودرا مدرسة بروكسل في أدار
 والموسيقى اللغة تنصهر حيث به، الخاص" الجامع المسرح - توتال مسرح" طّور العشرين القرن باليه

 مع واستقر بروكسل بيجار موريس غادر 1987 صيف في. جامع فني عمل في واإلخراج والرقص
 مواد خالل من. رودرا مدرسة أسس هناك. السويسرية لوزان مدينة في عالميا   المشهورة مجموعته
 الوثائقي الفيلم هذا يحاول الحالية النظر وجهة من وتقديرات منشورة غير مسرحية وتسجيالت أرشيفية
 يجربرقصات كان. العشرين القرن في إنتاجا   األكثر الرقصات مصممي من لواحد بداعيةاإل العملية مقاربة
 يعرض. واسع جمهور متناول في فنه جعل في الرغبة أيضا   تدفعه وكانت كلل، بدون الراقصين مع جديدة
 وسطق" من مقتطفات بينها ومن صممها، التي الباليه أعمال أبرز من المشاهد أروع الوثائقي الفيلم
 (.1959 عام العالمي بروكسل معرض بمناسبة األولى للمرة عرضت التي" )الربيع

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 05:00

 وثائقي 05:15

 األول الجزء الرقميون، المحققون

 كثب عن 06:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00
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 وثائقي 07:15

 الرقص أجل من حياة - بيجار موريس

 ياوالتكنولوج العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 األول الجزء الرقميون، المحققون

 وثائقي 10:00

 خطر في ناجح ألماني نموذج - ألفغانستان مدارس

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:45

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 الثاني الجزء - اإلأفريقي الدفتر

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 الرقص أجل من حياة - بيجار موريس

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الرقص أجل من حياة - بيجار موريس

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 الموقوتة القنبلة - الحرب نفايات

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 
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 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 20:03

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 كثب عن 21:30

 كثب عن

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 األول الجزء الرقميون، المحققون

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الثالثاء 2018-07-03 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 01:00

 وثائقي 01:15

 السابق الوطن إلى حنين - السوفييتي االتحاد ألمان

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (بريطانيا) Madness - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 خطر في ناجح ألماني نموذج - ألفغانستان مدارس

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 07:00

 وثائقي 07:15

 الموقوتة القنبلة - الحرب نفايات

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من فزيونيةتل تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 الرقص أجل من حياة - بيجار موريس

 كثب عن 10:00

 كثب عن

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (بريطانيا) LAURA MVULA - أوروبية موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 13:00
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 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00

 وثائقي 14:30

 خطر في ناجح ألماني نموذج - ألفغانستان مدارس

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 15:00

 وثائقي 15:15

 األول الجزء الرقميون، المحققون

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 كثب عن 16:30

 كثب عن

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أللمانيا الدوري حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 18:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 21:30

 خطر في ناجح ألماني نموذج - ألفغانستان مدارس

22:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 األربعاء 2018-07-04 

 وثائقي 00:00

 خطر في ناجح ألماني نموذج - ألفغانستان مدارس

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 الثاني الجزء - اإلأفريقي الدفتر

 ألمانيا من ربيةع وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 07:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 08:00

 وثائقي 08:30

 خطر في ناجح ألماني نموذج - ألفغانستان مدارس

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 الموقوتة القنبلة - الحرب نفايات

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 11:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 12:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 13:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 15:00

 وثائقي 15:15
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 الموقوتة القنبلة - الحرب نفايات

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 18:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW ائيةمس 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2018-07-05 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 01:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 خطر في ناجح ألماني نموذج - ألفغانستان مدارس

 تفاعلي حواري نامجبر - الخامسة السلطة 03:00

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 04:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 05:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 األول الجزء الرقميون، المحققون

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 09:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - حكايةو ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 11:00

 وثائقي 11:15

 السابق الوطن إلى حنين - السوفييتي االتحاد ألمان

 كثب عن 12:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 األول الجزء الرقميون، المحققون
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 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 الرقص أجل من حياة - بيجار موريس

16:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا لعلوما مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 18:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 القتصاديةا المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 كثب عن 20:30

 كثب عن

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الجمعة 2018-07-06 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

 والدولية العربية  القتصاديةوا السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 01:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 03:00

 كثب عن 04:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 04:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 05:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 خطر في ناجح ألماني نموذج - ألفغانستان مدارس

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 07:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 09:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 11:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 13:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

 كثب عن

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 
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 (بريطانيا) Madness - أوروبية موسيقى 16:15

17:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 18:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز ليةتحلي متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - وش البشير 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 السبت 2018-07-07 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 01:00

 كثب عن 02:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 03:00

 وثائقي 03:15

 القوانين عن بعيًدا الحيوانات نقل أسرار

ا ُتنقل  محصورة واألغنام األبقار تظل. فريقياإ شمال إلى وصوال   أوروبا عبر الحيوانات ماليين سنوي 
مان مانفريد المخرج يتحدث 1991 عام منذ. السفن أو الشاحنات في أسابيع أو أيام طوال  مصير عن كارِّ

 .الكثير يتغير لم القوانين تحسين برغم ولكن. طويلة لمسافات النقل وسائل في الحيوانات
مان مانفريد ساهم  واستجاب أوروبا، عبر الحيوانات نقل عن أفالمه خالل من التغيير بعض إحداث في كارِّ

 بقيت ولكن. الحيوانات حماية قوانين على تحسينات وأدخل الوثائقية، ألفالمه مرات عدة األوروبي االتحاد
 وتدوسها أرضا   تقع بصعوبة، وتتنفس شاحنة في محشورة بقرة. قليلة القوانين هذه توفرها التي الحماية

 حدود عند 2017 أغسطس/آب نهاية في المشهد هذا ُصّور. دقيقة 20 بعد الحياة تفارقل األبقار، بقية
 يزدهر األوروبي االتحاد من واألغنام األبقار تصدير استثنائية؟ حالة هي هل. تركيا مع األوروبي االتحاد

 الصغيرة لالعجو ُتنقل. الحية للحيوانات الرئيسيان المستوردان هما األوسط والشرق تركيا. جديد من
 من الكثير مرعبة نهاية تنتظر وصولها، من أسابيع أو أيام بعد. كيلومتر آالف 3 على تزيد لمسافة

 الخطر ناقوس يدقون الحيوان حقوق نشطاء. األوسط الشرق أو تركيا إلى أوروبا من القادمة الحيوانات
 يتحدثون. األوروبي االتحاد الحيوانات رتغاد حالما بالقوانين يهتم ال أحدا   فإن لمشاهداتهم وفقا  : جديد من
 وبعد القديمة المواشي نقل سفن على يوصف ال الذي العذاب عن تركيا، حدود عند العطشى األبقار عن

 في األوروبي االتحاد مفوضية تسلمت قصيرة مدة قبل. أفريقيا وشمال األوسط الشرق إلى وصولها
 األوروبية المحكمة قرار خلفية على جاء التحرك هذا. توقيع مليون تحمل احتجاج عريضة بروكسل
 بمجرد النقل وسائل يراقب أحد ال لكن. األخيرة وجهتها إلى تصل حتى الحيوانات رعاية ضمان بضرورة
مان مانفريد المخرج يؤكد. األوروبي االتحاد مغادرتها  الحدود خلف قريب مكان في ويجد. األمر هذا كارِّ
مان أراد. الشاحنات في وتموت تلد وأبقارا   عطشى ماشية األوروبي لالتحاد الخارجية  إذا ما يعرف أن كارِّ

ا الحيوانات معاناة صور كانت ا؟ أمر   هذا عن لإلجابة هنا؟ منهجي أمر بالقوانين االلتزام عدم أن أم استثنائي 
ا أشهر مدى على أجرى السؤال ا، بحث  ا ألمانيا، في مزارع من استقصائي   ووصوال   وتركيا، بهنغاريا مرور 

 .لبنان إلى

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 الرقص أجل من حياة - بيجار موريس

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 06:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:15

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 07:00
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 كثب عن 08:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 09:00

 Pain Is ،(اليونان) Tidal Dreams ،(رومانيا) Hteththemeth - أوروبية موسيقى 09:15

 (النمسا)

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 10:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 11:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 كثب عن

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

ا الحيوانات نقل أسرار  القوانين عن بعيد 

 والحياة العقيدة 14:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

ا الحيوانات نقل أسرار  القوانين عن بعيد 

17:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 الرقص أجل من حياة - بيجار موريس

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الموقوتة القنبلة - الحرب نفايات

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03
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 والحياة العقيدة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 22:03

 (بريطانيا) LAURA MVULA - أوروبية موسيقى 22:15

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 23:00
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 األحد 2018-07-08 

 كثب عن 00:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات أشخاصو دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الثاني الجزء الرقميون، المحققون

 ويوثق اإلنسان، حقوق وانتهاكات الحرب جرائم مرتكبي لمالحقة المقدمة الدعاوى باستمرار تزداد
 تمثيل إعادة يمكن كما. الذكية الهواتف باستخدام يحدث ما تقريبا   عالنزا مناطق جميع في المتضررون

 التقنية تساعد كيف يعرض الوثائقي الفيلم هذا. االصطناعية األقمار صور باستخدام القديمة الجرائم
 .العالم أنحاء مختلف في الجرائم هذه عن الكشف في الحديثة
 على األدلة لجمع المتضررين باألشخاص العالم نحاءأ جميع في اإلنسان حقوق ونشطاء المحامون يستعين

 على وتوثيق العالم في واألزمات النزاع مناطق في المرتكبة الفظائع كشف يمكن. اإلنسان حقوق انتهاكات
 المحكمة في العامة المدعية بنسودا، فاتو استخدمت المثال سبيل على. الحديثة التقنية باستخدام أسهل نحو

 المهدي اإلسالمي الزعيم قضية في التفاعلي للعرض أداة مرة وألول بنجاح الهاي، في الدولية الجنائية
 إس يوروميدان) منظمة بحثت كما. 2016 عام في مالي في ثقافية مواقع بتدمير المهدي أدين.  مالي من
 نزاعال تطور تصور التي الويب كاميرا وصور والتغريدات اليوتيوب فيديوهات عن اإلنترنت في( إس أو
 الحرب من قرن نصف وبعد. مباشرة المكان عين في المعلومات صحة من يتأكدون هم. أوكرانيا في

 اإلنسان حقوق منظمة وتستعين. المفقودين عداد في الناس من اآلالف عشرات مازال كولومبيا في األهلية
 والخرائط صطناعيةاال األقمار صور تعطي. نائية مناطق في المختفين عن للبحث باألقارب( إكويتاس)

 ثالثي نموذج وبمساعدة. الجدوى عديمة بدت التي البحث ألعمال جديدة دفعة والخوارزميات األبعاد ثالثية
ا األكثر اليوم تمثيل( الجنائية المعمارية الهندسة) العلمي البحث مجموعة تعيد رفح لمدينة األبعاد  في سواد 
 المتضررين شهادات مع ويجمعونها فيديو ومقاطع صور يحددون إذ. 2014 عام األخيرة غزة حرب
ا األحداث بناء إلعادة  المطالبة النقالة هواتفهم كاميرات سوى يمتلكون ال الذين المدنيون يستطيع كما. رقمي 

ا كله العالم يجعل االجتماعية الشبكات عبر والتواصل. اليوم بحقوقهم . الحرب جرائم على حتى - شهود 
 لمواجهة األقوى السالح هي ،"األسفل من المراقبة" تسمى والتي واألفراد، مواطنينال قبل من المراقبة
 .سلطاتهم استخدام يسيئون الذين

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 كثب عن 04:30

 كثب عن

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

ا الحيوانات نقل أسرار  القوانين عن بعيد 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 والحياة العقيدة 08:00
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 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 10:15

 كثب عن 10:30

 كثب عن

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 سابق ا الشرقية ألمانيا في عنصرية جرائم - الشعوب بين الصداقة على قاتمة ظالل

 والحياة العقيدة 12:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 13:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 ائقيوث 16:15

 الثاني الجزء الرقميون، المحققون

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 17:15

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 18:03

 (النمسا) Pain Is ،(اليونان) Tidal Dreams ،(رومانيا) Hteththemeth - بيةأورو موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الرقص أجل من حياة - بيجار موريس

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 
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 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 قيوثائ 22:15

ا الحيوانات نقل أسرار  القوانين عن بعيد 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2018-07-09 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - اسلونمر 01:00

 وثائقي 01:15

 الثاني الجزء الرقميون، المحققون

 والحياة العقيدة 02:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الهند في المحظور الحب

ا الهند تشهد ا ثقافي ا صراع  ا الشباب من كبير جزء مازال حيث ،كبير   اختيارات وفق الزواج على مجبر 
 تتخطى حب عالقات ويقيمون تزايد، في الصالونات زواج يرفضون الذين الشباب أعداد لكن. العائلة
 على يحصلون هؤالء. العالقات هذه انكشفت حال في بحياتهم يجازفون وبذلك والدينية، الطبقية الحدود
 .نيودلهي في" الحب غاويرم" رجال من دعم

 يقدمون هم. الهند في أهلهم إلرادة خالف ا الزواج يريدون لمن األخير األمل" الحب مغاوير" رجال أصبح
ا ويستخدمون الغاضبين، األقارب من نيودلهي في مقرهم حماية وعليهم لالختباء، المأوى لهم  أساليب أحيان 

ا الهند تشهد. السريين العمالء  تصورين بين صراع إنه. العائالت ويشتت المجتمع أسس يهز اثقافي   صراع 
 الفيلم هذا يرافق. المقابلة الجهة في حب عن والزواج جهة من الصالونات زواج بين - للحب مختلفين
 أهل ألن دلهي، إلى( بونه) من( داييتا)و( ساهيل) هرب. النموذجين هذين تمثالن زواج حالتي الوثائقي
 على حبهما وانتصر. فيسبوك عبر بعضهما إلى تعرفا وداييتا ساهيل. آخر رجل من يجهاتزو أرادوا داييتا

 الوسيطة(. غوبتا غيتا) الزواج وسيطة ملف في( شينو) المستقبلية زوجته( خاسيش) وجد. الطبقية الحدود
ا ليس ألنه أطول يدوم العائالت تنظمه الذي الصالونات، زواج بأن مقتنعة المحترفة  االنجذاب على قائم 
 الكثير وشينو خاسيش يتلقى وبينما. الكبيرة العائلة حوض في وتنمو األهل يزرعها بذرة يشبه هو. الجنسي

 يصبح الهند في العائلة رغبة يعارض فمن. مستقبلهما بشأن يقلقا أن وساهيل داييتا على يجب الهدايا، من
ا  والخاالت واألعمام العمات مجتمع فقط اوإنم اجتماعية، مساعدات أو سكن بدل هناك يوجد ال. ضائع 

نون الذين واألقارب واألخوال ا   يؤمِّ  بين الحب عالقة أمام فرصة أي هناك هل. للسكن منزال   أو للعمل مكان 
 وداييتا؟ ساهيل

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 الكالسيكية الموسيقى من اتمختار - والموسيقى سارة 05:00

 وثائقي 05:15

 الثاني الجزء الرقميون، المحققون

 كثب عن 06:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 الهند في المحظور الحب
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 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 الثاني الجزء الرقميون، المحققون

 والحياة العقيدة 10:00

 الكالسيكية موسيقىال من مختارات - والموسيقى سارة 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:45

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 الموقوتة القنبلة - الحرب نفايات

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - لونمراس 13:00

 وثائقي 13:15

 الهند في المحظور الحب

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الهند في المحظور الحب

17:00 DW األخبار - ألخبارا 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

ا الحيوانات نقل أسرار  القوانين عن بعيد 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 20:03

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:30
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21:00 DW األخبار - األخبار 

 كثب عن 21:30

 كثب عن

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 الثاني الجزء الرقميون، المحققون

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00



 DW (Arabia) | الثالثاء 2018-07-10  25/83

 الثالثاء 2018-07-10 

 ألمانيا من يةعرب وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 01:00

 وثائقي 01:15

 الرقص أجل من حياة - بيجار موريس

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - ككلي 03:00

 (النمسا) Pain Is ،(اليونان) Tidal Dreams ،(رومانيا) Hteththemeth - أوروبية موسيقى 03:15

 والحياة العقيدة 04:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 ألمانيا من عربية صصوق شخصيات - وحكاية ضيف 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 07:00

 وثائقي 07:15

ا الحيوانات نقل أسرار  القوانين عن بعيد 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 ياأللمان الدوري حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 الهند في المحظور الحب

 كثب عن 10:00

 كثب عن

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (بريطانيا) Madness - أوروبية موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 13:00
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 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00

 والحياة العقيدة 14:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 15:00

 وثائقي 15:15

 الثاني الجزء الرقميون، المحققون

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 كثب عن 16:30

 كثب عن

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW األخبار - اراألخب 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 18:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW اراألخب - األخبار 

 والحياة العقيدة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 األربعاء 2018-07-11 

 لحياةوا العقيدة 00:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 الموقوتة القنبلة - الحرب نفايات

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 07:00

 ألمانيا من عربية وقصص خصياتش - وحكاية ضيف 08:00

 والحياة العقيدة 08:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

ا الحيوانات نقل أسرار  القوانين عن بعيد 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 11:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 12:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 13:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 15:00

 وثائقي 15:15
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ا الحيوانات نقل أسرار  القوانين عن بعيد 

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - خباراأل 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 18:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2018-07-12 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 تفاعلي ريحوا برنامج - الخامسة السلطة 01:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 والحياة العقيدة 02:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 03:00

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 04:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 يةاالقتصاد المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 05:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 الثاني الجزء الرقميون، المحققون

 وروباأ في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 09:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 11:00

 وثائقي 11:15

 الرقص أجل من حياة - بيجار سموري

 كثب عن 12:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 الثاني الجزء الرقميون، المحققون
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 االقتصادية المجلة - ياألمان في صنع 14:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 الهند في المحظور الحب

16:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 18:03

 لألخبار موجز مع ماليو أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 كثب عن 20:30

 كثب عن

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 والدولية العربية  واالقتصادية سياسيةال األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الجمعة 2018-07-13 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا لعلوما مجلة - اآلن المستقبل 00:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 01:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش عيربا حوار - كوادريغا 03:00

 كثب عن 04:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 04:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 05:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - ليكك 06:15

 والحياة العقيدة 06:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 07:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 09:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 11:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة المع 12:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 13:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

 كثب عن

 ليةوالدو العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 
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 (النمسا) Pain Is ،(اليونان) Tidal Dreams ،(رومانيا) Hteththemeth - أوروبية موسيقى 16:15

17:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار - اراألخب 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 18:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 السبت 2018-07-14 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 01:00

 كثب عن 02:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 03:00

 وثائقي 03:15

 سوريا أجل من العدالة عن البحث - األسد سجون من ناجون

 مرتكبي مالحقة الرعب هذا من الناجون يحاول اآلن. القتل أو للتعذيب اآلالف تعرض األسد سجون في
 إذ. ألمانيا في قانوني نحو على وذلك السورية، المخابرات سجون في اإلنسان لحقوق المنهجية االنتهاكات

 .سوريا في اإلنسانية بحق جرائم ارتكبوا من ألمانيا في عاَقبيُ  بأن مثال   الدولي القانون مبدأ يسمح
 مشاهدة على يجَبر أن كان له بالنسبة تعذيب أسوأ. السورية المخابرات سجون في للتعذيب خالد تعرض
ب كيف  إلى 2011 عام" العربي الربيع" ذروة خالل مثله خرجوا دمشق من شبان. اآلخرين السجناء ُيعذَّ

ا السلمي للتظاهر الشوارع ا. الحكومة على احتجاج   واإلهانة لالحتجاز تعرضت خالد، زوجة عبير، أيض 
 من وهما. ألمانيا في االثنان يعيش اليوم. المرعبة العسكرية المخابرات سجون أحد في أشهر طوال
 حادياالت االدعاء لدى دعاوى تقديم البني وأنور درويش مازن المحاميين مع قرروا الذين السبعة الشهود

 يقوله ما هذا ،"عدالة بدون سالم ال. "اإلنسانية بحق والجرائم الحرب جرائم بسبب كارلسروه في
 عندما ستتصاعد العنف دوامة بأن مقتنعان وهما. اإلنسان حقوق مجال في الناشطان السوريان المحاميان

 إلى يسعيان وهما سنوات ثالث بلق ألمانيا إلى القدوم استطاعا منذ. ُيحاَسبون ال الفاعلين أن الضحايا يرى
 المخابرات سجون في المرتكبة اإلنسان لحقوق المنهجية االنتهاكات على القضائية المحاسبة: واحد هدف

 على تصادق لم سوريا ألن الهاي، في الدولية الجنائية بالمحكمة االتصال يستطيعان ال هما. السورية
 آمالهم والشهود المحاميان يعلق. خاصة محكمة إنشاء األمن مجلس في تمنع وروسيا األساسي، نظامها
 ارتكبوا من ألمانيا في ُيعاَقب أن - نورنبرغ لمحاكمات كاستمرار - يسمح الذي الدولي القانون مبدأ على

 .سوريا في مثال   اإلنسانية بحق جرائم

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 04:00

 لسياراتا مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 الهند في المحظور الحب

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 06:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:15

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:30

 تفاعلي يحوار برنامج - الخامسة السلطة 07:00

 كثب عن 08:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30
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 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 09:00

 (بريطانيا) Leona Lewis( & سويسرا)May Ira - أوروبية موسيقى 09:15

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 10:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 11:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 كثب عن

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 سوريا أجل من العدالة عن بحثال - األسد سجون من ناجون

 وثائقي 14:00

 الخليج شيوخ مظلة تحت - المتاحف سباق

 استخدمها لذا. الذات عظمة عن للتعبير وسيلة اإلعجاب، إلثارة وسيلة الدوام على المعمارية الهندسة كانت
 ومعها والمكانة، يبةاله عن للتعبير الجديدة الوسيلة هي والمتاحف. اليوم يستخدمونها كما السابق في الحكام

ا العالم في مبنى وأفضل وأجمل أضخم على السباق بلغ ا، بعد   العربية اإلمارات دولة في خاصة جديد 
 .المتحدة
 في وتنفق النهضة، عصر في فلورنسا غرار على المهيبة والمباني الفن في الغنية اإلمارات دولة تستثمر
 ناطحات أو المساجد أو الكاتدرائيات أو بالقصور اليوم قيتعل األمر يعد ولم. طائلة أمواال   ذلك سبيل

 أبو لوفر متحف افتتاح: والمكانة الهيبة عن للتعبير الجديدة الوسيلة هي المتاحف أصبحت بل. السحاب
. السباق لهذا الذروة نقطة 2017 نوفمبر في شّكل( نوِفل جان) الشهير الفرنسي المعماري بناه الذي ظبي
ا هنا. المجاورة قطر إمارة في آخر مذهل متحف ُيفتتحس 2018 نهاية في  نوِفل جان الفرنسي  صمم أيض 

. الدوحة في الثقافية الطفرة عن المسؤولة هي ثاني آل حمد بنت المياسة الشيخة. نوعه من الفريد المبنى
 وهي. دوليال الفن عالم في األقوى السيدة ربما وُتعد قطر، دولة في الحاكمة العائلة إلى تنتمي وهي

 إغناء وفي قطر لمقتنيات الجديدة الفنية واألعمال المتاحف في اليورو ماليين مئات سنة كل تستثمر
 متحف بينها من أخرى متاحف لبناء التخطيط يجري ظبي أبو في أيضا   ولكن. البالد في الفني المشهد

(. فوستر نورمان) هيرالش المعماري تصميم من وطني ومتحف( غيري فرانك) تصميم من( غوغنهايم)
 لم سنوات منذ لها المخطط فاألبنية ال، أم فعال   ستنفذ المشاريع هذه كانت إذا ما المؤكد غير من يظل لكن
 واإلمارات قطر بين الحالية األزمة بسبب كبيرة حساسية يكتسب الفني والتنافس. بعد فيها العمل يبدأ

 2017 صيف في. اإلرهاب بدعم البلدين بين متبادلةال االتهامات هو األزمة وسبب. المتحدة العربية
 أنفسهم لكنهم العالم، في جسورا   بمتاحفهم يبنون الخليج أغنياء. الجارتين بين الدبلوماسية العالقات توقفت

 .الحالي الوقت في بعضهم مع يتحدثون ال

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 عليتفا حواري برنامج - الخامسة السلطة 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 سوريا أجل من العدالة عن البحث - األسد سجون من ناجون

17:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 
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 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 الهند في المحظور الحب

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

ا الحيوانات نقل أسرار  القوانين عن بعيد 

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن ستقبلالم 20:03

 وثائقي 20:30

 الخليج شيوخ مظلة تحت - المتاحف سباق

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى نم مختارات - والموسيقى سارة 22:03

 (بريطانيا) Madness - أوروبية موسيقى 22:15

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 23:00



 DW (Arabia) | األحد 2018-07-15  36/83

 األحد 2018-07-15 

 كثب عن 00:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 البحار تلوث لمكافحة التزلج - بيضاء أمواج

 متزلجين مع يكشفون الوثائقي فيلمال هذا معدو. المحيطات تلوث مكافحة على تحث مذهلة تزلج صور
 عن الدفاع أجل من المحاكم إلى الفيلم في الرئيسة الشخصيات بعض يلجأ كما مهملة، بحار تلوث حاالت
 .البحار نظافة
" سالتر كيلي" التزلج بطل قال وقد. البحار تلوث وقف في فعال يساهم أن يمكن للبحر المتزلجين حب
 المتزلجين من العديد التزام لكن. الوقت ذات في البيئة بحماية يلتزم فإنه امتزلج اإلنسان يصبح حين: يوما

 ألواح  مثل مواد أن إذ. للبحار بدوره تهديدا يشكل قد األمواج ركوب فتأثير بديهيا، أمرا ليس البيئة بحماية
 ممارسة أجل نم الكثيرة الطيران رحالت أن كما البيئة، تلوث إلى تؤدي قد بها الخاصة والمالبس التزلج
 التي المخلفات عدا هذا بالمناخ، المضرة الكربون أكسيد ثاني انبعاثات ارتفاع إلى تؤدي الرياضة هذه

 من المتزلجين من مجموعة نضال على الضوء الوثائقي الفيلم هذا يسلط. الشواطئ على المتزلجون يتركها
 المجموعة تكشفه الذي البحري التلوث. يتهالحما اتـِّباعها يمكن التي الحلول ويعرض نظيفة، محيطات أجل

 في والسموم القمامة ومصادر أسباب المتزلجون هؤالء يجد الكبير بالتزامهم. العالم أنحاء جميع في يحدث
ا ويعرض التزلج، عن فيلم هو الوقت ذات وفي عالمية، بيئية برسالة يبعث الفيلم هذا. المياه  رائعة صور 
 .األنفاس تحبس

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 لمةالعو 04:00

 كثب عن 04:30

 كثب عن

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 سوريا أجل من العدالة عن البحث - األسد سجون من ناجون

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - وش البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 الخليج شيوخ مظلة تحت - المتاحف سباق

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 10:15
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 كثب عن 10:30

 كثب عن

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 األول الجزء الرقميون، المحققون

 وثائقي 12:00

 الخليج شيوخ مظلة تحت - المتاحف سباق

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 13:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 البحار تلوث لمكافحة التزلج - بيضاء أمواج

17:00 DW راألخبا - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 17:15

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 18:03

 (بريطانيا) Leona Lewis( & سويسرا)May Ira - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - راألخبا 

 وثائقي 19:15

 الهند في المحظور الحب

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا ومالعل مجلة - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03
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 وثائقي 22:15

 سوريا أجل من العدالة عن البحث - األسد سجون من ناجون

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2018-07-16 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 البحار تلوث ةلمكافح التزلج - بيضاء أمواج

 وثائقي 02:00

 الخليج شيوخ مظلة تحت - المتاحف سباق

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 سبوتنيك صدمة

 رالذع من بحالة كله العالم أصيب ،1957 عام أرضي قمر إطالق في السوفيتي االتحاد نجح عندما
 برحلة احُتِفل الشرق في. فعله القمر هذا يستطيع ما بشأن الغربيون العلماء واحتار.  واالنبهار والصدمة
 أول في والواقع األسطورة عن. الفضاء إلى السباق عن وثائقي فيلم. التفوق على دليال   بصفتها سبوتنيك

 .أرضي اصطناعي قمر
 الخفيف المعدن من كرة ،1 سبوتنيك. جديدة حقبة مأما الباب فتح في الروس نجح 1957 أكتوبر 4 في

ا 83 بزنة ا 58 يبلغ وقطر كيلوغرام   الرئيس. رائع إنجاز - كونية بسرعة األرض حول تدور سنتيمتر 
 في المعدنية الكرة هذه أن وأعلن الغولف، يلعب وهو وظهر باألريحية التظاهر حاول أيزنهاور األمريكي
 هذ مع التعامل يكون كيف. السيطرة عن خرجت لسبوتنيك الدعاية لكن. لديه خوف أي تثير ال الفضاء
ا اإلنجاز هذا على بسرية السوفيتي االتحاد عمل طويلة لسنوات العالمي؟ التاريخي الحدث  األمريكيين تارك 
 ةنامي دولة السوفيتي االتحاد يُعد الغرب كان سبوتنيك رحلة قبل. الفضاء سباق في متفوقون أنهم يعتقدون

 السوفييت أن بدا فجأة. تصوره يمكن ال أمر الفضاء؟ إلى يصل اآلن هو وها. والصناعة العلوم مجال في
ا متفوقون  عن يتحدث سبوتنيك صدمة فيلم. وإحباط وانبهار صدمة. الغرب في المزاج تبدل. تقني 
 الذي الشخص يرمص عن فيلم. وأسرارها األولى الفضائية البعثات خلفيات عن والمنتصرين، الخاسرين

ا سبوتنيك جعل ا أمر   دفنه لدى إال اسمه العالم يعرف لم(. كوروليوف سيرجي) المصممين كبير إنه: ممكن 
 لترشيحه المحاوالت كل فشلت. 1965 عام في السوفيتي االتحاد أبطال أحد بصفته الكرملين حائط عند

 .الكرملين قيادة فرضتها التي السرية بسبب نوبل لجائزة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 05:00

 وثائقي 05:15

 البحار تلوث لمكافحة التزلج - بيضاء أمواج

 كثب عن 06:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول لونمراس 07:00

 وثائقي 07:15

 سبوتنيك صدمة
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 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 البحار تلوث لمكافحة التزلج - بيضاء أمواج

 وثائقي 10:00

 الخليج شيوخ مظلة تحت - المتاحف سباق

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:45

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

ا الحيوانات نقل أسرار  القوانين عن بعيد 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 سبوتنيك صدمة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 سبوتنيك صدمة

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 لمكانا عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 سوريا أجل من العدالة عن البحث - األسد سجون من ناجون

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 20:03

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:30
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21:00 DW األخبار - األخبار 

 كثب عن 21:30

 كثب عن

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 البحار تلوث لمكافحة التزلج - بيضاء أمواج

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية تابعةم - DW مسائية 23:00
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 الثالثاء 2018-07-17 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 01:00

 وثائقي 01:15

 الهند في المحظور الحب

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (بريطانيا) Leona Lewis( & سويسرا)May Ira - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 الخليج شيوخ مظلة تحت - المتاحف سباق

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 07:00

 وثائقي 07:15

 سوريا أجل من العدالة عن البحث - األسد سجون من ناجون

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 سبوتنيك صدمة

 كثب عن 10:00

 كثب عن

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (النمسا) Pain Is ،(اليونان) Tidal Dreams ،(رومانيا) Hteththemeth - أوروبية موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 13:00
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 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00

 وثائقي 14:30

 الخليج شيوخ مظلة تحت - المتاحف سباق

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 15:00

 وثائقي 15:15

 البحار تلوث لمكافحة التزلج - بيضاء أمواج

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 كثب عن 16:30

 كثب عن

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW اراألخب - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 18:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ثائقيو 21:30

 الخليج شيوخ مظلة تحت - المتاحف سباق

22:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 األربعاء 2018-07-18 

 وثائقي 00:00

 الخليج شيوخ مظلة تحت - المتاحف سباق

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

ا الحيوانات نقل أسرار  القوانين عن بعيد 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 02:00

 االقتصادية لةالمج - ألمانيا في صنع 02:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 07:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 08:00

 وثائقي 08:30

 الخليج شيوخ مظلة تحت - المتاحف سباق

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 سوريا أجل من العدالة عن البحث - األسد سجون من ناجون

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 11:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 12:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 13:00

 والتكنولوجيا لعلوما مجلة - اآلن المستقبل 14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 15:00

 وثائقي 15:15
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 سوريا أجل من العدالة عن البحث - األسد سجون من ناجون

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 18:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز حليليةت متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2018-07-19 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي لمالعا - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 01:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 الخليج شيوخ مظلة تحت - المتاحف سباق

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 03:00

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى رةسا 04:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 05:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 البحار تلوث لمكافحة التزلج - بيضاء أمواج

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 09:00

 ألمانيا من عربية قصصو شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 11:00

 وثائقي 11:15

 الهند في المحظور الحب

 كثب عن 12:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 بوعاألس هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 البحار تلوث لمكافحة التزلج - بيضاء أمواج
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 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 سبوتنيك صدمة

16:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 18:03

 الهجرة أثناء النساء معاناة - باألمان الحلم

 البشرية كنوز 18:45

 بيرو األثرية، اإلنكا مدينة بيتشو، ماتشو

 في 1911 سنة" بيتشو ماتشو" الغامضة األنكا مدينة بينغهام هيرام األمريكي اآلثار عالم اكتشف
 بينغهام وأطلق.. المخفية المدينة هذه يإل الوصول آنذاك اسباني أي استطاع قد يكن ولم البيرو مرتفعات

 اإلنكا ملجأ عن عبارة كانت إذا ما متأكدا   يكن لم ألنه" القديمة الجبل قمة" يعني الذي االسم هذا عليها
 ".فيلكابامبا" األسطوري

 مانو" ويدعى أحدهم،. القدماء اإلنكا حكام أخضعوا البيرو في اإلسبان توغل عندما ،1532 عام
 فيه أنشأ إنه يقال سري مكان إلى األنديز جبال في لجأ وقد. اإلسبان ضد ثورته فشلت أن عدب كاباكهرب

 األنديز جبال في إليه الوصول يصعب جبل على عشر الخامس القرن في المدينة بنيت". فيلكابامبا" مدينة
 جبلي ممر اللخ من إال إليها الوصول يمكن وال أوروبامبا، نهر فوق متر 400 ارتفاع على البيروفية
 آالف أربعة نحو أن ويقّدر. جبلي انهيار بسبب اإلسبانية الحقبة أثناء مغلقا كان الممر أن ويحتمل ضيق،
 بيتشو هويانا مرتفع سفح على مناطق ثالث إلى الموزعة المدينة تمتد. المدينة تلك في عاشوا قد شخص
 المنطقة قبالتها تقع بينما الشمس، لتقديس تاأنتهوان نصب ويضم الجنوب في المعبد منطقة. االنحدار شديد

 السكنية المباني تقع المدينة شرق وفي الصخر، في المنحوت" توريون" الدائري المبنى تضم التي الملكية
 في المشاهدين يحمل الفيلم. بيتشو ماتشو مباني جميع مثل القش من وسقوف خشبية دعامات من المبنية
 .لرائعةا المدينة هذه آثار بين رحلة

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 كثب عن 20:30

 كثب عن

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 22:03

 الهجرة أثناء النساء معاناة - باألمان الحلم
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 البشرية كنوز 22:45

 بيرو األثرية، اإلنكا مدينة بيتشو، ماتشو

 في 1911 سنة" يتشوب ماتشو" الغامضة األنكا مدينة بينغهام هيرام األمريكي اآلثار عالم اكتشف
 بينغهام وأطلق.. المخفية المدينة هذه إلي الوصول آنذاك اسباني أي استطاع قد يكن ولم البيرو مرتفعات

 اإلنكا ملجأ عن عبارة كانت إذا ما متأكدا   يكن لم ألنه" القديمة الجبل قمة" يعني الذي االسم هذا عليها
 ".فيلكابامبا" األسطوري

 مانو" ويدعى أحدهم،. القدماء اإلنكا حكام أخضعوا البيرو في اإلسبان توغل عندما ،1532 عام
 فيه أنشأ إنه يقال سري مكان إلى األنديز جبال في لجأ وقد. اإلسبان ضد ثورته فشلت أن بعد كاباكهرب

 األنديز جبال في إليه الوصول يصعب جبل على عشر الخامس القرن في المدينة بنيت". فيلكابامبا" مدينة
 جبلي ممر خالل من إال إليها الوصول يمكن وال أوروبامبا، نهر فوق متر 400 ارتفاع على بيروفيةال

 آالف أربعة نحو أن ويقّدر. جبلي انهيار بسبب اإلسبانية الحقبة أثناء مغلقا كان الممر أن ويحتمل ضيق،
 بيتشو هويانا مرتفع فحس على مناطق ثالث إلى الموزعة المدينة تمتد. المدينة تلك في عاشوا قد شخص
 المنطقة قبالتها تقع بينما الشمس، لتقديس أنتهوانتا نصب ويضم الجنوب في المعبد منطقة. االنحدار شديد

 السكنية المباني تقع المدينة شرق وفي الصخر، في المنحوت" توريون" الدائري المبنى تضم التي الملكية
 في المشاهدين يحمل الفيلم. بيتشو ماتشو مباني جميع مثل القش من وسقوف خشبية دعامات من المبنية
 .الرائعة المدينة هذه آثار بين رحلة

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الجمعة 2018-07-20 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

 وثائقي 01:00

 الهجرة أثناء النساء معاناة - باألمان الحلم

 البشرية كنوز 01:45

 بيرو األثرية، اإلنكا مدينة بيتشو، ماتشو

 في 1911 سنة" بيتشو ماتشو" الغامضة األنكا مدينة بينغهام هيرام األمريكي اآلثار عالم اكتشف
 بينغهام وأطلق.. المخفية المدينة هذه إلي الوصول آنذاك اسباني أي استطاع قد يكن ولم البيرو مرتفعات

 اإلنكا ملجأ عن عبارة كانت إذا ما متأكدا   يكن لم ألنه" القديمة الجبل قمة" يعني الذي االسم هذا عليها
 ".فيلكابامبا" األسطوري

 مانو" ويدعى أحدهم،. القدماء اإلنكا حكام أخضعوا البيرو في سباناإل توغل عندما ،1532 عام
 فيه أنشأ إنه يقال سري مكان إلى األنديز جبال في لجأ وقد. اإلسبان ضد ثورته فشلت أن بعد كاباكهرب

 األنديز جبال في إليه الوصول يصعب جبل على عشر الخامس القرن في المدينة بنيت". فيلكابامبا" مدينة
 جبلي ممر خالل من إال إليها الوصول يمكن وال أوروبامبا، نهر فوق متر 400 ارتفاع على فيةالبيرو
 آالف أربعة نحو أن ويقّدر. جبلي انهيار بسبب اإلسبانية الحقبة أثناء مغلقا كان الممر أن ويحتمل ضيق،
 بيتشو هويانا رتفعم سفح على مناطق ثالث إلى الموزعة المدينة تمتد. المدينة تلك في عاشوا قد شخص
 المنطقة قبالتها تقع بينما الشمس، لتقديس أنتهوانتا نصب ويضم الجنوب في المعبد منطقة. االنحدار شديد

 السكنية المباني تقع المدينة شرق وفي الصخر، في المنحوت" توريون" الدائري المبنى تضم التي الملكية
 في المشاهدين يحمل الفيلم. بيتشو ماتشو مباني جميع مثل القش من وسقوف خشبية دعامات من المبنية
 .الرائعة المدينة هذه آثار بين رحلة

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

 وثائقي 03:00

 الهجرة أثناء النساء معاناة - باألمان الحلم

 البشرية كنوز 03:45

 بيرو األثرية، اإلنكا مدينة بيتشو، ماتشو

 في 1911 سنة" بيتشو ماتشو" الغامضة األنكا مدينة بينغهام هيرام األمريكي اآلثار عالم اكتشف
 بينغهام وأطلق.. المخفية المدينة هذه إلي الوصول آنذاك اسباني أي استطاع قد يكن ولم البيرو مرتفعات

 اإلنكا ملجأ عن عبارة كانت إذا ما متأكدا   يكن لم ألنه" القديمة الجبل قمة" يعني الذي االسم هذا عليها
 ".فيلكابامبا" األسطوري

 مانو" ويدعى أحدهم،. القدماء اإلنكا حكام أخضعوا البيرو في اإلسبان توغل عندما ،1532 عام
 فيه أنشأ إنه يقال سري مكان إلى األنديز جبال في لجأ وقد. اإلسبان ضد ثورته فشلت أن بعد كاباكهرب

 األنديز جبال في إليه الوصول يصعب جبل على عشر الخامس القرن في المدينة بنيت". فيلكابامبا" مدينة
 جبلي ممر خالل من إال إليها الوصول يمكن وال أوروبامبا، نهر فوق متر 400 ارتفاع على البيروفية
 آالف أربعة نحو أن ويقّدر. جبلي انهيار بسبب اإلسبانية الحقبة أثناء مغلقا كان الممر أن ويحتمل ضيق،
 بيتشو هويانا مرتفع سفح على مناطق ثالث إلى الموزعة المدينة تمتد. المدينة تلك في عاشوا قد شخص
 المنطقة قبالتها تقع بينما الشمس، لتقديس أنتهوانتا نصب ويضم الجنوب في المعبد منطقة. االنحدار شديد

 السكنية المباني تقع المدينة شرق وفي الصخر، في المنحوت" توريون" الدائري المبنى تضم التي لملكيةا
 في المشاهدين يحمل الفيلم. بيتشو ماتشو مباني جميع مثل القش من وسقوف خشبية دعامات من المبنية
 .الرائعة المدينة هذه آثار بين رحلة

 كثب عن 04:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - فةالثقا واحة 04:30
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 وثائقي 05:00

 الهجرة أثناء النساء معاناة - باألمان الحلم

 البشرية كنوز 05:45

 بيرو األثرية، اإلنكا مدينة بيتشو، ماتشو

 في 1911 سنة" بيتشو ماتشو" مضةالغا األنكا مدينة بينغهام هيرام األمريكي اآلثار عالم اكتشف
 بينغهام وأطلق.. المخفية المدينة هذه إلي الوصول آنذاك اسباني أي استطاع قد يكن ولم البيرو مرتفعات

 اإلنكا ملجأ عن عبارة كانت إذا ما متأكدا   يكن لم ألنه" القديمة الجبل قمة" يعني الذي االسم هذا عليها
 ".فيلكابامبا" األسطوري

 مانو" ويدعى أحدهم،. القدماء اإلنكا حكام أخضعوا البيرو في اإلسبان توغل عندما ،1532 عام
 فيه أنشأ إنه يقال سري مكان إلى األنديز جبال في لجأ وقد. اإلسبان ضد ثورته فشلت أن بعد كاباكهرب

 األنديز لجبا في إليه الوصول يصعب جبل على عشر الخامس القرن في المدينة بنيت". فيلكابامبا" مدينة
 جبلي ممر خالل من إال إليها الوصول يمكن وال أوروبامبا، نهر فوق متر 400 ارتفاع على البيروفية
 آالف أربعة نحو أن ويقّدر. جبلي انهيار بسبب اإلسبانية الحقبة أثناء مغلقا كان الممر أن ويحتمل ضيق،
 بيتشو هويانا مرتفع سفح على مناطق ثالث إلى الموزعة المدينة تمتد. المدينة تلك في عاشوا قد شخص
 المنطقة قبالتها تقع بينما الشمس، لتقديس أنتهوانتا نصب ويضم الجنوب في المعبد منطقة. االنحدار شديد

 السكنية المباني تقع المدينة شرق وفي الصخر، في المنحوت" توريون" الدائري المبنى تضم التي الملكية
 في المشاهدين يحمل الفيلم. بيتشو ماتشو مباني جميع مثل القش من وسقوف خشبية دعامات من المبنية
 .الرائعة المدينة هذه آثار بين رحلة

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 الخليج شيوخ مظلة تحت - المتاحف سباق

 وثائقي 07:00

 الهجرة أثناء النساء معاناة - باألمان الحلم

 البشرية كنوز 07:45

 بيرو األثرية، اإلنكا مدينة بيتشو، ماتشو

 في 1911 سنة" بيتشو ماتشو" الغامضة األنكا مدينة بينغهام هيرام األمريكي اآلثار عالم اكتشف
 بينغهام وأطلق.. المخفية المدينة هذه إلي الوصول آنذاك اسباني أي استطاع قد يكن ولم البيرو مرتفعات

 اإلنكا ملجأ عن عبارة كانت إذا ما متأكدا   يكن لم ألنه" القديمة الجبل قمة" يعني الذي االسم هذا عليها
 ".فيلكابامبا" األسطوري

 مانو" ويدعى أحدهم،. القدماء اإلنكا حكام أخضعوا البيرو في اإلسبان توغل عندما ،1532 عام
 فيه أنشأ إنه يقال سري مكان إلى األنديز جبال في لجأ وقد. اإلسبان ضد رتهثو فشلت أن بعد كاباكهرب

 األنديز جبال في إليه الوصول يصعب جبل على عشر الخامس القرن في المدينة بنيت". فيلكابامبا" مدينة
 جبلي ممر خالل من إال إليها الوصول يمكن وال أوروبامبا، نهر فوق متر 400 ارتفاع على البيروفية
 آالف أربعة نحو أن ويقّدر. جبلي انهيار بسبب اإلسبانية الحقبة أثناء مغلقا كان الممر أن ويحتمل ضيق،
 بيتشو هويانا مرتفع سفح على مناطق ثالث إلى الموزعة المدينة تمتد. المدينة تلك في عاشوا قد شخص
 المنطقة قبالتها تقع بينما مس،الش لتقديس أنتهوانتا نصب ويضم الجنوب في المعبد منطقة. االنحدار شديد

 السكنية المباني تقع المدينة شرق وفي الصخر، في المنحوت" توريون" الدائري المبنى تضم التي الملكية
 في المشاهدين يحمل الفيلم. بيتشو ماتشو مباني جميع مثل القش من وسقوف خشبية دعامات من المبنية
 .الرائعة المدينة هذه آثار بين رحلة

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 وثائقي 09:00

 الهجرة أثناء النساء معاناة - باألمان الحلم

 البشرية كنوز 09:45

 بيرو األثرية، اإلنكا مدينة بيتشو، ماتشو
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 في 1911 سنة" بيتشو ماتشو" الغامضة األنكا مدينة بينغهام هيرام األمريكي اآلثار لمعا اكتشف
 بينغهام وأطلق.. المخفية المدينة هذه إلي الوصول آنذاك اسباني أي استطاع قد يكن ولم البيرو مرتفعات

 اإلنكا ملجأ عن ارةعب كانت إذا ما متأكدا   يكن لم ألنه" القديمة الجبل قمة" يعني الذي االسم هذا عليها
 ".فيلكابامبا" األسطوري

 مانو" ويدعى أحدهم،. القدماء اإلنكا حكام أخضعوا البيرو في اإلسبان توغل عندما ،1532 عام
 فيه أنشأ إنه يقال سري مكان إلى األنديز جبال في لجأ وقد. اإلسبان ضد ثورته فشلت أن بعد كاباكهرب

 األنديز جبال في إليه الوصول يصعب جبل على عشر الخامس القرن يف المدينة بنيت". فيلكابامبا" مدينة
 جبلي ممر خالل من إال إليها الوصول يمكن وال أوروبامبا، نهر فوق متر 400 ارتفاع على البيروفية
 آالف أربعة نحو أن ويقّدر. جبلي انهيار بسبب اإلسبانية الحقبة أثناء مغلقا كان الممر أن ويحتمل ضيق،
 بيتشو هويانا مرتفع سفح على مناطق ثالث إلى الموزعة المدينة تمتد. المدينة تلك في اشواع قد شخص
 المنطقة قبالتها تقع بينما الشمس، لتقديس أنتهوانتا نصب ويضم الجنوب في المعبد منطقة. االنحدار شديد

 السكنية المباني تقع المدينة شرق وفي الصخر، في المنحوت" توريون" الدائري المبنى تضم التي الملكية
 في المشاهدين يحمل الفيلم. بيتشو ماتشو مباني جميع مثل القش من وسقوف خشبية دعامات من المبنية
 .الرائعة المدينة هذه آثار بين رحلة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

 وثائقي 11:00

 الهجرة أثناء النساء عاناةم - باألمان الحلم

 البشرية كنوز 11:45

 بيرو األثرية، اإلنكا مدينة بيتشو، ماتشو

 في 1911 سنة" بيتشو ماتشو" الغامضة األنكا مدينة بينغهام هيرام األمريكي اآلثار عالم اكتشف
 بينغهام أطلقو.. المخفية المدينة هذه إلي الوصول آنذاك اسباني أي استطاع قد يكن ولم البيرو مرتفعات

 اإلنكا ملجأ عن عبارة كانت إذا ما متأكدا   يكن لم ألنه" القديمة الجبل قمة" يعني الذي االسم هذا عليها
 ".فيلكابامبا" األسطوري

 مانو" ويدعى أحدهم،. القدماء اإلنكا حكام أخضعوا البيرو في اإلسبان توغل عندما ،1532 عام
 فيه أنشأ إنه يقال سري مكان إلى األنديز جبال في لجأ وقد. اناإلسب ضد ثورته فشلت أن بعد كاباكهرب

 األنديز جبال في إليه الوصول يصعب جبل على عشر الخامس القرن في المدينة بنيت". فيلكابامبا" مدينة
 جبلي ممر خالل من إال إليها الوصول يمكن وال أوروبامبا، نهر فوق متر 400 ارتفاع على البيروفية
 آالف أربعة نحو أن ويقّدر. جبلي انهيار بسبب اإلسبانية الحقبة أثناء مغلقا كان الممر أن ويحتمل ضيق،
 بيتشو هويانا مرتفع سفح على مناطق ثالث إلى الموزعة المدينة تمتد. المدينة تلك في عاشوا قد شخص
 المنطقة قبالتها عتق بينما الشمس، لتقديس أنتهوانتا نصب ويضم الجنوب في المعبد منطقة. االنحدار شديد

 السكنية المباني تقع المدينة شرق وفي الصخر، في المنحوت" توريون" الدائري المبنى تضم التي الملكية
 في المشاهدين يحمل الفيلم. بيتشو ماتشو مباني جميع مثل القش من وسقوف خشبية دعامات من المبنية
 .الرائعة المدينة هذه آثار بين رحلة

 الصحة مجلة - يكيد بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 وثائقي 13:00

 الهجرة أثناء النساء معاناة - باألمان الحلم

 البشرية كنوز 13:45

 بيرو األثرية، اإلنكا مدينة بيتشو، ماتشو
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 في 1911 سنة" بيتشو ماتشو" الغامضة األنكا مدينة بينغهام رامهي األمريكي اآلثار عالم اكتشف
 بينغهام وأطلق.. المخفية المدينة هذه إلي الوصول آنذاك اسباني أي استطاع قد يكن ولم البيرو مرتفعات

 اإلنكا ملجأ عن عبارة كانت إذا ما متأكدا   يكن لم ألنه" القديمة الجبل قمة" يعني الذي االسم هذا عليها
 ".فيلكابامبا" سطورياأل
 مانو" ويدعى أحدهم،. القدماء اإلنكا حكام أخضعوا البيرو في اإلسبان توغل عندما ،1532 عام

 فيه أنشأ إنه يقال سري مكان إلى األنديز جبال في لجأ وقد. اإلسبان ضد ثورته فشلت أن بعد كاباكهرب
 األنديز جبال في إليه الوصول يصعب جبل ىعل عشر الخامس القرن في المدينة بنيت". فيلكابامبا" مدينة

 جبلي ممر خالل من إال إليها الوصول يمكن وال أوروبامبا، نهر فوق متر 400 ارتفاع على البيروفية
 آالف أربعة نحو أن ويقّدر. جبلي انهيار بسبب اإلسبانية الحقبة أثناء مغلقا كان الممر أن ويحتمل ضيق،
 بيتشو هويانا مرتفع سفح على مناطق ثالث إلى الموزعة المدينة تمتد. المدينة تلك في عاشوا قد شخص
 المنطقة قبالتها تقع بينما الشمس، لتقديس أنتهوانتا نصب ويضم الجنوب في المعبد منطقة. االنحدار شديد

 السكنية المباني تقع المدينة شرق وفي الصخر، في المنحوت" توريون" الدائري المبنى تضم التي الملكية
 في المشاهدين يحمل الفيلم. بيتشو ماتشو مباني جميع مثل القش من وسقوف خشبية دعامات من لمبنيةا

 .الرائعة المدينة هذه آثار بين رحلة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

 كثب عن

 وثائقي 15:00

 الهجرة أثناء النساء معاناة - باألمان الحلم

 مساعدة يجب إنه يقال ما وغالبا  . الرجال من هم ألمانيا وصلوا الذين الالجئين من بالمائة سبعين حوالي
 للنساء الحماية نوفر حقا   هل لكن. للشباب المساعدة تقديم بدل قوة، وال لهم حول ال الذين واألطفال النساء

 الهجرة تشكل ولماذا نيا؟ألما إلى النساء من قلة سوى تصل ال ولماذا هنا؟ إلى يصلون الذين واألطفال
 الرجال؟ على منه أكثر النساء على خطرا  
 العنف تجارب األردن في لالجئين مخيم أكبر في روغلر ولوكاس الموسوي نعيمة المراسالن يكتشف
 من وهربهن هجرتهن خالل النساء لها تعرضت والتي الحمر، الخطوط تجاوزت التي والجنسي الجسدي
. السورية السجون في ضدهن استخدمت التي الوحشية األساليب عن تحدثن يئاتجر بنساء التقيا. الحرب
 .الهرب رحلة بعد العيش من تتمكن لكي الخليج ألغنياء القاصرات بناتهن لتزويج اضطررن نساء

 البشرية كنوز 15:45

 بيرو األثرية، اإلنكا مدينة بيتشو، ماتشو

 في 1911 سنة" بيتشو ماتشو" الغامضة األنكا نةمدي بينغهام هيرام األمريكي اآلثار عالم اكتشف
 بينغهام وأطلق.. المخفية المدينة هذه إلي الوصول آنذاك اسباني أي استطاع قد يكن ولم البيرو مرتفعات

 اإلنكا ملجأ عن عبارة كانت إذا ما متأكدا   يكن لم ألنه" القديمة الجبل قمة" يعني الذي االسم هذا عليها
 ".مبافيلكابا" األسطوري

 مانو" ويدعى أحدهم،. القدماء اإلنكا حكام أخضعوا البيرو في اإلسبان توغل عندما ،1532 عام
 فيه أنشأ إنه يقال سري مكان إلى األنديز جبال في لجأ وقد. اإلسبان ضد ثورته فشلت أن بعد كاباكهرب

 األنديز جبال في إليه ولالوص يصعب جبل على عشر الخامس القرن في المدينة بنيت". فيلكابامبا" مدينة
 جبلي ممر خالل من إال إليها الوصول يمكن وال أوروبامبا، نهر فوق متر 400 ارتفاع على البيروفية
 آالف أربعة نحو أن ويقّدر. جبلي انهيار بسبب اإلسبانية الحقبة أثناء مغلقا كان الممر أن ويحتمل ضيق،
 بيتشو هويانا مرتفع سفح على مناطق ثالث إلى موزعةال المدينة تمتد. المدينة تلك في عاشوا قد شخص
 المنطقة قبالتها تقع بينما الشمس، لتقديس أنتهوانتا نصب ويضم الجنوب في المعبد منطقة. االنحدار شديد

 السكنية المباني تقع المدينة شرق وفي الصخر، في المنحوت" توريون" الدائري المبنى تضم التي الملكية
 في المشاهدين يحمل الفيلم. بيتشو ماتشو مباني جميع مثل القش من وسقوف خشبية تدعاما من المبنية
 .الرائعة المدينة هذه آثار بين رحلة

16:00 DW األخبار - األخبار 

 (بريطانيا) Leona Lewis( & سويسرا)May Ira - أوروبية موسيقى 16:15

17:00 DW األخبار - األخبار 

 ياراتالس مجلة - السرعة عالم 17:30
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18:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 18:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 قافيةالث المجلة - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 السبت 2018-07-21 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 01:00

 كثب عن 02:00

 كثب عن

 اوالتكنولوجي العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 03:00

 وثائقي 03:15

 والحرب األطفال - اليمن

. الحوثيين المتمردين تقاتل السعودية العربية المملكة: 2015 عام منذ دموية حرب رحى اليمن في تدور
 علّمت وقد. فقط قليلة رصو سوى الخارج إلى تتسرب ال. الجوع ويتهددهم بيوتهم من هربوا الناس ماليين

 يتحدث الوثائقي الفيلم هذا في. الكاميرا استخدام كيفية هناك أطفال ثالثة السالمي خديجة اليمنية المخرجة
 .الحرب أهوال عن بلغتهم األطفال
 من واحدة يشهد الذي البلد اليمن، في يعيشون. سنوات 9 ويوسف سنوات 8 وريما سنة، 11 عمره أحمد
. الدولي المجتمع من كبير اهتمام بدون هذا كل. إنسانية كارثة ويعاني الحاضر الزمن يف الحروب أقسى

 الثالثة األطفال يصور السالمي خديجة اليمنية المخرجة إياها أعارتهم التي الكاميرا بواسطة
 طفالاأل شهادات يجمعون. السعوديين قبل من اليومية الجوية الضربات أثناء في اليومية الحياة - حياتهم

 مقابالت يجرون األطفال ببراءة. القصف بسبب أهاليهم فقدوا الذين واألطفال المستشفيات في المصابين
 لتكون االجتماعي التواصل وسائل عبر اختيرت أزياء وعارضة راب ومغني رسام: أيضا   الكبار مع
 الحرب إيقاف على درةالقا الوحيدة الجهة إلى برسالة يبعثوا أن منهم ويطلبون". الحرب جمال ملكة"

ا يبتعد الفيلم. األوروبي االتحاد إلى: رأيهم بحسب  القصة تأثير يجعل وهذا. العنف مشاهد عرض عن كلي 
 في سينجح األوروبي االتحاد بأن وعميق ثابت أمل قصة إنها. قوة أكثر الثالثة األطفال عيون تحكيها التي
 .الحرب إنهاء

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 سبوتنيك صدمة

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 06:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:15

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 07:00

 كثب عن 08:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 09:00

 (بريطانيا) Culture Club - أوروبية موسيقى 09:15
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 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 10:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 11:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 كثب عن

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 والحرب األطفال - اليمن

 وثائقي 14:00

 آسيا في إثارة األكثر المدينة غرائب - بانكوك في بكم أهال

 أقل وأخر شهير، هو ما فمنها فيها، األماكن أجمل بعض يستعرض الفيلم وهذا. التميز مدينة بانكوك تعتبر
 في اتباعها يمكن التي ارشادات الفيلم يقدم كذلك. بها ينصح التي الوجهات من المدينة تعتبر. شهرة
 فرايا تشاو قارب تستخدم أم المعلق؟ القطار أم األنفاق قطار أم التاكسي أم توك التوك تستخدم فهل. المدينة

 .مذهلة وجهات المسارات تكون ما غالبا المدينة تلك في كلونغ؟ أو تيل لونغ قارب أم أكسبرس
 على. الراحة عن يبحثون عندما المحليون السكان إليها يذهب أماكن إلى بانكوك استكشاف رحلة تأخذنا
 ومن. لبرلين" زي فان" بحيرة تمثله ما لبانكوك تمثل وهي. تايلند خليج في سامت كو جزيرة المثال، سبيل
 البيوت أسطح فوق المكشوفة الحانات إلى الصعود أو النهر في رحلة حجز يمكنه الكافي المال لديه

 الستخدام بالتوجه يتمثل حل عن فيها السيارات بكثر تتميز التي دينةالم في الشاب الجيل ويبحث. العالية
 للنهر المجاورة األماكن زيارة متعة هذا الحركة نمط خالل من المدينة سكان يكتشف. الهوائية الدراجات

 تلك على تتوفر مقومات كلها الصافية، والمياه والرمال والشمس الجميلة الشواطئ. دافئة أجواء ظل في
 .األسبوعية العطل في المدينة سكان يرتادها التي رالجز

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 والحرب األطفال - اليمن

17:00 DW األخبار - األخبار 

 مكانال عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 سبوتنيك صدمة

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 سوريا أجل من العدالة عن البحث - األسد سجون من ناجون
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20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 آسيا في إثارة األكثر المدينة غرائب - بانكوك في بكم أهال

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 22:03

 (النمسا) Pain Is ،(اليونان) Tidal Dreams ،(رومانيا) Hteththemeth - أوروبية موسيقى 22:15

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 23:00
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 األحد 2018-07-22 

 كثب عن 00:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 لصحةا مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 السرية العشيقة - األول الجزء هتلر، مع والموت الحياة - براون إيفا

ا عشر ثالثة من أكثر طوال هتلر ألدولف سرية عشيقة براون إيفا بقيت  ُتعد هذا يومنا وحتى. عام 
 موتها، بعد إال عامة شخصية براون إيفا تصبح ولم. السفاح ورللديكتات تابعة ومجرد سياسية غير شخصية
 الشقراء الفتاة تلك صورة جزأين في الوثائقي الفيلم يتناول. 1945 عام هتلر أدولف مع انتحرت عندما

 .الديكتاتور جانب إلى وقفت التي السياسية وغير الساذجة
 سنوات خالل. عشيقته وأصبحت هتلر، ولفأد إلى عشرة السابعة ابنة براون إيفا تعرفت 1929 عام في

 للديكتاتور وفية بقيت. لهتلر متشددة رفيقة إلى صغيرة برجوازية عائلة من فتاة من تحولت بينهما العالقة
 ملجأ في براون إيفا ورفيقته هتلر أدولف السفاح انتحر 1945 عام من أبريل/نيسان 30 في. الموت حتى
 بعد ؟"الشر عروس" حقيقة ماهي ولكن. منها تزوج قد الديكتاتور وكان برلين، في الرايخ مستشارية تحت
". التاريخ أمل خيبة" كانت براون إيفا بأن لهتلر، المعماري المهندس ،(شِبر ألبرت) زعم الحرب انتهاء
ا وقتها أغلب براون إيفا قضت  إيفا عاشت هناك. األلب في هتلر عزبة في أو ميونيخ في الناس عن بعيد 
 من اليوم حتى المتبقية األجزاء جّمعت( غورِتماِكر هايكه) الكاتبة. الخاصة هتلر سكرتيرة أنها على براون
 إنها تقول الكاتبة. وعميق دقيق علمي بحث على قائمة ذاتية سيرة أول منها وصنعت براون إيفا قصة

 أهدافها، تحقيق صَدقتُ  ال بعزيمة حاولت التصميم شديدة امرأة براون إليفا المرح المظهر خلف وجدت
 من الكثير غورِتماِكر هايكه الكاتبة مع( كلوفت ميشائيل) المخرج ناقش. الموت حتى النهاية، حتى

 بحياة المتعلقة الصور وألبومات الخاصة األفالم من الكثير وقّيم الوثائقي، الفيلم هذا إعداد خالل التفاصيل
 .براون إيفا

 اإلنسان و ةالعولم مجلة - 3000 العولمة 04:00

 كثب عن 04:30

 كثب عن

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 والحرب األطفال - اليمن

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 آسيا في إثارة األكثر المدينة غرائب - وكبانك في بكم أهال

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 09:00
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 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 10:15

 كثب عن 10:30

 كثب عن

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 الثاني الجزء الرقميون، المحققون

 وثائقي 12:00

 آسيا في إثارة األكثر المدينة غرائب - بانكوك في بكم أهال

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 تفاعلي اريحو برنامج - الخامسة السلطة 13:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 السرية العشيقة - األول الجزء هتلر، مع والموت الحياة - براون إيفا

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 17:15

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 18:03

 (بريطانيا) Culture Club - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 سبوتنيك صدمة

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 
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 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 والحرب األطفال - اليمن

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2018-07-23 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 السرية العشيقة - األول الجزء هتلر، مع والموت الحياة - براون إيفا

 وثائقي 02:00

 آسيا في إثارة األكثر المدينة غرائب - وكبانك في بكم أهال

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 البشرة تحت غامض عالم - الضامة األنسجة

 الحقيقي ورالد هو ما. الداخل من جسدنا تماسك على تحافظ التي الضامة األنسجة عن كله العالم يتحدث
 آالم مثل األمراض، من للشفاء جديدة عالجات تقديم تستطيع هل الجسم؟ كامل على تمتد التي الشبكة لهذه

 ويقدم الدولية العلوم نتائج أحدث الوثائقي الفيلم هذا يستعرض األول؟ الشعبي المرض ُتعد التي الظهر
 .الضامة األنسجة عالم عن مذهلة نظرة
 وعلماء يتجاهلونها الجراحون وكان. األهمية عديمة غالفية مادة طويلة لمدة ُتعد الضامة األنسجة كانت

ا أصبح فقد اليوم أما. منها ويتخلصون ينزعونها التشريح  وكأنها باإلنسان تحيط الضامة األنسجة أن معلوم 
ا لضامةا األنسجة وُتعد. والدماغ الدموية األوعية حتى الداخلية، األعضاء جميع وتخترق ثان   جسم  عضو 

ا  .  الغامضة األنسجة عن الحديث يدور مكان كل وفي األلم، إلى للتنبيه ضخم 
 من جديدة وأشكال مفيدة لمعارف مصدر بالفعل أنها أم ضجيج، مجرد الضامة األنسجة عن الحديث هل

 اإليطالية (بادوا) في. العالم أنحاء كل في المرموقين الباحثين من العديد عليه يشتغل ما هذا العالج؟
 رسمت فقد. الضامة األنسجة أطلس خالل من التشريح علم عالم( ستيكو كارال) البروفيسورة أدهشت
 توماس) األمريكي. المزمنة الظهر آلالم كمسبب إليها النظر يمكن والتي للظهر، الضامة األنسجة
 هذه إلى النظر الن يتيح ،"التشريح قطارات" كتاب ومؤلف الضامة األنسجة في المتخصص ،(مايرس
ا اإلنسان تجعل والتي بالجسم المحيطة الضخمة الشبكة  روبرت) يعرض. القامة منتصب وتبقية متوازن 
 الحساسية ذات الضامة األنسجة على الحركة قلة تأثيرات ألمانيا، في الرائدين الباحثين أحد ،(شاليب
 بالوخز القديمة العالج طريقة في الضامة نسجةاأل دور بوسطن من( النغفين ِهلِن) الباحثة وتتناول. العالية
 تسبب الضامة لألنسجة البيضاء األلياف بأن تفيد التي الحالية النتيجة إلى العلماء هؤالء توصل وقد. باإلبر
ا أيضا   تحمل ولكنها واألمراض، اآلالم  .جديدة شفاء طرق نحو بديال   نهج 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 05:00

 وثائقي 05:15

 السرية العشيقة - األول الجزء هتلر، مع والموت الحياة - براون إيفا

 كثب عن 06:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 البشرة تحت غامض عالم - الضامة األنسجة
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 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 بوتيةالعنك والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 السرية العشيقة - األول الجزء هتلر، مع والموت الحياة - براون إيفا

 وثائقي 10:00

 آسيا في إثارة األكثر المدينة غرائب - بانكوك في بكم أهال

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:45

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 سوريا أجل من العدالة عن البحث - األسد سجون من ناجون

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 ثائقيو 13:15

 البشرة تحت غامض عالم - الضامة األنسجة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 البشرة تحت غامض عالم - الضامة األنسجة

17:00 DW خباراأل - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 والحرب األطفال - اليمن

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 20:03

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:30
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21:00 DW األخبار - األخبار 

 كثب عن 21:30

 كثب عن

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 السرية العشيقة - األول الجزء هتلر، مع والموت الحياة - براون إيفا

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00



 DW (Arabia) | الثالثاء 2018-07-24  63/83

 الثالثاء 2018-07-24 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 01:00

 وثائقي 01:15

 سبوتنيك صدمة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (بريطانيا) Culture Club - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 آسيا في إثارة األكثر المدينة غرائب - بانكوك في بكم أهال

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 ألمانيا من بيةعر وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 07:00

 وثائقي 07:15

 والحرب األطفال - اليمن

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من تلفزيونية ريرتقا - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 البشرة تحت غامض عالم - الضامة األنسجة

 كثب عن 10:00

 كثب عن

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (بريطانيا) Leona Lewis( & سويسرا)May Ira - أوروبية موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 13:00
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 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00

 وثائقي 14:30

 آسيا في إثارة األكثر المدينة غرائب - بانكوك في بكم أهال

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 15:00

 وثائقي 15:15

 السرية العشيقة - األول الجزء هتلر، مع والموت الحياة - براون إيفا

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 كثب عن 16:30

 كثب عن

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 18:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 21:30

 آسيا في إثارة األكثر المدينة غرائب - بانكوك في بكم أهال

22:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية ابعةمت - DW مسائية 23:00
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 األربعاء 2018-07-25 

 وثائقي 00:00

 آسيا في إثارة األكثر المدينة غرائب - بانكوك في بكم أهال

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - لمالعا حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 سوريا أجل من العدالة عن البحث - األسد سجون من ناجون

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 07:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 08:00

 وثائقي 08:30

 آسيا في إثارة األكثر المدينة غرائب - بانكوك في بكم هالأ

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 والحرب األطفال - اليمن

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

 يشباب حواري برنامج - توك شباب 11:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 12:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 13:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 نكبوتيةالع والشبكة الرقمي العالم - كليك 15:00

 وثائقي 15:15
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 والحرب األطفال - اليمن

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا يف صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 18:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2018-07-26 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 01:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 آسيا في إثارة األكثر المدينة غرائب - بانكوك في بكم أهال

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 03:00

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 04:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 05:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 السرية العشيقة - األول الجزء تلر،ه مع والموت الحياة - براون إيفا

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 09:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 11:00

 وثائقي 11:15

 سبوتنيك صدمة

 كثب عن 12:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 سريةال العشيقة - األول الجزء هتلر، مع والموت الحياة - براون إيفا
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 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 البشرة تحت غامض عالم - الضامة األنسجة

16:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 18:03

 والجريمة القنب يزدهر حيث - ماريجواناال مافيا مواجهة في

 البشرية كنوز 18:45

 البرتغال البرتغالي، النفوذ على شاهد - بيليم

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 كثب عن 20:30

 كثب عن

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 22:03

 والجريمة القنب يزدهر حيث - الماريجوانا مافيا مواجهة في

 يبوتهر القنب زراعة. األخيرة السنوات في العالم في القنب منتجي أكبر من واحدة ألبانيا أصبحت
 المعركة الوثائقي الفيلم يظهر. األلبانية للمافيا الدوالرات مليارات تجلب تجارة المخدرات من منتجاته
 .االدرياتيكي البحر على هذه الصغيرة البلقان دولة في المخدرات مافيا مواجهة في للمحققين الخطيرة

 منتجى أكبر من واحدة ن،البلقا شرق جنوب فى نسمة ماليين 3 عن سكانها عدد يقل التي ألبانيا
 الذي القنب لنبات مثاليا يعد سنويا ، مشمس يوم 300 إلى يصل ما مع الجيد، المناخ. العالم فى الماريجوانا

 واالتجار المخدرات زراعة أيضا واالجتماعية السياسية الحالة تتيح كذلك. أصال   الوسطى آسيا في ينبت
 اتسمت وقد. الفقر وانتشار القضاء، وضعف لفساد،ا تفشي ظل في خاصة مشروعة، غير بصورة بها

 وانعدام بالعنف الديمقراطية، إلى شمولي نظام من ألبانيا تحولت عندما التسعينيات، أوائل في االضطرابات
 من طائلة أموال جني من السياسية الدوائر أعلى مع عالقات لها التي المافيا عصابات وتمكنت. القانون
 نطاق على تنتشر القنب زراعة بدأت الوقت ذلك في. والناس والهيروين واألسلحة السجائر تهريب خالل
 أعلنت لقد. عليها سيطرتها فرض الشرطة على يصعب التي النائية الوعرة الجبلية الوديان في واسع،

 استمرار يفسر الذي ما ولكن. القنب مافيا على األوروبي االتحاد من بضغوط الحرب األلبانية الحكومة
 االتحاد بلدان إلى هناك ومن األدرياتيكي البحر عبر إيطاليا إلى الماريجوانا أطنان من العديد صولو

 األخرى؟ األوروبي
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 البشرية كنوز 22:45

 البرتغال البرتغالي، النفوذ على شاهد - بيليم

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية بعةمتا - DW مسائية 23:00
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 الجمعة 2018-07-27 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

 وثائقي 01:00

 والجريمة القنب يزدهر حيث - االماريجوان مافيا مواجهة في

 البشرية كنوز 01:45

 البرتغال البرتغالي، النفوذ على شاهد - بيليم

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

 وثائقي 03:00

 والجريمة القنب يزدهر حيث - اناالماريجو مافيا مواجهة في

 البشرية كنوز 03:45

 البرتغال البرتغالي، النفوذ على شاهد - بيليم

 كثب عن 04:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 04:30

 وثائقي 05:00

 والجريمة القنب يزدهر حيث - الماريجوانا مافيا مواجهة في

 البشرية كنوز 05:45

 البرتغال البرتغالي، لنفوذا على شاهد - بيليم

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 آسيا في إثارة األكثر المدينة غرائب - بانكوك في بكم أهال

 وثائقي 07:00

 والجريمة القنب يزدهر حيث - الماريجوانا مافيا مواجهة في

 البشرية كنوز 07:45

 البرتغال البرتغالي، النفوذ على شاهد - بيليم

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 وثائقي 09:00

 والجريمة القنب يزدهر حيث - الماريجوانا مافيا مواجهة في

 البشرية كنوز 09:45

 البرتغال الي،البرتغ النفوذ على شاهد - بيليم
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 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

 وثائقي 11:00

 والجريمة القنب يزدهر حيث - الماريجوانا مافيا مواجهة في

 البشرية كنوز 11:45

 البرتغال البرتغالي، النفوذ على شاهد - بيليم

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 وثائقي 13:00

 والجريمة القنب يزدهر حيث - الماريجوانا مافيا مواجهة في

 البشرية كنوز 13:45

 البرتغال البرتغالي، النفوذ على شاهد - بيليم

 أوروبا في مجتمعوال الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

 كثب عن

 وثائقي 15:00

 والجريمة القنب يزدهر حيث - الماريجوانا مافيا مواجهة في

 البشرية كنوز 15:45

 البرتغال البرتغالي، النفوذ على شاهد - بيليم

16:00 DW األخبار - األخبار 

 (بريطانيا) Culture Club - أوروبية موسيقى 16:15

17:00 DW األخبار - راألخبا 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 18:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات وأشخاص دول - وروباأ على عين   20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 السبت 2018-07-28 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 01:00

 كثب عن 02:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن قبلالمست 02:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 03:00

 وثائقي 03:15

 السعودية في النساء سلطة

 ليس السعوديات النساء. النمطية األحكام بعض باستثناء القليل، ربما السعودية؟ في النساء عن نعرف ماذا
ا  صحيح؟ هذا هل. البيت من الخروج أردن إذا كامل حجاب ارتداء يهنوعل. السيارات بقيادة لهن مسموح 

 فريدة نظرة يقدم الوثائقي الفيلم. السعودية في للتصوير ثمين ترخيص على حصل ألماني تصوير فريق
 .السعودية في والعائالت النساء حياة على

 في ونائبات جامعيات وأستاذات مديرات: متميزة مهنية إنجازات يحققن السعوديات والنساء تنفتح األبواب
 ريم الدكتورة. 2017 فبراير منذ وهذا السعودية، في البورصة إدارة امرأة تستلم األولى للمرة. البرلمان
 الرياض إلى قصيرة مدة قبل عودتها قبل. أطفال أربعة ولديها متزوجة األربعينيات، بداية في سيدة الفريان
ا   يكن لم سنوات عشر قبل. كاليفورنيا من اعيةاالجتم العلوم في دكتوراه على حصلت  بصفتها لها مسموح 
 األميرة. األعمال سيدات لشؤون العامة األمينة نائبة هي اليوم. الوطنية التجارة غرفة مبنى تدخل أن امرأة
 الهيئة في حكومية موظفة الوقت نفس وفي الرياض في فخم متجر وصاحبة أعمال سيدة هي بندر بنت
 يمتد التحرر لكن. الكبيرة الشركات امبراطوريات البنات ترث أبناء هناك يكون ال حيث. رياضةلل العليا

ا باطراد  سوق يدخلن السعوديات الشابات. السحرية الكلمة هو هنا والتعليم المتوسطة، الطبقات إلى أيض 
 شركة من( درايلينغ ستوما) يقول المثال سبيل على. امتنان بكل توظفهن األجنبية والشركات بقوة، العمل

 في". الرجال نظرائهن من للوظائف المتقدمين من كثيرا   أفضل السعوديات الموظفات(: "كروب تيسن)
 أتاحت الجديدة القوانين. التجارية المحال في المحاسبة صندوق على أو بائعات العمل اليوم النساء وسع
 الشركات في الموظفات على يجب: براغماتي كلبش معها التعامل تم التي القواعد بعض وهناك األمر، هذا
 كروب تيسن لدى البشرية الموارد في المتخصصة المنصور، الجوهرة لكن. بهن خاص قسم لهن يكون أن

ا، مفتوح مكتبنا باب: "تقول  التي السعودية". الرجال مع مشترك بشكل االجتماعات جميع نعقد أننا كما دائم 
اأرقا 2015 عام ميزانيتها سجلت  أسعار انخفاض بسبب الثانية العالمية الحرب بعد األولى للمرة سلبية م 
ا المجتمع نصف ترك تحمل على اليوم قادرة تعد لم النفط،  على القيادة حظر أصبح كما. البيوت في جالس 
 إللغاء النضال مواصلة هو السعودية في النسائية للحركات بالنسبة األهم لكن. الماضي عداد في النساء

 .المرأة على الذكورية الوصاية

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 البشرة تحت غامض عالم - الضامة األنسجة

 سيكيةالكال الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 06:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:15

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:30
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 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 07:00

 كثب عن 08:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 09:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 09:15

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 10:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 11:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 كثب عن

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 السعودية في النساء سلطة

 وثائقي 14:00

 القديم الزمن وأبطال سيبيريا

 بسبب سيبيريا في الجليدية التربة ذوبان منع( نيكيتا) ابنه مع يريد. روسي جيوفيزيائي( زيموف سيرجي)
 ميكروبات على أيضا   وإنما الماموث، فيلة عظام على فقط يحتوي ال سيبيريا تربة في ليدفالج. المناخ تغير

 هذه ذوبان عند تؤدي أن ويمكن المتجمدة، التربة ضمن سبات حالة في السنين آالف عشرات منذ موجودة
 .إنقاذه يتيح ال نحو على العالمي المناخ انقالب إلى التربة

. أمريكا في كامبريدج في هارفارد حتى تمتد عالقات ولديه العالم ىمستو على معروف عالم( زيموف)
 من مفرغة حلقة إنها. الجليدية التربة لذوبان وخيمة عواقب من طويلة مدة منذ( نيكيتا) وابنه هو يحذر

 ،الجليدية التربة هذه من المزيد ذوبان إلى يؤدي حاليا   الجاري المناخي التغير إن إذ والتأثيرات، األسباب
 وهذه الميتان، وغاز الكربون أكسيد ثاني من الميكروبي االستقالب منتجات تحرير مع يترافق وهذا

 خالل من الجليدية القنبلة هذه فتيل نزع الرجالن يريد. األرض حرارة ارتفاع زيادة في بدورها ستساهم
 قبل كانت كما باردة سهوب إلى التوندرا سهول بتحويل يتعلق هنا األمر". البِلستوسيني المتنزه" مشروع

 فيلة من قطعان مع أيضا   وربما - والموس والبيسون الرنة حيوانات بمساعدة وذلك سنة، ألف 20
 .استنتساخها مجال في تقدما   هارفارد في المورثات علماء حقق حال في الماموث

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 يتفاعل حواري برنامج - الخامسة السلطة 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 السعودية في النساء سلطة

17:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 
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 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 البشرة تحت غامض عالم - الضامة األنسجة

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 والحرب األطفال - اليمن

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 القديم الزمن وأبطال سيبيريا

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 22:03

 (بريطانيا) Leona Lewis( & سويسرا)May Ira - أوروبية موسيقى 22:15

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 23:00
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 األحد 2018-07-29 

 كثب عن 00:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على ين  ع 02:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الموت حتى - الثاني الجزء هتلر، مع والموت الحياة - براون إيفا

 ُتعد هذا يومنا وحتى. اعام   عشر ثالثة من أكثر طوال هتلر ألدولف سرية عشيقة براون إيفا بقيت
 موتها، بعد إال عامة شخصية براون إيفا تصبح ولم. السفاح للديكتاتور تابعة ومجرد سياسية غير شخصية
 الشقراء الفتاة تلك صورة جزأين في الوثائقي الفيلم يتناول. 1945 عام هتلر أدولف مع انتحرت عندما

 .تاتورالديك جانب إلى وقفت التي السياسية وغير الساذجة
 سنوات خالل. عشيقته وأصبحت هتلر، أدولف إلى عشرة السابعة ابنة براون إيفا تعرفت 1929 عام في

 للديكتاتور وفية بقيت. لهتلر متشددة رفيقة إلى صغيرة برجوازية عائلة من فتاة من تحولت بينهما العالقة
 ملجأ في براون إيفا ورفيقته لرهت أدولف السفاح انتحر 1945 عام من أبريل/نيسان 30 في. الموت حتى
 بعد ؟"الشر عروس" حقيقة ماهي ولكن. منها تزوج قد الديكتاتور وكان برلين، في الرايخ مستشارية تحت
". التاريخ أمل خيبة" كانت براون إيفا بأن لهتلر، المعماري المهندس ،(شِبر ألبرت) زعم الحرب انتهاء
ا وقتها أغلب براون إيفا قضت  إيفا عاشت هناك. األلب في هتلر عزبة في أو ميونيخ في ناسال عن بعيد 
 من اليوم حتى المتبقية األجزاء جّمعت( غورِتماِكر هايكه) الكاتبة. الخاصة هتلر سكرتيرة أنها على براون
 إنها تقول الكاتبة. وعميق دقيق علمي بحث على قائمة ذاتية سيرة أول منها وصنعت براون إيفا قصة

 أهدافها، تحقيق ُتصَدق ال بعزيمة حاولت التصميم شديدة امرأة براون إليفا المرح ظهرالم خلف وجدت
 من الكثير غورِتماِكر هايكه الكاتبة مع( كلوفت ميشائيل) المخرج ناقش. الموت حتى النهاية، حتى

 بحياة المتعلقة الصور وألبومات الخاصة األفالم من الكثير وقّيم الوثائقي، الفيلم هذا إعداد خالل التفاصيل
 .براون إيفا

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 كثب عن 04:30

 كثب عن

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 السعودية في النساء سلطة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 القديم الزمن وأبطال سيبيريا

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 09:00
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 نالمكا عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 10:15

 كثب عن 10:30

 كثب عن

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 البحار تلوث لمكافحة التزلج - بيضاء أمواج

 وثائقي 12:00

 القديم الزمن وأبطال سيبيريا

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 تفاعلي حواري برنامج - لخامسةا السلطة 13:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الموت حتى - الثاني الجزء هتلر، مع والموت الحياة - براون إيفا

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 17:15

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 البشرة تحت غامض عالم - الضامة األنسجة

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 
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 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 السعودية في النساء سلطة

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2018-07-30 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 الموت حتى - الثاني الجزء هتلر، مع والموت الحياة - براون إيفا

 وثائقي 02:00

 القديم الزمن وأبطال سيبيريا

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 هاواي روح

 عن بحثا   السياح ماليين يقصدها. هاواي جنة هذه: البيضاء والشواطئ األمواج ركوب الهوال، راقصات
 الفيم يعرض. والصداقة واالحترام األريحية) ألوها( تعني. الحياة َنَفس -) ألوها( وعن وبالجن بحر حلم

 وأدغال ماوي، شواطئ على األمواج وراكبي آيالند، بيغ جزيرة على البركانية الحمم صحارى الوثائقي
 .هونولولو في األسطوري وايكيكي وشاطئ كاواي جزيرة
 على دافيد. الروح لهذه الخاص تصورهم الجزر على الناس من يرالكث يعيش - لهاواي الحقيقية الروح
ا السادسة عند المرء يصادفه وايكيكي، شاطئ إلى يوميا   سنة 30 منذ يتردد المثال سبيل  على صباح 
 بصفوف محاطة ترفيهية منطقة يشبه ما إلى الشاطئ تحول وإن حتى. األسطوري هونولولو شاطئ
 األعداد بفعل هاواي تغيرت كيف. األكبر حبه وسيبقى الشاطئ هذا كان هل بالنسبة المتراصة، الفنادق
 جزر أكبر آيالند، بيغ في النحيل الرجل يعيش(. سانه زيغ) به يخبرنا أن يمكن ما هذا للسياح؟ الكبيرة
 رائجة، سلعة هاواي قمصان أصبحت. التقليدية هاواي قمصان خياطة في السبعينيات في سانه بدأ. هاواي
 في التقليدية واألقمشة النقوش يستخدم ظل سانه لكن. الرخيص البوليستر من للسياح ُتصنع توكان

 قمصانه وتحولت الجزيرة، في أسطورة عمره من السبعين على شارف الذي الرجل أصبح وقد. خياطتها
 ابنة ،(مزيرا أوشيان) أيضا   تعيشها هاواي روح. لهاواي الحقيقية الروح إلى ترمز كالسيكية منتجات إلى

ا، الثالثين  شمال هو المفضل مكانها لكن العالم، كل في مشاريع رامزي لدى. البحرية األحياء عالمة عام 
 التي للحيوانات حياتها وتكرس الكبيرة، األبيض القرش أسماك مع حماية أي بدون تغوص هنا(. أواهوس)

ا، فهمها يسيئون الناس إن تقول  بومبي) يكافح الصغيرة( فايمانالو) قرية يف. المحيط لحماية وكذلك كثير 
 أمريكيين يكونا أن يريدان ال إنهما االثنان يقول. أصولها إلى هاواي إلعادة أخيه وابن( كاناهيلي

 .الخاص لدستورهما وفق ا قريتهما في ويعيشان بالضرورة،

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 صحةال مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 05:00

 وثائقي 05:15

 الموت حتى - الثاني الجزء هتلر، مع والموت الحياة - براون إيفا

 كثب عن 06:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 يوثائق 07:15
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 هاواي روح

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 الموت حتى - الثاني الجزء هتلر، مع والموت الحياة - براون إيفا

 وثائقي 10:00

 القديم الزمن وأبطال سيبيريا

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:45

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 والحرب األطفال - اليمن

 أوروبا في والمجتمع الحياة - كسيوروما 12:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 هاواي روح

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 اخرس سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 هاواي روح

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 السعودية في النساء سلطة

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية بعةمتا - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 20:03
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 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 كثب عن 21:30

 كثب عن

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 الموت حتى - الثاني الجزء هتلر، مع والموت الحياة - براون إيفا

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الثالثاء 2018-07-31 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 01:00

 وثائقي 01:15

 البشرة تحت غامض عالم - الضامة األنسجة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 القديم الزمن وأبطال سيبيريا

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 07:00

 وثائقي 07:15

 السعودية في النساء سلطة

 نساناإل و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 هاواي روح

 كثب عن 10:00

 كثب عن

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (بريطانيا) Culture Club - أوروبية موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 13:00
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 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00

 وثائقي 14:30

 القديم الزمن وأبطال سيبيريا

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 15:00

 وثائقي 15:15

 الموت حتى - الثاني الجزء هتلر، مع والموت الحياة - براون إيفا

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 كثب عن 16:30

 كثب عن

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 18:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - ياأللمان الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 21:30

 القديم الزمن وأبطال سيبيريا

22:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 22:03

 لألخبار جزمو مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00


