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

 4+ دبي   2+ القاهرة  1+ زائرالج: 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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 األربعاء 2018-08-01 

 وثائقي 00:00

 القديم الزمن وأبطال سيبيريا

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 والحرب األطفال - اليمن

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 02:00

 االقتصادية المجلة - انياألم 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

 اديةاالقتص 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

 القديم الزمن وأبطال سيبيريا

 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

 اوالتكنولوجي 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 عالمال - 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

 ارلألخب 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 

 فاعليت حواري برنامج - الخامسة السلطة 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2018-08-02 

 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

 القديم الزمن وأبطال سيبيريا

 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

 نالمكا عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 الموت حتى - الثاني الجزء هتلر، 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

 البشرة تحت غامض عالم - الضامة األنسجة

 كثب عن 12:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 الموت حتى - الثاني 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 نعي من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 هاواي روح

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

 األول الجزء عالمية، نجاح قصة - ميونخ بايرن -" ميا سان ميا" ظاهرة

 البشرية كنوز 18:45

 ألمانيا المفقود، الدير عن البحث - مونستر وألتن لورش دير

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في عصن 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

 األول الجزء عالمية، نجاح قصة - ميونخ بايرن -" ميا سان ميا" ظاهرة

 البشرية كنوز 22:45

 ألمانيا المفقود، الدير عن البحث - مونستر وألتن لورش دير

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الجمعة 2018-08-03 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

 وثائقي 01:00

 األول الجزء عالمية، نجاح قصة - ميونخ بايرن -" ميا سان ميا" ظاهرة

 البشرية كنوز 01:45

 ألمانيا المفقود، الدير عن البحث - مونستر وألتن لورش دير

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة قميالر العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

 وثائقي 03:00

 األول الجزء عالمية، نجاح قصة - ميونخ بايرن -" ميا سان ميا" ظاهرة

 البشرية كنوز 03:45

 ألمانيا المفقود، الدير عن البحث - مونستر وألتن لورش دير

 كثب عن 04:00

 كثب عن

 الثقافية ةالمجل - الثقافة واحة 04:30

 وثائقي 05:00

 األول الجزء عالمية، نجاح قصة - ميونخ بايرن -" ميا سان ميا" ظاهرة

 البشرية كنوز 05:45

 ألمانيا المفقود، الدير عن البحث - مونستر وألتن لورش دير

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 القديم الزمن وأبطال سيبيريا

 وثائقي 07:00

 األول الجزء عالمية، نجاح قصة - ميونخ بايرن -" ميا سان ميا" ظاهرة

 البشرية كنوز 07:45

 ألمانيا المفقود، الدير عن البحث - مونستر وألتن لورش دير

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - كيدي بين صحتك 08:30

 وثائقي 09:00

 األول الجزء عالمية، نجاح قصة - ميونخ بايرن -" ميا سان ميا" ظاهرة

 البشرية كنوز 09:45

 ألمانيا المفقود، الدير عن البحث - مونستر وألتن لورش دير
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 أوروبا في مجتمعوال الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

 وثائقي 11:00

 األول الجزء عالمية، نجاح قصة - ميونخ بايرن -" ميا سان ميا" ظاهرة

 البشرية كنوز 11:45

 ألمانيا المفقود، الدير عن البحث - مونستر وألتن لورش دير

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 وثائقي 13:00

 األول الجزء عالمية، نجاح قصة - ميونخ بايرن -" ميا سان ميا" ظاهرة

 البشرية كنوز 13:45

 ألمانيا المفقود، الدير عن البحث - مونستر وألتن لورش دير

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

 كثب عن

 وثائقي 15:00

 األول الجزء عالمية، نجاح قصة - ميونخ بايرن -" ميا سان ميا" ظاهرة

 البشرية كنوز 15:45

 ألمانيا المفقود، الدير عن البحث - مونستر وألتن لورش دير

16:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 16:15

17:00 DW األخبار - األخبار 

 لسياراتا 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 - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW األخبار - خباراأل 

 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 2018-08-04 

 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

 الغنية الفقيرة الكنز جزيرة - مدغشقر

 ما وغالًبا. الياقوت عن بحًثا شرعية، غير تكون ما غالًبا جديدة، مناجم باطراد ُتنشأ مدغشقر شرق في
 هذه لجودة نظًرا تتواصل السرقة وعمليات. الليمور قرود يهدد الذي األمر الغابات، حساب على ذلك يكون

 على تحتوي الهندي المحيط في الواقعة الجزيرة وهذه. العالم في مثيل لها ليس التي الكريمة، األحجار
 .البرازيل بعد العالم في مخزون أكبر ثاني

 حصولال أمل على مدغشقر، شرق إلى تتوافد الياقوت عن البحث خالل من الحظ عن الباحثين من أسراب
 أجانب األعمال هذه في يتحكم. المتسللين من آمنة ليست الوطنية ديدي حديقة حتى. الكبرى الجائزة على

 تسليم بالطبع العمال على يجب. ضئيلة مبالغ المضني البحث مقابل ويعطونهم العمال مئات يرسلون
 عثروا ما وإخفاء التجار على التحايل والنساء الرجال من العاملون يحاول ذلك ومع الكريمة، األحجار

 الياقوت. ذلك لمواجهة إجراءات تتخذ ال الحكومة أن إال قانوني، غير المنطقة استغالل أن ورغم. عليه
 العالم محصول من ٪90 يزرع البالد شرق شمال في. الكثيرة مدغشقر كنوز من نوعان الليمور وقرود

 زابينه المخرجة. البورصات في تطرح خام مادة وهي الفضة، من أغلى أصبحت والفانيليا. الفانيليا من
 .العالم في جزيرة أكبر ثاني مدغشقر، إلى بالمخاطر محفوفة بزيارة قامت بوالند

 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

 هاواي روح

 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

 (السويد) Sabaton - أوروبية موسيقى 09:15
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 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 10:30

 تفاعلي يحوار 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

 الغنية الفقيرة الكنز جزيرة - مدغشقر

 والحياة العقيدة 14:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 تفاعلي يحوار برنامج - الخامسة السلطة 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الغنية الفقيرة الكنز جزيرة - مدغشقر

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

 هاواي روح

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الموقوتة القنبلة - الحرب نفايات

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 والحياة العقيدة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي مالعال - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 
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 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 22:03

 (بريطانيا) Culture Club - أوروبية موسيقى 22:15

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 23:00
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 األحد 2018-08-05 

 كثب عن 00:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 توحكايا 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

 النجوم من واالقتراب الفضائية السياحة

 خسارة يشكل الذي األمر - األماكن من العديد في بالنجوم المرصعة السماء مشاهدة السهل من يعد لم
 الضوء مصادر بواسطة الليل ظلمة وإضاءة الضوئي، لتلوثا هو ذلك في والسبب. وعلمية ثقافية

 الملوثة غير اإلسبانية السماء. النجوم لمشاهدة األماكن أفضل اسبانيا مازالت أوروبا وفي. االصطناعي
 .سواء حد على والسياح للفلكيين جذب نقطة هي بالضوء اآلن حتى
 التلوث لتزايد نظًرا ولكن. والعلوم والدين يةالبشر للثقافة إلهام مصدر النجوم تشكل السنين آالف منذ

 المرصعة السماء رؤية تتعذر المتعددة، االصطناعي الضوء مصادر عبر الحضرية المناطق في الضوئي
 النجوم، اكتشاف يريد ومن. التلوث من الجديد الشكل بهذا تقريًبا السكان جميع يتأثر أوروبا، في. بالنجوم
 جميع من هنا إلى يأتون الناس وبات. ممكنة" الفلكية السياحة" أصبحت حيث إسبانيا، إلى التوجه فعليه
 ومحرًكا اقتصادًيا وعاماًل  ثقافًيا مورًدا ليالً  السماء أصبحت والعشرين الواحد القرن في. العالم أنحاء
 .بالنجوم المرصعة السماء جمال مذهلة بصور لنا يجلب الوثائقي الفيلم هذا. المستدامة للتنمية

 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

 الغنية الفقيرة الكنز جزيرة - مدغشقر

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي نامجبر - شو البشير 07:00

 والحياة العقيدة 08:00

 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
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 كثب عن

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

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

 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 

 وثائقي 16:15

 النجوم من واالقتراب الفضائية السياحة

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

 (السويد) Sabaton - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 هاواي روح

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة معال 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 

 سبوعاأل هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 الغنية الفقيرة الكنز جزيرة - مدغشقر
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 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2018-08-06 

 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

 النجوم من واالقتراب الفضائية السياحة

 والحياة العقيدة 02:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 العالمية السلطة وطموحات إيران

. أيًضا المخاوف يثير البلد هذا ولكن العزلة، من طويلة مدة بعد الدولي للمجتمع مهمة إيران أصبحت
 إال. واليمن سوريا في حروب في تشارك ولكنها النووي، السالح عن وتنازلت الحوار على إبران انفتحت

 خرج واآلن. وأمريكا والسعودية إسرائيل مثل اللدودين أعدائها إلزعاجها نظًرا للخطر أيًضا معرضة أنها
 .النووي االتفاق من ترمب دونالد

. النووي السالح عن فيه تنازلت فيينا في تاريخًيا اتفاًقا طهران وقعت 2015 يوليو/تموز من 14 في
 توصلت األزمات، من طويلة سنوات بعد 1979 عام اإلسالمية الجمهورية تأسيس منذ مرة وألول وبذلك
 إلى إيران أعاد وحوار مفاوضات عن تمخض الذي االتفاق،. الدولي المجتمع مع هام اتفاق إلى إيران
 االتفاق من الجانب أحادي خروجه األمريكي الرئيس أعلن 2018 أيار من 8 في ولكن. الدولية الساحة
 االقتصاد على ذلك تبعات معرفة اآلن يمكن وال. ياألوروب واالتحاد روسيا اعتراض رغم - النووي

 إيران من كل في الوثائقي الفيلم صّور. األوسط الشرق في السلطة وهياكل الدولية التجارية والعالقات
 كيف ويشرح الدول، هذه في وخبراء حكوميين مسؤولين نظر وجهات ويعرض وأمريكا، والسعودية

 جديد من األوراق ُخلطت حين في والسياسي العسكري موقفها تعزيز مواصلة من طهران تمكنت ولماذا
 هل أم واالقتصادية؟ السياسية وكذلك العسكرية بالطرق هيمنتها فرض إلى الدولة تسعى فهل. المنطقة في
 فك الفيلم يحاول باستمرار؟ المنطقة تهز التي األزمات من النظام وحماية حدودها تأمين فقط إيران تريد

 اإلسالم لصعود تفسير وتقديم فيها، الكامنة األنماط لكشف األوسط الشرق حروب في الفوضى رموز
 تشكل كانت أن بعد قليلة، سنوات غضون في األوسط الشرق في هاًما العًبا إيران أصبحت فقد. السياسي

 ذاه عن االستغناء اآلن يمكن ال األثناء وفي. بوش دبليو جورج أعلنه الذي ،"الشر محور" عناصر أحد
 على طهران عززت ولماذا كيف يظهر الوثائقي الفيلم. اإلسالمية الدولة بتنظيم يعرف ما لمواجهة البلد
 .األوسط الشرق في والسياسية العسكرية مكانتها مستمر نحو

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 الكالسيكية الموسيقى من تمختارا - والموسيقى سارة 05:00

 وثائقي 05:15

 النجوم من واالقتراب الفضائية السياحة

 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

 العالمية السلطة وطموحات إيران

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 النجوم من واالقتراب الفضائية السياحة

 والحياة العقيدة 10:00

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - ىوالموسيق 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

 ولوجياوالتكن العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 العالمية السلطة وطموحات إيران

 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

 العالمية السلطة طموحاتو إيران

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

 الغنية الفقيرة الكنز جزيرة - مدغشقر

 لألخبار موجز مع اليوم حداثأ ألبرز تحليلية متابعة - 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 خباراأل - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 النجوم من واالقتراب الفضائية السياحة

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الثالثاء 2018-08-07 

 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

 هاواي روح

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 نياأللما الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (السويد) Sabaton - 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 وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - وروباأ على عين   06:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 07:00

 وثائقي 07:15

 الغنية الفقيرة الكنز جزيرة - مدغشقر

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان ينع من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 العالمية السلطة وطموحات إيران

 كثب عن 10:00

 كثب عن

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - 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

 السيكيةالك الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 15:00

 وثائقي 15:15

 النجوم من واالقتراب الفضائية السياحة

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 

 الحياةو 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 2018-08-08 

 والحياة العقيدة 00:00

 الصحة مجلة - يديك ينب 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 - باأورو 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

 والحياة العقيدة 08:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 الغنية الفقيرة الكنز جزيرة - مدغشقر

 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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 الغنية الفقيرة الكنز جزيرة - مدغشقر

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 مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - يةوحكا 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 2018-08-09 

 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

 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

 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

 النجوم من واالقتراب الفضائية السياحة

 اأوروب 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

 يهاوا روح

 كثب عن 12:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 النجوم من واالقتراب الفضائية السياحة
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 ةاالقتصادي 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

 العالمية السلطة وطموحات إيران

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

 الثاني الجزء عالمية، نجاح قصة - ميونخ بايرن -" ميا سان ميا" ظاهرة

 البشرية كنوز 18:47

 قبرص أفروديت، محج - بافوس

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية ةمتابع - 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

 الثاني الجزء عالمية، نجاح قصة - ميونخ بايرن -" ميا سان امي" ظاهرة

 البشرية كنوز 22:47

 قبرص أفروديت، محج - بافوس

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الجمعة 2018-08-10 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

 وثائقي 01:00

 الثاني الجزء عالمية، نجاح قصة - ميونخ بايرن -" ميا سان ميا" ظاهرة

 البشرية كنوز 01:44

 قبرص أفروديت، محج - بافوس

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

 وثائقي 03:00

 الثاني الجزء عالمية، نجاح قصة - ميونخ بايرن -" ميا سان ميا" ظاهرة

 البشرية كنوز 03:44

 قبرص أفروديت، محج - بافوس

 كثب عن 04:00

 كثب عن

 افيةالثق المجلة - الثقافة واحة 04:30

 وثائقي 05:00

 الثاني الجزء عالمية، نجاح قصة - ميونخ بايرن -" ميا سان ميا" ظاهرة

 البشرية كنوز 05:44

 قبرص أفروديت، محج - بافوس

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 والحياة العقيدة 06:30

 وثائقي 07:00

 الثاني الجزء عالمية، نجاح قصة - ميونخ بايرن -" ميا سان ميا" ظاهرة

 البشرية كنوز 07:44

 قبرص أفروديت، محج - بافوس

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 وثائقي 09:00

 الثاني جزءال عالمية، نجاح قصة - ميونخ بايرن -" ميا سان ميا" ظاهرة

 البشرية كنوز 09:44

 قبرص أفروديت، محج - بافوس
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 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

 وثائقي 11:00

 الثاني الجزء عالمية، نجاح قصة - ميونخ بايرن -" ميا سان ميا" ظاهرة

 البشرية كنوز 11:44

 قبرص أفروديت، محج - بافوس

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 وثائقي 13:00

 الثاني الجزء عالمية، نجاح قصة - ميونخ بايرن -" ميا سان ميا" ظاهرة

 البشرية كنوز 13:44

 قبرص أفروديت، محج - بافوس

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

 كثب عن

 وثائقي 15:00

 الثاني الجزء عالمية، نجاح قصة - ميونخ بايرن -" ميا سان ميا" ظاهرة

 البشرية كنوز 15:44

 قبرص أفروديت، محج - بافوس

16:00 DW األخبار - األخبار 

 (السويد) Sabaton - 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 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 2018-08-11 

 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

 الغابة من أغنية

 عن بحثه وقاده. ذهنه في وعلقت الراديو في أغنية شبابه في كان عندما سارنو لويس األمريكي سمع
 يعد ولم - األقزام َبياكا قبائل لدى موسيقاه على وعثر الوسطى، إفريقيا في المطيرة الغابة إلى مصدرها

 والزجاج اإلسمنت من أخرى غابة إلى المطيرة الغابة من ابنه مع يسافر سنة، 25 وبعد اليوم. بعدها
 .نيويورك مدينة إلى - واألسفلت

 في النباتات وجمع الصيد على رادهاأف يعيش الذين َبياكا، قرى مجتمع في مندمج عضو سارنو لويس
 ويحمل عاًما، 13 اآلن عمره البياكا من زوجة من ابنا لويس أنجب. الوسطى إفريقيا في المطيرة الغابة
 العالم يريه بأن وعده لويس. بحياته يودي كاد خطيًرا، مرًضا طفولته في سامدي عانى وقد. سامدي  اسم
 المطيرة الغابة من ابنه مع وسافر بالوعد، للوفاء الوقت حان نواآل. المرض من نجا إذا منه، جاء الذي

 بأفراد يلتقيان حيث. نيويورك مدينة إلى - واألسفلت والزجاج الخرسانة من أخرى غابة إلى اإلفريقية

 DEAD MAN فيلماه يعرض الذي جارموش، جيم المدرسة، في زميله مثل القدامى وأصحابه عائلته
 سامدي أن المفاجأة وكانت. لويس حياة أصداء 1999 عام من GHOST DOG و 1995 عام من
 أمريكا في االندماج من تمكن إنجليزية، كلمة أي يعرف ولم المطيرة الغابات غادر أن له يسبق لم الذي
 فيه، الخوض االبن على ولكن نسيانه، الوالد أراد الذي العالم، مع التأقلم. لويس والده من أفضل بشكل
 أمريكا في المتحضر والعالم المطيرة الغابة بين التناقضات وبين. النكسات بعض مع وهدوء ببطء يسير
 .بعضهما من واالبن األب اقتراب يزداد

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 قيوثائ 05:15

 العالمية السلطة وطموحات إيران

 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
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 (بريطانيا) Skindred - أوروبية موسيقى 09:15

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 10:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة ةالسلط 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

 الغابة من أغنية

 وثائقي 14:00

 سانتوريني في الموسميون العمال - الجنة في الكادحون

 األعراس ضيوف يدفع. الخالبة بطبيعتها الشهيرة اليونانية سانتوريني جزيرة اسنويً  السياح ماليين يزور
 شهر في الفنادق عمال يتقاضاه الذي المبلغ وهو واحدة، لليلة المبيت ثمن يورو ألف الباذخة والرحالت

 العمال يجعل أفضل مستقبل في األمل لكن. حارقة حرارة درجات وسط مضن، عمل مقابل كامل
 .العناء يتحملون الموسميين
 للسياح، بالنسبة مثالية لعطلة خلفية اليونانية سانتوريني جزيرة في الحادة بمنحدراتها الخالبة الشواطئ

 محملين مرة ثمانين أو لسبعين والنزول الطلوع عليهم إذ األمتعة، حمل لعمال يوميا تحديا تشكل لكنها
 . 145 عددها البالغ السلم أدراج في كيلوغراما، 80 وزنها يبلغ قد ثقيلة وألواح بأمتعة

 على بقائه في يشك وهو منهك فجسمه اآلالم، بسبب النوم يستطيع البلغاري األمتعة حامل يكاد ال الليل في
 يحلم فهو طويال، الصغيرة ابنته عن لألمتعة حامالً  عمله طبيعة أخفى. الستين ميالده عيد حتى الحياة قيد

 .بكبرياء ابنته أمام يقف حتى بلغاريا، في به خاص سوبرماركت بتأسيس
 البار، نادل على اليومي الذروة وقت في. المسبح بار الى الغروب عند السياح أفواج تتوجه المساء في
 بشكل عصبي وإنما فقط جسديا ليس الضغط. وقت أسرع في مشروب 400 إعداد بلغاريا، من أيضاً  وهو
 سنوات 9 منذ يأتي. خاصة لحياة المجال يترك ال ما ة،ساع 14 دوامه ساعات عدد يبلغ. أيضا كبير
 كوكتييل مشروبات نادل الى أمتعة حامل من العمل في ترقى وقد سانتوريني، جزيرة في الموسمي للعمل
 وطنه في فندق بتأسيس حلمة لتحقيق أخرى سنوات لثماني الموسمي العمل مواصلة ينوي. البار في

 يتحمل السبب لهذا. بلغاريا في قيمتها أضعاف أربعة تبلغ اليونان في سبهايك التي األموال قيمة. بلغاريا
 .كرامتهم تحفظ ال ظروف في العمل الموسميون العمال

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الغابة من أغنية

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

 العالمية السلطة وطموحات إيران
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19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الغنية الفقيرة الكنز جزيرة - مدغشقر

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 سانتوريني في الموسميون العمال - الجنة في الكادحون

21:00 DW األخبار - ألخبارا 

 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

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 22:15

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 23:00
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 األحد 2018-08-12 

 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

 البرية إلى رائد طريق - السريع أالسكا طريق

 اسم يحمل الذي الشارع، هذا افُتتح. أالسكا إلى المؤدي الوحيد الطريق هو السريع أالسكا طريق مازال
 بطول مسار. فقط أشهر سبعة غضون في ياألمريك الجيش بناه أن بعد 1942 عام" السريع ألَكن طريق"

 خالل أالسكا إلى اإلمدادات إيصال منه الهدف كان الجبلية، والمرتفعات المستنقعات عبر كلم 2400
 وسائقي للسياح مسار إلى الطريق تحول واليوم. الياباني الهجوم صد أجل من الثانية، العالمية الحرب

 .الشاحنات
 عبر السريع أالسكا طريق في التصوير فريق عمل يبدأ كريك، دوسون في الرسمية االنطالق نقطة من

 الغربي الشمال في يوكون منطقة عبر وكذلك البريطانية المستعمرة في روكي لجبال الخاوية التالل
 هو الهدف لكن - كندا عبر يمر منه كبيًرا جزًءا أن إال العريق، الشارع اسم ورغم. أالسكا إلى وصوالً 
 من األولى الحروف يتضمن الذي ،"السريع ألَكن طريق" اسم تشييده عمليات خالل الشارع حمل. أالسكا
 يد على العسكرية القوافل استهداف عمليات تعقيد أجل من كثيرة، منحنيات فيه وكان. وكندا أالسكا

 اظرالمن السريع بالطريق تحيط. كلم 50 طوله من واختصر - مستوًيا الطريق أصبح واآلن. اليابانيين
 واألغنام األيائل موطن فهي الشمالية الصخرية الجبال أما. الِبكر بطبيعته يتمتع ومازال الخالبة، الطبيعية
. ألمانيا مساحة مساحتها تبلغ التي المنطقة هذه في فقط شخص ألف 30 زهاء ويعيش. والذئاب الجبلية
 وتعد. الطريق هذا على يقع حر،الب سطح عن متًرا 5959 يرتفع الذي لوغان، جبل كندا، جبال وأعلى
 منطقة في. هنا الزالجات على الهبوط حتى يمكنهم الذين األدغال، طياري وجهة الضخمة الجليدية أنهاره
 الطريق على الذهب لحفارات القديم الطريق مع السريع الطريق يتقاطع هورس، وايت من بالقرب يوكون
 الحرب من الطائرات مخزن ومازال. النهر على مرشًدا لندن جاك يعمل كان حيث. كلوندايك إلى المؤدي
 إلى بيرينغ مضيق عبر القاذفات النطالق آنذاك ُيستخدم وكان واتسون، بحيرة على موجوًدا الثانية العالمية
 طريق. أالسكا في فيربانكس في الجوي الجسر لهذا تذكاري نصب وهناك. أوروبا في الروسية الجبهة
 .كثيرة وحكايات التاريخ بين يجمع سريع

 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

 الغابة من أغنية

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 سانتوريني في الموسميون العمال - الجنة في الكادحون
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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

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

 وثائقي 12:00

 سانتوريني في الموسميون العمال - الجنة في الكادحون

 الصحة مجلة - يديك بين حتكص 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

 ةالبري إلى رائد طريق - السريع أالسكا طريق

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) Skindred - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 العالمية السلطة وطموحات إيران

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

 وثائقي 22:15

 الغابة من أغنية

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2018-08-13 

 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

 البرية إلى رائد طريق - السريع أالسكا طريق

 ثائقيو 02:00

 سانتوريني في الموسميون العمال - الجنة في الكادحون

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 اليأس سن في والنساء الرجال - مجنونة هرمونات

 الهائل الكم إلينا يوحي كما جسم،ال إليها يحتاج معينة مواد في نقص عن ناجم مرض الطمث انقطاع هل
 للشيخوخة؟ طبيعية عملية أنها أم مكملة؟ وهرمونات أدوية تناول بضرورة والصيادلة األطباء وصفات من

 .أبحاثهم في إليه توصلوا ما أحدث يقدمون والباحثون األطباء
 ونظراً . المرحلة ههذ تجاوز يمكنها وكيف لها يجري عما تتساءل اليأس سن إلى تصل تقريباً  امرأة كل
 عوز مرض الطمث انقطاع بأن االستنتاج يمكن العالجية والهرمونات العقاقير من المعروض الهائل للكم
 االصطناعية الهرمونات هل أساًسا؟ اليأس سن أعراض عالج يجب هل ولكن. مكّملة بأدوية عالجه يمكن
 العصرية، والحياة تتماشى تقاليد مجرد هي أم متاعب؟ يعانين اللواتي للنساء فرصة يمنح ضروري عالج
 آخر مع الطبية العلمية السياقات يعرض الوثائق الفيلم منقوصة؟ أنها اعتبار على الشيخوخة تتقبل ال التي
 أساًسا؟ الطمث ينقطع لماذا: مثل أسئلة عن اإلجابة واألطباء العلماء ويحاول. الدولية العلمي البحث نتائج
 هذه مع األخرى الثقافات تتعامل وكيف تاريخًيا، األمر تطور كيف مشابهة؟ متاعب الرجال يواجه هل

 اإلنسان؟ عمر من المرحلة

 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

 البرية إلى رائد طريق - السريع أالسكا طريق

 كثب عن 06:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 اليأس سن في والنساء الرجال - مجنونة هرمونات

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00
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 وثائقي 09:15

 البرية إلى رائد طريق - السريع أالسكا طريق

 وثائقي 10:00

 سانتوريني في الموسميون العمال - الجنة في الكادحون

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - لموسيقىوا سارة 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:45

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 الغنية الفقيرة الكنز جزيرة - مدغشقر

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا لومالع مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 اليأس سن في والنساء الرجال - مجنونة هرمونات

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW باراألخ - األخبار 

 وثائقي 16:15

 اليأس سن في والنساء الرجال - مجنونة هرمونات

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

 الغابة من أغنية

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 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 
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 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 البرية إلى رائد طريق - السريع أالسكا طريق

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الثالثاء 2018-08-14 

 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

 العالمية السلطة وطموحات إيران

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (بريطانيا) Skindred - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 سانتوريني في الموسميون العمال - الجنة في الكادحون

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - وش 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

 الغابة من أغنية

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري حصاد - لمانياأل الدوري 08:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 اليأس سن في والنساء الرجال - مجنونة هرمونات

 كثب عن 10:00

 كثب عن

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (السويد) Sabaton - وروبيةأ 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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 توحكايا وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00

 وثائقي 14:30

 سانتوريني في الموسميون العمال - الجنة في الكادحون

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 15:00

 وثائقي 15:15

 البرية إلى رائد طريق - السريع أالسكا طريق

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 - لمانياأل الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 21:30

 سانتوريني في الموسميون العمال - الجنة في الكادحون

22:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز ليةتحلي متابعة - DW مسائية 23:00
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 األربعاء 2018-08-15 

 وثائقي 00:00

 سانتوريني في الموسميون العمال - الجنة في الكادحون

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 الغنية الفقيرة الكنز جزيرة - مدغشقر

 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 لومالع 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

 سانتوريني في ميونالموس العمال - الجنة في الكادحون

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 الغابة من أغنية

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 11:00

 مانياأل 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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 الغابة من أغنية

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 خباراأل - 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 خباراأل - 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 2018-08-16 

 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

 سانتوريني في الموسميون العمال - الجنة في الكادحون

 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 يحوار 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

 البرية إلى رائد طريق - السريع أالسكا طريق

 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

 العالمية السلطة وطموحات إيران

 كثب عن 12:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 البرية إلى رائد طريق - السريع أالسكا طريق
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 اديةاالقتص 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

 اليأس سن في والنساء الرجال - مجنونة هرمونات

16:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - وباأور على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 18:03

 الخيالة سومبا أطفال

 البشرية كنوز 18:47

 الهند الصخري، ماهاباليبورام معبد

 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

 الخيالة سومبا أطفال

 البشرية كنوز 22:47

 الهند الصخري، ماهاباليبورام معبد

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الجمعة 2018-08-17 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم لةمج - اآلن المستقبل 00:30

 وثائقي 01:00

 الخيالة سومبا أطفال

 البشرية كنوز 01:44

 الهند الصخري، ماهاباليبورام معبد

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

 وثائقي 03:00

 الخيالة مباسو أطفال

 البشرية كنوز 03:44

 الهند الصخري، ماهاباليبورام معبد

 كثب عن 04:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 04:30

 وثائقي 05:00

 الخيالة سومبا أطفال

 البشرية كنوز 05:44

 الهند الصخري، ماهاباليبورام معبد

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 سانتوريني في الموسميون العمال - الجنة في الكادحون

 وثائقي 07:00

 الخيالة سومبا أطفال

 البشرية كنوز 07:44

 الهند الصخري، ماهاباليبورام معبد

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 وثائقي 09:00

 الخيالة سومبا أطفال

 البشرية كنوز 09:44

 الهند الصخري، ماهاباليبورام معبد
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 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

 وثائقي 11:00

 الخيالة سومبا أطفال

 البشرية كنوز 11:44

 الهند الصخري، ماهاباليبورام معبد

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 وثائقي 13:00

 الخيالة سومبا أطفال

 البشرية كنوز 13:44

 الهند الصخري، ماهاباليبورام معبد

 وروباأ في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

 كثب عن

 وثائقي 15:00

 الخيالة سومبا أطفال

 البشرية كنوز 15:44

 الهند الصخري، ماهاباليبورام معبد

16:00 DW األخبار - األخبار 

 (بريطانيا) Skindred - 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 2018-08-18 

 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

 لليمن ظهره يدير العالم

 البالد أدخل صراع. وإيران السعودية بين بالوكالة المستعرة الحرب نتيجة إنسانية كارثة في اليمن يغرق
 نجح هناك، األوضاع صعوبة من بالرغم. واإلرهاب للتطرف خصبة أرضا معها وباتت فوضى في

 .األجانب الصحفيين قبل من إليه الوصول يصعب الذي البلد هذا في تجولال في مراسلنا
 في الحرب من سنوات لثالث المرعب السجل إنه: الجئ ومليونا نازح ألف وثالثمئة ضحية آالف عشرة
. الثانية العالمية الحرب نهاية منذ إنسانية أزمة أسوأ حالياً  تعيش  البالد فإن المتحدة، لألمم ووفقاً . اليمن
 . اختراقه يصعب حديدي ستار خلف تدور التي الحرب، هذه عن تقريباً  شيئاً  يعرف ال ذلك، ومع

 العالم. "الحقيقي الوضع بمعرفة للعالم السماح وترفض البالد على حصارا تضرب المتصارعة األطراف
 غير و،يعل صوت وال. الحرب مزقتها التي البالد واقع عن مفزعة صورة يكشف ،"لليمن ظهره يدير

 .البالد على القاسية آثارهما تركا الكوليرا ووباء والمجاعة. والمعارك القنابل صوت
. تعز في األمامي الجبهة خط عابرين صنعاء، شمال إلى البالد جنوب في عدن من البالد الصحفيون جال

 الذين الئلالق األشخاص أحد األحمر، للصليب الدولية اللجنة رئيس ماورر بيتر رحلتهم في ورافقهم
 الريبورتاج هذا يلقي. هناك الحرج الوضع صورة الدولي للمجتمع ونقلوا البالد أنحاء جميع في تجولوا
 يغض الدولي والمجتمع اإلقليمية القوى مصالح تخدم التي األهلية الحرب جراء المدمرة البالد على الضوء
 .تماماً  عنها الطرف

 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

 اليأس سن في والنساء الرجال - مجنونة هرمونات

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 06:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:15

 الصحة مجلة - يديك بين تكصح 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
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 (بريطانيا) Kaiser Chiefs - 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

 وتيةالعنكب والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 لليمن ظهره يدير العالم

 وثائقي 14:00

 براغ ربيع نهاية - 1968

 حلف قوات احتلت آنذاك. 1968 أغسطس/آب 21 في براغ ربيع ُسحق كيف خفية صورت أفالم تظهر
 كثيرة أحياة وفي. صديقة شيوعية دولة وهي - تشيكوسلوفاكيا قليلة ساعات غضون وفي بالدبابات وارسو
 .التقدم من الدبابات منع منهم، الشباب خاصة المواطنون، حاول
 العملية هذه هدف كان. موسكو من المرسلة الدبابات وصول تصوير في سًرا المصورون بدأ العاصمة في

 ودعت العنف التشيكوسلوفاكية الحكومة دانت الصباح ساعات ومنذ. براغ لربيع حد وضع هو العسكرية
 من الكثير في حاولوا منهم الشباب خاصة براغ، سكان لكن. المقاومة وعدم هادئين البقاء إلى الناس
 ألكسندر الدولة رئيس على القبض خبر انتشار بعد سوًءا الوضع وازداد. الدبابات تقدم وقف األحياء

 سكان تجمع العصر بعد متأخر وقت وفي. براغ ربيع يسمى ما في اإلصالح حركة زعيم وهو دوبتشيك،
 احتجاجات وأدت. المسيرة مقدمة في بالدم الملطخ تشيكوسلوفاكيا علم رافعين - كبيرة هرةمظا في براغ

 إلى سًرا األفالم هذه أرسلت الليلة نفس وفي. وحدها براغ في 22 منهم شخصا، 58 مقتل إلى اليوم هذا
 العنيفة؟ كريةالعس العملية هذه سبب هو ما ولكن. التلفزيون شاشة على الدول من العديد في لتبث الغرب

 الحديدي؟ الستار من اآلخر الجانب إلى وأرسلها آنذاك األفالم هذه صور ومن الغزو؟ عواقب هي ما

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 لليمن ظهره يدير العالم

17:00 DW األخبار - اراألخب 

 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

 اليأس سن في والنساء الرجال - مجنونة هرمونات

19:00 DW خباراأل - األخبار 

 وثائقي 19:15
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 الغابة من أغنية

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 براغ ربيع نهاية - 1968

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة ميالرق العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 22:03

 (السويد) Sabaton - أوروبية موسيقى 22:15

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 23:00



 DW (Arabia) | األحد 2018-08-19  48/77

 األحد 2018-08-19 

 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 نعي من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الطبقي التفاوت بلد ـ ألمانيا

 تزداد بينما مستقر، األغنياء وضع. المجتمع طبقات بين الهوة تتسع العالم، دول أغنى إحدى ألمانيا، في
 من واإلنجاز العمل من بداًل  وضعها، على الحفاظ جاهدة تحاول المتوسطة والطبقة. سوًءا الفقراء حال
 .السابقة األجيال لدى عليه كان مما أقل الصاعد الجيل دخل إن إذ. الماضي في كما االرتقاء أجل

 ويحاورون مذهلة، وخلفيات أرقاًما ويقدمون الطبقي، التفاوت بلد ألمانيا، في الوثائقي الفيلم مخرجو يتجول
 رالتطوي شركات كبريات من واحدة صاحب غرونر، كريستوف ويرافقون. العالم حول وباحثين خبراء

 فإذا االستهالك، عبر تدميرها يمكنك فال كبيرة، ثروة لديك كان إذا: "غرونر ويقول. ألمانيا في العقاري
 تقريًبا، الكبرى األلمانية المدن جميع في سكنية مباني يشيد هو". الباب من سيأتيك النافذة، من المال رميت
 نتمتع ألننا السياسيين من أقوى عمالاأل رواد نحن: "ويقول. بأكملها أحياء ويخطط تمليك شقق ويبيع

 شتيغلتس جوزيف مثل الطبقي، التفاوت عن العالم حول والخبراء الباحثين أبرز يتحدث". أكبر باستقاللية
 أجرت التي هارينغتون، وبروك بيكتي، توماس االقتصادي والخبير االقتصاد، في نوبل جائزة على الحائز
 شغل الذي ميالنوفيتش، برانكو. العالمية األموال شركات نخبة لدى مرينالمستث بين مكثفة ميدانية أبحاًثا

 الوسطى الطبقات هم الخاسرون: التالي بالشكل العولمة يقيم الدولي، البنك في االقتصاديين كبير منصب
 عشرين قبل يكسبونه كانوا ما اليوم، يكسبون األشخاص هؤالء" إن ويقول ألمانيا، مثل - الغنية الدول في

 ستسمح فهل. طرق مفترق على مجدًدا البشرية أصبحت عام مائة قبل األمر كان كما" ويضيف". عاًما
 ".ذلك؟ ستواجه أنها أم الغنية؟ الدول مجتمعات الطبقي التفاوت يمزق بأن

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 كثب عن 04:30

 كثب عن

 األسبوع اهذ العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 لليمن ظهره يدير العالم

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 براغ ربيع نهاية - 1968

 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

 النجوم من واالقتراب ضائيةالف السياحة

 وثائقي 12:00

 براغ ربيع نهاية - 1968

 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 - خباراأل 

 وثائقي 16:15

 الطبقي التفاوت بلد ـ ألمانيا

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 

 كيةالكالسي الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 18:03

 (بريطانيا) Kaiser Chiefs - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 اليأس سن في والنساء الرجال - مجنونة هرمونات

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
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22:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 لليمن ظهره يدير لمالعا

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2018-08-20 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من ةتلفزيوني تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 الطبقي التفاوت بلد ـ ألمانيا

 وثائقي 02:00

 براغ ربيع نهاية - 1968

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الروك وموسيقى والشيطان الدين

 نظر في الموسيقى هذه كانت لذا. تساؤل محل األخالقية نيسةالك سلطة نشأتها منذ الروك موسيقى وضعت
 بموسيقى يتعلق شيء بكل الشيطان ارتباط إلى تشير بدالئل كنسيون نقاد وجاء. للشر خادًما كثيرين
 .تكفيرية وكلماتها خاطئة وإيقاعاتها أمريكية - إفريقية خلفية من فهي: الروك
 من يكن لم ولذا. الكنيسة سلطة في شككت عالمية واجتماعية ثقافية ثورة من كجزء الروك موسيقى نشأت

 من النابع والتحدي بالتهديد - المسيحية وخاصة - الثالثة التوحيدية األديان من الدين رجال يشعر الغريب
 صليبية حملة شن إلى أدى وهذا. الموسيقى هذه في مخفية شيطانية رسائل وجود وتوقعوا. الروك موسيقى

 هذه أخذت الجنوبية، األمريكية الواليات في االنتقادات رقعة اتساع من الرغم على.  لروكا موسيقى على
 الموسيقية الحفالت قاعات مألت فقد: متزايدة شعبية تكتسب لها، عدًوا الكنيسة أعلنتها التي الموسيقي،
 موسيقى أخذت ية،المسيح انهيار عن لينون جون إعالن ومنذ. الزوار من الكنائس بها خلت التي بالسرعة
 الخالص إتاحة الفنانين بعض أراد فقد: الدينية الرموز تستخدم بذلك وبدأت - دينًيا طابًعا نفسها الروك
 فون وليمي برسلي إلفيس أمثال من المفضلين الفنانين تأليه إلى مشجعين لجأ بينما مشجعيهم، ألرواح

 إعجاب تلقى المسيحية الروك موسيقى أخذت فقد: داءاألع بين تقارًبا هناك أن يبدو األثناء وفي. موتورهيد
 البابا من دعوة تلقت الروك، موسيقى هو الوحيد دينها أن أعلنت التي السيدة سميث، باتي أن حتى الشباب،

 العصر على وشهود األرشيف على باالعتماد. 2014 عام الميالد عيد حفل في الغناء إلى فرانسيسكو
 والشيطان الرب بين التوفيق فيه السهل من يكن لم مرير صراع من عاًما ستين الوثائقي هذا يسترجع
 .الروك وموسيقى

 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

 الطبقي التفاوت بلد ـ ألمانيا

 كثب عن 06:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 الروك وموسيقى والشيطان الدين

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00
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 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 الطبقي التفاوت بلد ـ ألمانيا

 وثائقي 10:00

 براغ ربيع نهاية - 1968

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 10:30

 األسبوع ذاه العالم - العالم حول مراسلون 10:45

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 الغابة من أغنية

 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

 الروك يقىوموس والشيطان الدين

 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

 الروك وموسيقى والشيطان الدين

17:00 DW األخبار - األخبار 

 روباأو في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 لليمن ظهره يدير العالم

 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 - قافةالث واحة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 
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 كثب عن 21:30

 كثب عن

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 الطبقي التفاوت بلد ـ ألمانيا

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW سائيةم 23:00
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 الثالثاء 2018-08-21 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - قىوالموسي سارة 01:00

 وثائقي 01:15

 اليأس سن في والنساء الرجال - مجنونة هرمونات

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (بريطانيا) Kaiser Chiefs - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 براغ ربيع نهاية - 1968

 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

 لليمن ظهره يدير العالم

 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

 الروك وموسيقى والشيطان الدين

 بكث عن 10:00

 كثب عن

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (بريطانيا) Skindred - أوروبية موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30

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

 وثائقي 14:30

 براغ ربيع نهاية - 1968

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 15:00

 وثائقي 15:15

 الطبقي التفاوت بلد ـ ألمانيا

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

 براغ ربيع نهاية - 1968

22:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 22:03

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



 DW (Arabia) | األربعاء 2018-08-22  56/77

 األربعاء 2018-08-22 

 وثائقي 00:00

 براغ ربيع نهاية - 1968

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم ولح مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 الغابة من أغنية

 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 لعلوما 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

 براغ ربيع نهاية - 1968

 األسبوع هذا العالم - العالم حول راسلونم 09:00

 وثائقي 09:15

 لليمن ظهره يدير العالم

 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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 لليمن ظهره يدير العالم

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 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 2018-08-23 

 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

 براغ ربيع نهاية - 1968

 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 ولمةالع مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 الطبقي التفاوت بلد ـ ألمانيا

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 تفاعلي واريح 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

 اليأس سن في والنساء الرجال - مجنونة هرمونات

 كثب عن 12:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 الطبقي التفاوت بلد ـ ألمانيا
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 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 األماني من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 الروك وموسيقى والشيطان الدين

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 اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - نياألما 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 2018-08-24 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية اثاألحد 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

 براغ ربيع هايةن - 1968

 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

 وليةوالد 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 ارحو - 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) Kaiser Chiefs - 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 تحليلية ةمتابع - 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 بشيرال 22:03

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



 DW (Arabia) | السبت 2018-08-25  62/77

 السبت 2018-08-25 

 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

 والبيع االختطاف عبر روسيا في السخرة عمالة

 أرقام وحسب. للتقديرات وفقا بالرق، شبيهة ظروف ظل في شخص مليون من أكثر روسيا في يعمل
 الكثير." العالمي الرقيق مؤشر" في السابع المركز روسيا تحتل الحقوقية" حًرا امشي مؤسسة" أصدرتها

 .والمجتمع السياسيين جانب من االهتمام غياب ظل في بالقوة، ُيختطفون" العبيد" من
 طفلة مليون 152 إلى إضافة هذا. ةالعبودي ضحايا من يعدون العالم حول شخص مليون 40 حوالي
 في شخص مليون حوالي وهناك. المتحدة األمم من الواردة التقارير حسب العمل، على يجبرون وطفل
 إلى موسكو محيط من جاء الذي ساشا، مثل أشخاص. بالرق شبيهة ظروف تحت يعملون الروسي االتحاد

 استفاق وعندما. الوعي عن ليغيب حقنه لذيا المهربين، أحد في ثقته ووضع عمل، عن بحًثا العاصمة
 تقاضي دون من ألسابيع عمل حيث. للطوب معمل في القوقاز، في داغستان جمهورية في نفسه وجد ساشا
 قتله يخشى كان إنه ساشا قال وبعدها". ألترناتيفا" منظمة من متطوعون حرره أن إلى العمل، مقابل أجر
"  عن المسؤولين إسماعيلوف وزاكير نيكيتين أليكسي يرافق لوثائقيا الفيلم. موسكو إلى الهرب حاول إذا

 في المزارع أو الطوب مصانع في العمل على المجبرين المخطوفين يتتبعان كيف لمعرفة" ألترناتيفا
 مواطنيهم يد على يتم روسيا في الناس استعباد. "نفسها موسكو في وأيضا السابقة، السوفيتية الجمهوريات

 مختصة محامية وتتعاون. أوروبا في الشيء هذا وجود عدم على ويؤكد أليكسي، يقول بماحس" أنفسهم
 ويقدمان. المستغلون يستخدمها التي القانونية الثغرات لشرح العامين المدعين كبير مع العمل بقانون
 إلى الوثائقي مالفيل ويستند الشرقية؟ أوروبا في الحديثة العبودية تنتشر لماذا: التالي السؤال عن إجابات
 .البريطانية" غارديان" صحيفة مع مشترك بحث

 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

 الروك وموسيقى والشيطان الدين

 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
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 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 09:00

 (بريطانيا) Judas Priest - 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

 والبيع االختطاف عبر روسيا في السخرة عمالة

 وثائقي 14:00

 هامبورغ في مدرس إلى إفريقيا في الشوارع طفل من

 شوارع في ليعيش عمره، من سعةالتا في وهو قريبته طردته فقد. األمل على تبعث سبينر فيليب قصة
 وكاد. الخوف جانب إلى والتشرد والجوع بالعنف مليئة حياته وكانت. البقاء أجل من صراع في نيروبي

 .األلمانية هامبورغ مدارس إحدى في التالميذ يدرس اليوم ولكنه. مرات عدة االنتحار على يقبل
 لأليام دار إلى وصل. واستغلها نيروبي ارعشو في مشرداً  طفال كان عندما سبينر لفيليب فرصة سنحت

 واليوم. ألمانيا إلى عاًما 19 بعمر وجلبه كينيا في المدرسي تعليمه هامبورغ سكان أحد ومّول صغره، في
 أيضاً  وإنما للتالميذ، بالنسبة مدرس مجرد ليس وهو. هامبورغ مدارس إحدى في" سبينر السيد" أصبح
 وكان. إفريقي ووالده ألمانية والدته. أيًضا الداكنة البشرة احبص بجويل، خاص بشكل ويعتني. صديق
 وشعار. األعلى ومثله البديل، والده له بالنسبة أصبح سبينر السيد. توجيه وبال عدوانًيا طويلة لمدة جويل
 فقد. العشوائيات إلى ويذهب نيروبي إلى العام في مرة فيليب يسافر". تنجح أن يمكن أنت حتى: "هو فيليب
. مدقع فقر في يعيش معظمهم إن إذ. المدرسة زيارة من يتمكنوا كي القرى أطفال لمساعدة جمعية أسس
 من القادم األلماني المواطن أصبح وقد. البسيطة الطينية مساكنهم في تالميذه يزور هناك إلى ذهب وكلما

 ترعرع التي األيتام دار دعم اإلمكان قدر يحاول حياته في الكبير نجاحه وبعد. األعلى مثلهم هامبورغ
 . فيها

 إلى فيليب ورسالة. بهامبورغ مدرسته في والمنبوذين المحرومين األطفال لكل فرصة منح هو وهدفه
 .االستسالم عدم هي نيروبي وكذلك هامبورغ أطفال

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 والبيع االختطاف عبر روسيا في السخرة عمالة

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
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 الروك وموسيقى والشيطان الدين

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 لليمن ظهره يدير العالم

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 هامبورغ في مدرس إلى إفريقيا في الشوارع طفل من

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) Skindred - أوروبية موسيقى 22:15

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 23:00
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 األحد 2018-08-26 

 كثب عن 00:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - باأورو على عين   02:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 موسيقى بال حياة ال - بيرنشتاين ليونارد

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 كثب عن 04:30

 كثب عن

 األسبوع اهذ العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 والبيع االختطاف عبر روسيا في السخرة عمالة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 هامبورغ في مدرس إلى إفريقيا في الشوارع طفل من

 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

 البرية إلى رائد طريق - السريع أالسكا طريق

 وثائقي 12:00

 هامبورغ في مدرس إلى إفريقيا في الشوارع طفل من

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 13:00
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 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - قافةالث واحة 14:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 موسيقى بال حياة ال - بيرنشتاين ليونارد

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 17:15

 ياألمان من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 18:03

 (بريطانيا) Judas Priest - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الروك وموسيقى والشيطان الدين

20:00 DW األخبار - األخبار 

 اراتالسي 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 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 والبيع االختطاف عبر روسيا في السخرة مالةع

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2018-08-27 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - سلونمرا 01:00

 وثائقي 01:15

 موسيقى بال حياة ال - بيرنشتاين ليونارد

 وثائقي 02:00

 هامبورغ في مدرس إلى إفريقيا في الشوارع طفل من

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 اإللكترونية ياتالنفا مخاطر

 مجتمعنا منتجات نفايات تحتوي. آلخرين قاتلة ومخاطر للبعض ضخمة تجارة - اإللكترونية النفايات
 أفقر تدويرها في ُيستغل ما غالًبا والتي - والنحاس الكوبالت مثل ومطلوبة مرغوبة مواد على الحديث
 المجتمع على مدمرة عواقب معه يحمل وهذا. إفريقيا في للنفايات ضخمة مخازن في وذلك الفقراء،
 .والبيئة والصحة

 تحدد إنها إذ. اليومية حياتنا في عنها االستغناء يمكن ال التلفاز وأجهزة المحمولة، والهواتف الحواسيب،
 وتشير. قصيرة صالحيتها مدة تكون أن المصنعة الشركات وتتعمد. اآلخرين مع وتفاعلنا تواصلنا كيفية

 اإللكترونية األجهزة من هائلة كمية وهناك. طراز أحدث إلى دائًما نحتاج أننا إلى الحياة أسلوب إعالنات
 إعادة صناعة تطورت المثال، سبيل على غانا، في. النامية البلدان إلى تصل ما غالباً  كخردة، تنتهي التي

 باستخدام لكترونيةاإل النفايات من والنحاس الكوبالت مثل الثمينة المواد العمال يستخرج حيث. كاملة تدوير
 إصابات في أو الكثيرين موت في السامة األبخرة وتتسبب. وكمامات واقية مالبس ارتداء دون من النار

 كل في والطبيعة الناس على السامة اإللكترونية النفايات تبعات عن يبحث الوثائقي الفيلم. خطيرة بأمراض
 أساليب أو اإللكترونية النفايات لتقليل ابتكارية حلوالً  مويقد وغانا وهولندا وبريطانيا المتحدة الواليات من

 .آمن نحو على تدويرها إعادة

 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

 موسيقى بال حياة ال - بيرنشتاين ليونارد

 كثب عن 06:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 اإللكترونية النفايات مخاطر

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30
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 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 موسيقى بال حياة ال - بيرنشتاين ليونارد

 وثائقي 10:00

 هامبورغ في مدرس إلى إفريقيا في الشوارع طفل من

 الكالسيكية وسيقىالم 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

 لليمن ظهره يدير العالم

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية يرتقار - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 اإللكترونية النفايات مخاطر

 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

 اإللكترونية النفايات مخاطر

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

 والبيع االختطاف عبر روسيا في السخرة عمالة

 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

21:00 DW األخبار - األخبار 

 كثب عن 21:30

 كثب عن
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22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 موسيقى بال حياة ال - بيرنشتاين ليونارد

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



 DW (Arabia) | الثالثاء 2018-08-28  70/77

 الثالثاء 2018-08-28 

 ألمانيا من عربية قصصو شخصيات - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 01:00

 وثائقي 01:15

 الروك وموسيقى والشيطان الدين

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (بريطانيا) Judas Priest - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 هامبورغ في مدرس إلى إفريقيا في الشوارع طفل من

 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

 والبيع االختطاف عبر روسيا في السخرة عمالة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 مانياألل الدوري حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 اإللكترونية النفايات مخاطر

 كثب عن 10:00

 كثب عن

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (بريطانيا) Kaiser Chiefs - أوروبية موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 لعولمةا 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

 هامبورغ في مدرس إلى إفريقيا في الشوارع طفل من

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 15:00

 وثائقي 15:15

 موسيقى بال حياة ال - بيرنشتاين ليونارد

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 ولمةالع 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 21:30

 هامبورغ في مدرس إلى إفريقيا في الشوارع طفل من

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 2018-08-29 

 وثائقي 00:00

 هامبورغ في مدرس إلى إفريقيا في الشوارع طفل من

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 نلليم ظهره يدير العالم

 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

 هامبورغ في مدرس إلى إفريقيا في الشوارع طفل من

 ألسبوعا هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 والبيع االختطاف عبر روسيا في السخرة عمالة

 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 مجلةال - 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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 والبيع االختطاف عبر روسيا في السخرة عمالة

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 اراألخب - 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 راألخبا - 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 2018-08-30 

 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

 هامبورغ في مدرس إلى إفريقيا في الشوارع طفل من

 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

 يتفاعل 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

 موسيقى بال حياة ال - بيرنشتاين ليونارد

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 القتصاديةا 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

 الروك وموسيقى والشيطان الدين

 كثب عن 12:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 موسيقى بال حياة ال - بيرنشتاين ليونارد
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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

 اإللكترونية النفايات مخاطر

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 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 

 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 2018-08-31 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - ادريغاكو 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 يةالسياس 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

 هامبورغ في مدرس إلى إفريقيا في الشوارع طفل من

 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 اعيرب 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

 حةالص 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 ربيةالع  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 
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 (بريطانيا) Judas Priest - 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 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 

 وروباأ 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


