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

 4+ دبي   2+ القاهرة  1+ الجزائر: 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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يناإلثن 2018-10-01   

 أخرى ومواضيع مشهد مدينة في الطيب األعمال رجل - 3000 العولمة 00:00

 أخرى ومواضيع أكتوبر مهرجان في ثقافات ثالث - يوروماكس 00:30

 للالجئين؟ موريا مخيم في داعش من عناصر - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 األسبق بولندا رئيس - فاونسا ليخ

 وثائقي 02:00

 الفقراء؟ بحسا على شوكوالتة

 وحقائق شائعات - الثقافة واحة 02:30

 روثرهام في الجنسية االعتداءات فضيحة - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 إيران شرق شمال في -  تركماني عرس

. الزواج إلى طريقهما في وهما اإليرانية التركمانية السهوب في شابين زوجين الوثائقي الفيلم يرافق
 بالنسبة الحال هي كما الحياة، أحداث أهم من واحد هو الزفاف ما يوما رحالة كانوا الذين للتركمان بالنسبة
 بد وال مصارعة، منافسات تتخللها أيام، عدة االحتفاالت تستمر. غورغانليدافاجي وكريم ميرزالي لـماهيم

 .األعراق متعددة إليران الثقافية السياسة من جزء كله وهذا. التقليدية األزياء ارتداء من
 يعد للتركمان، بالنسبة. األبد إلى ذهنه في خالدة المناسبة هذه تبقى تقليديا، تركمانيا عرسا حضر من كل
 فالتركمان. الرائعة وتقاليدهم عاداتهم إلى بالتعرف للغرباء يسمح ما نادرا  . األعياد عيد الزفاف حفل

 .بينهم فيما واالحتفال الزواج يفضلون
 الُعرس يعد اليوم إلى. الضيوف آالف يحضرها احتفالية في أيام عدة العروسين الوثائقي هذا يرافق

 إن إذ. الوحيد ابنها على شيء بأي العروس عائلة تبخل ولم. التركمان حياة في األحداث أهم من التقليدي
 .  ثقافية سياسة من يتجزأ ال جزء والطقوس والتقليد االحتفاالت

 هم العشرين، القرن بداية منذ االستقرار إلى الترحال من حياتهم أسلوب غيروا قد انالتركم أن من بالرغم
 آسيا أنحاء كل في التركمانية القبائل انتشرت العاشر، القرن من انطالقا. هويتهم على الحفاظ يحاولون
 لهيماالياا جبال وسفوح الغرب في قزوين بحر بين الممتدة البلدان كل في مستقرون هم واليوم. الوسطى

 جمهورية في نسمة مليون عشر اثني عددهم يبلغ الذين التركمان مجموع نصف زهاء يعيش. الشرق في
 الشعب ُيوحد المشتركة والتقاليد واللغة التاريخ على والحفاظ. إيران في ومليونان الفتية، تركمانستان
 .أبنائه بين تفصل التي الحدود بذلك ليتجاوز التركماني

 أخرى ومواضيع أكتوبر مهرجان في ثقافات ثالث - اكسيوروم 04:00

 الهيكلي؟ التكامل وعالج السطحية اللفافات هي ما - يديك بين صحتك 04:30

 مختلفة بطريقة لباخ الشاكون - والموسيقى سارة 05:00

 وثائقي 05:15

 األسبق بولندا رئيس - فاونسا ليخ

 كثب عن 06:00

 األنقاض فوق أبطال: الموصل سكان

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 روثرهام في الجنسية االعتداءات فضيحة - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 إيران شرق شمال في -  تركماني عرس
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 ولوجياوالتكن العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 أخرى ومواضيع الجديدة األغراض متعددة 3 كيو أودي - السرعة عالم 08:30

 برلين في الناشئة الشركات مؤسسي قائمة في مكانته يعزز النسائي العنصر - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 األسبق بولندا رئيس - فاونسا ليخ

 وثائقي 10:00

 الفقراء؟ حساب على شوكوالتة

 مختلفة بطريقة لباخ الشاكون - يقىوالموس سارة 10:30

 روثرهام في الجنسية االعتداءات فضيحة - العالم حول مراسلون 10:45

 للالجئين؟ موريا مخيم في داعش من عناصر - مراسلون 11:00

 وثائقية أفالم 11:15

 المستقبلية التخزين وسائط - الرقمية ذاكرتنا

 أخرى ومواضيع برأكتو مهرجان في ثقافات ثالث - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 للالجئين؟ موريا مخيم في داعش من عناصر - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 إيران شرق شمال في -  تركماني عرس

 الهيكلي؟ التكامل وعالج السطحية اللفافات هي ما - يديك بين صحتك 14:00

 أخرى ومواضيع أكتوبر مهرجان في فاتثقا ثالث - يوروماكس 14:30

 العراق؟ في القادم الوزراء رئيس هو من - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 إيران شرق شمال في -  تركماني عرس

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أخرى ومواضيع أكتوبر مهرجان في ثقافات ثالث - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 للالجئين؟ موريا مخيم في داعش من عناصر - مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 الحرة التجارة كذبة - حدود بال لعبة

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الهيكلي؟ التكامل وعالج حيةالسط اللفافات هي ما - يديك بين صحتك 20:03

 وحقائق شائعات - الثقافة واحة 20:30
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21:00 DW األخبار - األخبار 

 كثب عن 21:30

 األنقاض فوق أبطال: الموصل سكان

22:00 DW األخبار - األخبار 

 للالجئين؟ موريا ممخي في داعش من عناصر - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 األسبق بولندا رئيس - فاونسا ليخ

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الثالثاء 2018-10-02 

 وحكاية ضيف - فخورون اآلن لكنهم بي يعالجم استهزء: الجهاني أيمن - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري من السادس األسبوع - األلماني الدوري 00:30

 مختلفة بطريقة لباخ الشاكون - والموسيقى سارة 01:00

 وثائقي 01:15

 الالجئين سيل وقف أجل من - إفريقيا في أوروبا حماة

 أخرى ومواضيع شهدم مدينة في الطيب األعمال رجل - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري من السادس األسبوع - األلماني الدوري 02:30

 برلين في الناشئة الشركات مؤسسي قائمة في مكانته يعزز النسائي العنصر - كليك 03:00

 (إيرلندا&  ألمانيا) Rea Garvey - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 الفقراء؟ حساب على شوكوالتة

 األلماني الدوري من السادس األسبوع - األلماني لدوريا 04:30

 العراق؟ في القادم الوزراء رئيس هو من - شو البشير 05:00

 وحكاية ضيف - فخورون اآلن لكنهم بي الجميع استهزء: الجهاني أيمن - وحكاية ضيف 06:00

 بألمانيا إلردوغان قوله ميركل من تركي محتج يطلب ما هذا - أوروبا على عين   06:30

 مختلفة بطريقة لباخ الشاكون - والموسيقى سارة 07:00

 وثائقي 07:15

 الحرة التجارة كذبة - حدود بال لعبة

 أخرى ومواضيع مشهد مدينة في الطيب األعمال رجل - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري من السادس األسبوع - األلماني الدوري 08:30

 للالجئين؟ موريا مخيم في داعش من عناصر - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 إيران شرق شمال في -  تركماني عرس

 كثب عن 10:00

 األنقاض فوق أبطال: الموصل سكان

 بألمانيا إلردوغان قوله ميركل من تركي محتج يطلب ما هذا - أوروبا على عين   10:30

 برلين في الناشئة كاتالشر مؤسسي قائمة في مكانته يعزز النسائي العنصر - كليك 11:00

 (الشمالية إيرلندا) Van Morrison - أوروبية موسيقى 11:15

 أخرى ومواضيع مشهد مدينة في الطيب األعمال رجل - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري من السادس األسبوع - األلماني الدوري 12:30

 العراق؟ في القادم الوزراء رئيس هو من - شو البشير 13:00
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 بألمانيا إلردوغان قوله ميركل من تركي محتج يطلب ما هذا - أوروبا على عين   14:00

 وثائقي 14:30

 الفقراء؟ حساب على شوكوالتة

 مختلفة بطريقة لباخ الشاكون - والموسيقى سارة 15:00

 وثائقي 15:15

 األسبق بولندا يسرئ - فاونسا ليخ

16:00 DW األخبار - األخبار 

 للالجئين؟ موريا مخيم في داعش من عناصر - مراسلون 16:15

 كثب عن 16:30

 األنقاض فوق أبطال: الموصل سكان

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري من السادس األسبوع - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 اليوم؟ الشباب عن أكثر تعبر هل البديلة، الموسيقى - توك شباب 18:03

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري من السادس األسبوع - األلماني الدوري 20:03

 أخرى ومواضيع مشهد مدينة في الطيب األعمال رجل - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 21:30

 الفقراء؟ حساب على شوكوالتة

22:00 DW األخبار - األخبار 

 اليوم؟ الشباب عن أكثر تعبر هل البديلة، الموسيقى - توك شباب 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 األربعاء 2018-10-03 

 وثائقي 00:00

 الفقراء؟ حساب على شوكوالتة

 الهيكلي؟ التكامل وعالج السطحية اللفافات هي ما - يديك بين صحتك 00:30

 روثرهام في الجنسية االعتداءات فضيحة - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقية أفالم 01:15

 المستقبلية التخزين وسائط - الرقمية ذاكرتنا

 وحكاية ضيف - فخورون اآلن لكنهم بي الجميع استهزء: الجهاني أيمن - وحكاية ضيف 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 اليوم؟ الشباب عن أكثر تعبر هل البديلة، الموسيقى - توك شباب 03:00

 بألمانيا إلردوغان قوله ميركل من تركي محتج يطلب ما هذا - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 اليوم؟ الشباب عن أكثر تعبر هل البديلة، الموسيقى - توك شباب 05:00

 الهيكلي؟ التكامل وعالج السطحية اللفافات هي ما - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 اليوم؟ الشباب عن أكثر تعبر هل البديلة، الموسيقى - توك شباب 07:00

 وحكاية ضيف - فخورون اآلن لكنهم بي الجميع استهزء: الجهاني أيمن - وحكاية ضيف 08:00

 وثائقي 08:30

 الفقراء؟ حساب على شوكوالتة

 روثرهام في الجنسية االعتداءات يحةفض - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 الحرة التجارة كذبة - حدود بال لعبة

 أخرى ومواضيع مشهد مدينة في الطيب األعمال رجل - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

 اليوم؟ الشباب عن أكثر تعبر هل البديلة، الموسيقى - توك شباب 11:00

 وحكاية ضيف - فخورون اآلن لكنهم بي الجميع استهزء: الجهاني أيمن - وحكاية ضيف 12:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

 اليوم؟ الشباب عن أكثر تعبر هل البديلة، الموسيقى - توك شباب 13:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 14:00

 أخرى ومواضيع مشهد مدينة في الطيب األعمال جلر - 3000 العولمة 14:30

 برلين في الناشئة الشركات مؤسسي قائمة في مكانته يعزز النسائي العنصر - كليك 15:00

 وثائقي 15:15
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 الحرة التجارة كذبة - حدود بال لعبة

16:00 DW باراألخ - األخبار 

 روثرهام في الجنسية االعتداءات فضيحة - العالم حول مراسلون 16:15

 وحقائق شائعات - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 18:03

 األول الجزء - العالم كل في برلين

 وبوليفيا الجديدة غينيا بابوا في حتى" برلين" اسم يحمل مكان 100 من أكثر لمالعا حول يوجد
 نفس تحمل أخرى أماكن ستة وإلى برلين، األلمانية العاصمة إلى يأخذنا الوثائقي الفيلم هذا. والسلفادور

 العالم، حول االسم
 بمعية الباكر الصباح يف سيبدأ حيث ،"برلين" اسم تحمل وغرائبية بعيدة عوالم من قصصا لنا ويروي
 روسيا برلين في الحافلة أحدهم يسوق الوقت هذا وفي األلمانية، العاصمة في ألكسندر ساحة في كنَّاس
 واألطفال غينيا نيو بابوا برلين في الظهر بعد الوقت يكون بينما الصقيع، رغم المدرسة إلى األطفال ناقال  

 ومناخات أماكن بين الفيلم هذا يتنقل. منزله إلى البحرية غلـَّته صياد يحمل حين في البحر، في يعومون
ا يصل لكنه مختلفة، توقيت ومناطق  .برلين إلى: المكان نفس إلى دائم 

 البشرية كنوز 18:45

 هندوراس المايا، طقوس مركز - كوبان

 اشع وقد. تيغوسيغالبا  العاصمة عن كم 400 من أكثر بعد على هندوراس غرب في كوبان أطالل تقع
 ومذابحها، وساللمها، الكثيرة، بمعابدها تعد التي المدينة ازدهار فترة في نسمة ألف 24 حوالي هنا

 .لإلعجاب إثارة المايا مواقع أكثر من التذكارية ولوحاتها وتماثيلها،
 بعد". الفنون ملك" بـ تاريخيا يعرف صار والذي للمايا، عشر الثالث الحاكم تجسد اللوحات هذه معظم
 المتعلقة النقوش أكبر ويعد كوبان، قصة تحكي نقشا 1250 يحمل هائل درج ببناء خليفته قام ته،وفا

 تعد مترا 20 عمق على قبرا اآلثار علماء وجد الفيلم، تصوير أثناء. اآلن حتى عليها عثر المايا بحضارة
 سيخلد الفيلم هذا(. م.ق 500 -250) المبكرة الكالسيكية الفترة في الفنية المايا أعمال أجمل من جدرانه

 والحرارة الرطوبة بسبب بالتعفن بدأت القبر في النقوش ألن ذلك القادمة، لألجيال االكتشاف هذا
 .العالية االستوائية

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أخرى ومواضيع أكتوبر مهرجان في ثقافات ثالث - يوروماكس 20:03

 وحكاية ضيف - فخورون اآلن لكنهم بي الجميع استهزء: الجهاني أيمن - وحكاية ضيف 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 أخرى ومواضيع مشهد مدينة في الطيب األعمال رجل - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 22:03

 األول الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 22:45

 هندوراس المايا، طقوس مركز - كوبان

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2018-10-04 

 للالجئين؟ موريا مخيم في داعش من عناصر - مراسلون 00:00

 برلين في الناشئة الشركات مؤسسي قائمة في مكانته يعزز النسائي العنصر - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 وثائقي 01:00

 األول الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 01:45

 هندوراس المايا، طقوس مركز - كوبان

 أخرى ومواضيع أكتوبر مهرجان في ثقافات ثالث - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 الفقراء؟ حساب على شوكوالتة

 وثائقي 03:00

 األول الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 03:45

 هندوراس المايا، طقوس مركز - كوبان

 مختلفة بطريقة لباخ الشاكون - والموسيقى سارة 04:00

 روثرهام في الجنسية االعتداءات فضيحة - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 وثائقي 05:00

 األول الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 05:45

 هندوراس المايا، طقوس مركز - كوبان

 أخرى ومواضيع مشهد مدينة في الطيب األعمال رجل - 3000 العولمة 06:00

 وحقائق شائعات - الثقافة واحة 06:30

 للالجئين؟ موريا مخيم في داعش من عناصر - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 األسبق بولندا رئيس - فاونسا ليخ

 أخرى ومواضيع أكتوبر مهرجان في ثقافات ثالث - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا يف صنع 08:30

 وثائقي 09:00

 األول الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 09:45

 هندوراس المايا، طقوس مركز - كوبان

 وحكاية ضيف - فخورون اآلن لكنهم بي الجميع استهزء: الجهاني أيمن - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30
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 مختلفة بطريقة لباخ الشاكون - والموسيقى سارة 11:00

 وثائقي 11:15

 الالجئين سيل وقف أجل من - إفريقيا في أوروبا حماة

 وثائقي 12:00

 األلم نخفف كيف - الروماتيزم

 محدد، مرض إلى يشير ال روماتيزم مصطلح لكن. وماتيزمالر من يعانون أناس يوجد العالم أنحاء كل في
 واألربطة؛ والعضالت، والعظام، المفاصل، على تؤثر مختلفة أمراض مجموعة يشمل عام مصطلح بل

 في التقدم وبرغم بعد، معروفة غير بالروماتيزم اإلصابة أسباب. للحركة وإعاقة شديد ألم مع وتترافق
 .الحاالت معالجة على قادرين غير األطباء زال ما النفسي، والعالج الطب
 والعالج الذهنية، والتدريبات الحمية، كتغيير البديلة والعالجات بالعقاقير األلم تخفيف الممكن من لكن

 .التجانسي العالج أو الصناعية بالحمى

 وحقائق شائعات - الثقافة واحة 12:30

 روثرهام في يةالجنس االعتداءات فضيحة - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 األسبق بولندا رئيس - فاونسا ليخ

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 وحكاية ضيف - فخورون اآلن لكنهم بي الجميع استهزء: الجهاني أيمن - وحكاية ضيف 14:30

 للالجئين؟ موريا مخيم في داعش من عناصر - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 إيران شرق شمال في -  انيتركم عرس

16:00 DW األخبار - األخبار 

 مختلفة بطريقة لباخ الشاكون - 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 

 قيوثائ 18:03

 واألمل الجليد ذوبان - المناخي والتغير أالسكا
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 والية أيضا هي أالسكا ولكن. الطبيعية بعجائبها المعروفة المغامرة أرض األولى للوهلة أالسكا تبدو
 تغرق األسكيمو، يسكنها التي شيشمارف، ةجزير. المناخ تغير عواقب بسبب خاصا   تحديا   تواجه أمريكية

 في المنازل من عدد سقوط في والتعرية الشديدة العواصف تسببت وقد. للكلمة الحقيقي بالمعنى البحر في
 .عاما   30 غضون في تتالشى أن المرجح ومن عام، كل أمتار عدة تتقلص الجزيرة. البحر
 مصير إلى االنتباه لفت ويحاول بيئي ناشط هو. اريفشيشم في عاما   19 العمر من البالغ سنوك إيسو نشأ

 ألن الصيد، أثناء في زالقته تحت الجليد انهار حيث حادث، في عمه وفاة هذا نشاطه خلف وتقف. قريته
 .جدا   رقيقة أصبح الجليد
 رأس على وعّين ،"الصينيين اختراع" بـ المناخ تغير ترامب دونالد األمريكي الرئيس يصف جانبه من
 ُتقدر العلمي للبحث مخصصة أمواال   وألغى بل المناخي، التغير في المشككين من واحدا   البيئة حماية الةوك

 ذوبان سرعة مدى يبين العالم هذا. مهددا  " هود إيران" مثل  باحثين عمل بات وهكذا. الدوالرات بمليارات
 .أالسكا في الحيتان على ذلك تأثير ويوضح ضخمة جليدية منطقة
 يتعامل وكيف أالسكا، على المناخي التغير تأثير مدى يظهر بورغارد فيليب جان األمريكي سلالمرا
 .تواجههم التي الوجودية التهديدات مع الناس

 البشرية كنوز 18:45

 اليونان, الوحي قوة - ديلفي

. القديم العالم ءأنحا كافة من المشورة عن للباحثين مالذا المقدسة ديلفي مدينة كانت عام، ألف عن يزيد لما
 الوساطة أو الحكمة، لطلب العالم، بسرة يعتبر كان الذي المكان هذا في التقوا بسطاء وأناس ملوك

 كان. الوقت ذلك في التقدميين اآللهة أحد بأبولو، مباشر ارتباط على كانت التي بيثيا النبوءة الروحية
 .المتوسط لبحرا واستيطان الهلينية الوحدة جهود على أثرا الحكم لتفسير
 بعثة ويرافق البحر، عبر ديلفي إلى برحلة الفيلم يبدأ. طويلة لقرون القديم العالم نخبة من ديلفي كهنة وبقي
 إنه. جديدة استيطان منطقة بخصوص المشورة لطلب وذلك بالسكان، المكتظة ثيرا جزيرة من تخيلية
 باتجاه ببطء يتحرك المنتظرين من طويل ابورط عام، كل المقدس معبده إلى أبولو يعود حيث الربيع موسم
 األصل في هي والتي حلتها، بأفضل األبطال وتماثيل الكنوز خزائن توجد حيث األعلى في المقدس المعبد
 ويدخل أبولو، معبد إلى البعثة تصل أخيرا. بينها فيما المتحاربة الدول المدن من شكر هدايا عن عبارة
 منتظرين العرافة، أمام ليقفوا العتمة الغرفة إلى الخارجي الضوء بسبب رؤيةال بانعدام المصابين أفرادها

 .حكمتها مشورتها

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 وثائقي 20:30

 األلم نخفف كيف - الروماتيزم

21:00 DW األخبار - األخبار 

 وحكاية ضيف - فخورون اآلن لكنهم بي الجميع استهزء: الجهاني أيمن - وحكاية ضيف 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 22:03

 واألمل الجليد ذوبان - المناخي والتغير أالسكا

 البشرية كنوز 22:45

 اليونان, الوحي قوة - ديلفي

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW يةمسائ 23:00
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 الجمعة 2018-10-05 

 أخرى ومواضيع أكتوبر مهرجان في ثقافات ثالث - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

 وثائقي 01:00

 واألمل الجليد ذوبان - المناخي والتغير السكاأ

 البشرية كنوز 01:45

 اليونان, الوحي قوة - ديلفي

 للالجئين؟ موريا مخيم في داعش من عناصر - مراسلون 02:00

 برلين في الناشئة الشركات مؤسسي قائمة في مكانته يعزز النسائي العنصر - كليك 02:15

 تالسيارا مجلة - السرعة عالم 02:30

 وثائقي 03:00

 واألمل الجليد ذوبان - المناخي والتغير أالسكا

 البشرية كنوز 03:45

 اليونان, الوحي قوة - ديلفي

 وثائقي 04:00

 األلم نخفف كيف - الروماتيزم

 وحقائق شائعات - الثقافة واحة 04:30

 وثائقي 05:00

 واألمل الجليد ذوبان - المناخي والتغير أالسكا

 يةالبشر كنوز 05:45

 اليونان, الوحي قوة - ديلفي

 للالجئين؟ موريا مخيم في داعش من عناصر - مراسلون 06:00

 برلين في الناشئة الشركات مؤسسي قائمة في مكانته يعزز النسائي العنصر - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 الفقراء؟ حساب على شوكوالتة

 وثائقي 07:00

 األملو الجليد ذوبان - المناخي والتغير أالسكا

 البشرية كنوز 07:45

 اليونان, الوحي قوة - ديلفي

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 أخرى ومواضيع السرطان من الوقاية - يديك بين صحتك 08:30

 وثائقي 09:00

 واألمل الجليد ذوبان - المناخي والتغير أالسكا

 البشرية كنوز 09:45

 اليونان, الوحي قوة - ديلفي
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 أخرى ومواضيع أكتوبر مهرجان في ثقافات ثالث - يوروماكس 10:00

 وحقائق شائعات - الثقافة واحة 10:30

 وثائقي 11:00

 واألمل الجليد ذوبان - المناخي والتغير أالسكا

 البشرية كنوز 11:45

 اليونان, الوحي قوة - ديلفي

 أخرى ومواضيع السرطان من الوقاية - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 وثائقي 13:00

 واألمل الجليد ذوبان - المناخي والتغير أالسكا

 البشرية كنوز 13:45

 اليونان, الوحي قوة - ديلفي

 أخرى ومواضيع أكتوبر مهرجان في ثقافات ثالث - يوروماكس 14:00

 وثائقي 14:30

 األلم نخفف كيف - الروماتيزم

 وثائقي 15:00

 واألمل الجليد ذوبان - المناخي والتغير أالسكا

 البشرية كنوز 15:45

 اليونان, الوحي قوة - ديلفي

16:00 DW األخبار - األخبار 

 (إيرلندا&  ألمانيا) Rea Garvey - 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 

 وحقائق شائعات - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات شخاصوأ دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 أخرى ومواضيع أكتوبر مهرجان في ثقافات ثالث - 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 2018-10-06 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 اليوم؟ الشباب عن أكثر تعبر هل البديلة، الموسيقى - توك شباب 01:00

 وثائقي 02:00

 األلم نخفف كيف - الروماتيزم

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 03:00

 وثائقي 03:15

 برلين إلى الكاميرون من شاب لجوء رحلة

 الشاب رافق الذي برويس اكوبي البرليني المخرج بطلها وتاريخيا، سياسيا حساس زمن في غريبة صداقة
 فيلما النتيجة وكانت. أوروبا إلى الكاميرون من والمؤلمة الخطيرة رحلته في نكاماني بول الكاميروني

 .العاطفية الحدود أيضا يتجاوز وثائقيا
 انتظر هناك.  المغربي الساحل إلى وصوال الصحراء عبر الكاميرون من  طريقه بول المهاجر شق

 المغربية، الناظور مدينة من القريبة الغابات إحدى في.  البحر طريق عن أوروبا لىإ للوصول فرصة
 تمكن.  ألوروبا الجنوبية الحدود طول على بحث رحلة في كان الذي برويس ياكوب بالمخرج بول التقى
 في رافقوه الذين الركاب عدد نصف أن غير الحظ وحالفه.  صغير زورق عبر أسبانيا إلى العبور من بول

 في للترحيل مركز إلى بول اقتيد النفسية، الرعاية من بدال  .  حياتهم فقدوا يومين استغرقت التي الرحلة
 االقتصادية األزمة بسبب.  غرناطة في أخرى مرة ياكوب بالمخرج التقى ، سراحه إطالق بعد و. إسبانيا

 الذي والفردوس الكاميرون في سابقةال االستعمارية القوة ألمانيا؛ إلى السفر بول يريد أوروبا جنوب في
 أنه أم أفضل، حياة أجل من سعيه في الشاب هذا يساعد هل يقرر، أن ياكوب على وكان. بول به يحلم

 بول وال ياكوب ال يكن لم منعطفا الفيلم سيأخذ النهاية في. ومرافقته بتصويره واالكتفاء الحياد سيختار
 .المغربية الناظور غابة في مرة أول التقيا عندما يتوقعانه

 وحكاية ضيف - فخورون اآلن لكنهم بي الجميع استهزء: الجهاني أيمن - وحكاية ضيف 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 برلين في الناشئة الشركات مؤسسي قائمة في مكانته يعزز النسائي العنصر - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 رانإي شرق شمال في -  تركماني عرس

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 06:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:15

 أخرى ومواضيع السرطان من الوقاية - يديك بين صحتك 06:30

 وثائقي 07:00

 األول الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 07:45

 هندوراس المايا، طقوس مركز - كوبان

 وثائقي 08:00

 األلم نخفف كيف - الروماتيزم

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

 (ألمانيا) Saskya - أوروبية موسيقى 09:15

 أخرى ومواضيع السرطان من الوقاية - يديك بين صحتك 10:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 10:30

 وثائقي 11:00

 األول الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 11:45

 هندوراس المايا، طقوس مركز - كوبان

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 وثائقي 12:30

 األلم نخفف كيف - الروماتيزم

 برلين في الناشئة الشركات مؤسسي قائمة في مكانته يعزز النسائي العنصر - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 برلين إلى الكاميرون من شاب لجوء رحلة

 والحياة العقيدة 14:00

 دوسيلدورف مدينة قلب في الدومينيكية رهبان - الحفالت صخب وسط ُرهبان

 الرهبانية دير غير آخر مكان عن البحث فعليه الدير، في ومريحة هادئة أيام قضاء في يرغب من
 صاخبة، احتفاالت منطقة وسط يقع رهبان ثمانية يضم الذي الدير. دوسيلدورف مدينة في الدومينيكية

 ".العالم في بار أطول" لقب روادها عليها ُيطلق
 يتعامل كيف. ودائما كبيرا تحديا   يمثلون والمشردون االحتفاالت عشاق. االحتفاالت صخب وسط صلوات
 متفردين؟ جيران مع الرهبان

 يحتاجون الرهبان لكن. األسبوع نهاية في وبخاصة فيها، القديم الحي سيما ال تنام، ال مدينة دوسيلدورف
 لستة صباحا، والنصف السابعة منذ" أندرياس سان" كنيسة في صلواتهم يبدأون أنهم سيما الليل، أثناء للنوم
 منذ. السابقة اليسوعية الكنيسة في الصلوات تقديم الدومينيكية رهبان تولى 1972 عام. األسبوع في أيام
 الرهبان كان لقد. صاخبة احتفاالت منطقة وسط الباروكية والكنيسة حديثا   الُمرّمم الدير يقع الحين ذلك

: يقول ووه. مميز مكان في يقع ديره أن يرى إلياس األب. ينتظرهم الذي ما ويعرفون ذلك، يعلمون
 نتواجد فنحن. ذاته الشيء نفعل نحن مبدئيا ،. منه يتقربون كانوا والناس الناس، إلى يذهب كان اليسوع
 كيف يروي مانفريد األب: الرهبان من كبيرا جهدل تتطلب المميزة الجيرة". رائع أمر   وهذا الناس، وسط
 .والمحتاجين الفقراء بإطعام يعنى لفغانغفو األب. ساكنا هو ُيحرك أن دون الكنيسة، إلى يوما   حشاش   دخل
 يكونوا أن أبوا الذين الدومينيكنيين تاريخ مع تماما   يتناسب هذا - صاخبة احتفاالت منطقة وسط دير  

 .الناس من قريبين دوما   كانوا بل الروحانية، حياتهم في وحيدين

 أخرى ومواضيع السرطان من الوقاية - يديك بين صحتك 14:30

 ئقيوثا 15:00

 األول الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 15:45

 هندوراس المايا، طقوس مركز - كوبان

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 برلين إلى الكاميرون من شاب لجوء رحلة

17:00 DW األخبار - األخبار 
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 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

 إيران شرق شمال في -  تركماني عرس

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الحرة التجارة كذبة - حدود الب لعبة

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 والحياة العقيدة 20:30

 دوسيلدورف مدينة قلب في الدومينيكية رهبان - الحفالت صخب وسط ُرهبان

21:00 DW األخبار - األخبار 

 برلين في الناشئة الشركات مؤسسي قائمة في همكانت يعزز النسائي العنصر - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 22:03

 (الشمالية إيرلندا) Van Morrison - أوروبية موسيقى 22:15

 وثائقي 23:00

 ألولا الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 23:45

 هندوراس المايا، طقوس مركز - كوبان
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 األحد 2018-10-07 

 وثائقي 00:00

 األلم نخفف كيف - الروماتيزم

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على ين  ع 02:00

 أخرى ومواضيع السرطان من الوقاية - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 فانغ يوجيا البيانو ساحرة - الجامحة المبدعة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 وثائقي 04:30

 األلم نخفف كيف - تيزمالروما

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 برلين إلى الكاميرون من شاب لجوء رحلة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 والحياة العقيدة 08:00

 دوسيلدورف مدينة قلب في الدومينيكية رهبان - الحفالت صخب وسط بانُره

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 اليوم؟ الشباب عن أكثر تعبر هل البديلة، الموسيقى - توك شباب 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 برلين في الناشئة الشركات مؤسسي ائمةق في مكانته يعزز النسائي العنصر - كليك 10:15

 وثائقي 10:30

 األلم نخفف كيف - الروماتيزم

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 العالم حول نضال: الرابع الجزء العالمية، الثورة - 1968

 والحياة العقيدة 12:00

 دوسيلدورف مدينة قلب يف الدومينيكية رهبان - الحفالت صخب وسط ُرهبان

 أخرى ومواضيع السرطان من الوقاية - يديك بين صحتك 12:30

 وثائقي 13:00
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 األول الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 13:45

 هندوراس المايا، طقوس مركز - كوبان

 السيارات لةمج - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 اليوم؟ الشباب عن أكثر تعبر هل البديلة، الموسيقى - توك شباب 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 فانغ يوجيا البيانو ساحرة - الجامحة المبدعة

17:00 DW األخبار - األخبار 

 برلين في الناشئة الشركات مؤسسي قائمة في مكانته يعزز النسائي العنصر - كليك 17:15

 وحكاية ضيف - األولمبياد حلم إلى الحرب كابوس من: ماسو محمد - وحكاية ضيف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 18:03

 (ألمانيا) Saskya - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - ألخبارا 

 وثائقي 19:15

 إيران شرق شمال في -  تركماني عرس

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 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 برلين إلى الكاميرون من شاب لجوء رحلة

 اليوم؟ الشباب عن أكثر تعبر هل البديلة، الموسيقى - توك شباب 23:00
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 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

 فانغ يوجيا البيانو ساحرة - الجامحة المبدعة

 ةوالحيا العقيدة 02:00

 دوسيلدورف مدينة قلب في الدومينيكية رهبان - الحفالت صخب وسط ُرهبان

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 اآلثار علم في الفائقة التقنيات استخدام

ا اليوم الحديث اآلثار علم أصبح  يشكل وهذا التقنيات، أحدث على باعتماده ،المجرفة عن غنى في غالب 
 ومكنت العلمية، للمعرفة هائلة إضافة تشكل التي الجيوفيزيائية األساليب إلى الفضل ويعود. علمية فائدة
 رحلتهم في اآلثار علماء الوثائقي هذا يرافق. حفر دون من الجديدة المواقع آالف اكتشاف من اآلثار علماء
 .االفتراضي الماضي إلى
 المغناطيسية من بمساعدة التكنولوجيا، هذه ترصد إذ. العسكري المجال إلى الجيوفيزيائية الطرق تعود

 والمقابر والخنادق الجدران رصد على أيضا اآلثار علم في يساعد ما وهو. العدو غواصات األرضية،
 أسطورية دفن تالل عن واأللمان األيرلنديين العلماء من فريق يبحث أيرلندا، في. األرض تحت الموجودة

 .مختفية شوارع عن الجيوفيزيائي المسح يكشف األلمانية غالوِبرغ بلدة وفي. النيوليتي العهد من

 
 بناء إلعادة الرقمية التكنولوجيا األلمانية بريمرهافن بمدينة السفن في متخصصون آثار علماء طور وقد

 نسخة أنشأت الطريقة وبهذه. ألعاب مصممي مع مشاريع اآلثار علماء يطور برلين وفي. السفن حطام
 ولم. الِسلم زمن في شامال مسحا ضوئيا   المعبد هذا مسح برلين لعلماء سبق إذ. حلب في لمعبد افتراضية
 الماسح بيانات وبفضل األثناء، في بالمعبد كبير ضرر لحق فقد. الخطوة هذه أهمية مدى إلى آنذاك يفطنوا

 .األقل على رقميا قائما، المعبد زال ما الضوئي

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 أخرى ومواضيع السرطان من الوقاية - يديك بين صحتك 04:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 05:00

 وثائقي 05:15

 فانغ يوجيا البيانو ساحرة - الجامحة المبدعة

 وثائقي 06:00

 األلم خففن كيف - الروماتيزم

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 اآلثار علم في الفائقة التقنيات استخدام

 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

 فانغ يوجيا البيانو ساحرة - الجامحة المبدعة

 والحياة العقيدة 10:00

 دوسيلدورف مدينة قلب في الدومينيكية رهبان - الحفالت صخب وسط ُرهبان

 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

 الحرة التجارة كذبة - حدود بال لعبة

 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

 اآلثار علم في الفائقة التقنيات استخدام

 أخرى ومواضيع السرطان من الوقاية - 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

 اآلثار علم في الفائقة التقنيات استخدام

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

 برلين إلى الكاميرون من شاب لجوء رحلة

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أخرى ومواضيع السرطان من الوقاية - يديك بين صحتك 20:03

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 
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 وثائقي 21:30

 األلم نخفف كيف - الروماتيزم

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 فانغ يوجيا البيانو ساحرة - الجامحة المبدعة

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الثالثاء 2018-10-09 

 وحكاية ضيف - األولمبياد حلم إلى الحرب كابوس من: ماسو محمد - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 ةالكالسيكي الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 01:00

 وثائقي 01:15

 إيران شرق شمال في -  تركماني عرس

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (ألمانيا) Saskya - أوروبية موسيقى 03:15

 والحياة العقيدة 04:00

 دوسيلدورف مدينة قلب في الدومينيكية رهبان - الحفالت صخب وسط ُرهبان

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 وحكاية ضيف - األولمبياد حلم إلى الحرب كابوس من: ماسو محمد - وحكاية ضيف 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 07:00

 وثائقي 07:15

 برلين إلى الكاميرون من شاب لجوء رحلة

 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

 اآلثار علم في الفائقة التقنيات خداماست

 وثائقي 10:00

 األلم نخفف كيف - الروماتيزم

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (إيرلندا&  ألمانيا) Rea Garvey - 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

 دوسيلدورف مدينة قلب في يةالدومينيك رهبان - الحفالت صخب وسط ُرهبان

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 15:00

 وثائقي 15:15

 فانغ يوجيا البيانو ساحرة - الجامحة المبدعة

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 وثائقي 16:30

 األلم نخفف كيف - الروماتيزم

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 وريالد حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 والحياة العقيدة 21:30

 دوسيلدورف مدينة قلب في الدومينيكية رهبان - الحفالت صخب وسط ُرهبان

22:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية بعةمتا - DW مسائية 23:00
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 األربعاء 2018-10-10 

 والحياة العقيدة 00:00

 دوسيلدورف مدينة قلب في الدومينيكية رهبان - الحفالت صخب وسط ُرهبان

 أخرى ومواضيع نالسرطا من الوقاية - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 الحرة التجارة كذبة - حدود بال لعبة

 وحكاية ضيف - األولمبياد حلم إلى الحرب كابوس من: ماسو محمد - 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

 أخرى ومواضيع السرطان من الوقاية - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 شبابي يحوار برنامج - توك شباب 07:00

 وحكاية ضيف - األولمبياد حلم إلى الحرب كابوس من: ماسو محمد - وحكاية ضيف 08:00

 والحياة العقيدة 08:30

 دوسيلدورف مدينة قلب في الدومينيكية رهبان - الحفالت صخب وسط ُرهبان

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 برلين إلى ونالكامير من شاب لجوء رحلة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 11:00

 وحكاية ضيف - األولمبياد حلم إلى الحرب كابوس من: ماسو محمد - 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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 برلين إلى الكاميرون من شاب ءلجو رحلة

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 

 وثائقي 18:03

 الثاني الجزء - العالم كل في برلين

 وبوليفيا الجديدة غينيا بابوا في حتى" برلين" اسم يحمل مكان 100 من أكثر العالم حول يوجد
 نفس تحمل أخرى أماكن ستة وإلى برلين، األلمانية العاصمة إلى يأخذنا الوثائقي الفيلم هذا. والسلفادور

 العالم، حول االسم
 بمعية الباكر الصباح في سيبدأ حيث ،"برلين" اسم تحمل وغرائبية بعيدة عوالم من قصصا لنا ويروي
 روسيا برلين في الحافلة أحدهم يسوق الوقت هذا وفي األلمانية، العاصمة في ألكسندر ساحة في كنَّاس
 واألطفال غينيا نيو بابوا برلين في الظهر بعد الوقت يكون بينما الصقيع، رغم المدرسة إلى األطفال ناقال  
 ومناخات أماكن بين الفيلم هذا يتنقل. منزله إلى البحرية غلـَّته صياد يحمل حين في البحر، في مونيعو

ا يصل لكنه مختلفة، توقيت ومناطق  .برلين إلى: المكان نفس إلى دائم 

 البشرية كنوز 18:45

 تنزانيا, الخلق أرض - سيرينغيتي

 وبحيرات سافانا، ومناطق واسعة، مسطحات. ةالسليم للطبيعة الحنين يوقظ سيرينغيتي اسم ذكر مجرد
 بموسمي محكومة نوعها، من فريدة برية حياة فيها تدور جميلة طبيعية لوحة تشكل سنط وغابات مالحة

 .بعضها على تتغذى التي والحيوانات والبعث، والموت والمطر، الجفاف
 آالف مئات تشمل المنطقة، ذهه إلى ضخمة قطعان تنجذب نوفمبر، في المطر موسم يبدأ وعندما عام كل

 . والضباع والفهود األسود تتبعها والظباء، والغزالن الوحشية الحمير
 الطيور من صنف 500 و والمعقد، الحساس البيئي سيرينغيتي نظام إلى تنتمي الكبيرة الثدييات عشرات
 الذي األكبر المستقبلي التحدي أما. المناطق هذه إلى يتوافدون الذين المتزايدة السياح أعداد عدا المختلفة،
 هذه إلغالق المرء يضطر وأن فيها، األكبر اإلزعاج مصدر السياح يصبح ال أن فهو المناطق هذه تواجهه
 .عليها الحفاظ بغية البشر أمام للبشرية طبيعيا كنزا تشكل التي المناطق

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 وحكاية ضيف - األولمبياد حلم إلى الحرب كابوس من: ماسو محمد - وحكاية ضيف 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 قيوثائ 22:03

 الثاني الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 22:45

 تنزانيا, الخلق أرض - سيرينغيتي

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2018-10-11 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 وثائقي 01:00

 الثاني الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 01:45

 تنزانيا, لخلقا أرض - سيرينغيتي

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 والحياة العقيدة 02:30

 دوسيلدورف مدينة قلب في الدومينيكية رهبان - الحفالت صخب وسط ُرهبان

 وثائقي 03:00

 الثاني الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 03:45

 تنزانيا, الخلق أرض - سيرينغيتي

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - موسيقىوال سارة 04:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 وثائقي 05:00

 الثاني الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 05:45

 تنزانيا, الخلق أرض - سيرينغيتي

 اإلنسان و ةالعولم مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 فانغ يوجيا البيانو ساحرة - الجامحة المبدعة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 وثائقي 09:00

 الثاني الجزء - العالم كل يف برلين

 البشرية كنوز 09:45

 تنزانيا, الخلق أرض - سيرينغيتي

 وحكاية ضيف - األولمبياد حلم إلى الحرب كابوس من: ماسو محمد - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30
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 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 11:00

 وثائقي 11:15

 إيران شرق شمال في -  تركماني عرس

 كثب عن 12:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 فانغ يوجيا والبيان ساحرة - الجامحة المبدعة

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 وحكاية ضيف - األولمبياد حلم إلى الحرب كابوس من: ماسو محمد - وحكاية ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 اآلثار علم في الفائقة التقنيات استخدام

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  القتصاديةوا 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 

 وحكاية ضيف - األولمبياد حلم لىإ الحرب كابوس من: ماسو محمد - 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 2018-10-12 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم 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 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

 والحياة العقيدة 06:30

 دوسيلدورف مدينة قلب في الدومينيكية رهبان - الحفالت صخب وسط ُرهبان

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

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 وصحتنا األمعاء - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في معوالمجت الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

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

 وصحتنا األمعاء - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 والدولية العربية  واالقتصادية اسيةالسي 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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 (ألمانيا) Saskya - 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 - خباراأل 

 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 ليليةتح متابعة - DW مسائية 23:00
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 السبت 2018-10-13 

 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

 ألمانيا في المساعدة يطلبن فتيات - الختان مأساة

ا التناسلية األعضاء تشويه يعد ا انتهاك   امرأة ألف 50 من أكثر يعيش ألمانيا وفي. اإلنسان لحقوق خطير 
 وما. إمرأة مليون 200 بـ العالمي الصعيد على المختونات النساء عدد يقدر حين في للختان، تتعرض
 حياتهن لبدء سبل عن مختونات فتيات تبحث فيما اإلفريقية، البلدان من كثير في يوميا طقسا الختان زال

 .له تعرضن الذي القاسي التشويه هذا ظل في ألمانيا في الجديدة
ا يتحدثن اللواتي القالئل النساء حدىإ هي كورن فادومو  فرض التي وهي  المؤلمة، التجربة هذه عن علن 
 صحية مشاكل تعاني فادومو. أعوام سبعة تتجاوز لم وسنها الصومال في القاسية الطقوس هذه تحمل عليها
 أنجبتو تزوجت وقد ألمانيا، في سنوات منذ تعيش وهي. التناسلية أعضائها بتشويه مباشرة عالقة لها

 عديدة ألسابيع. الجئات وأغلبهن الختان، مأساة يعشن اللواتي الفتيات مساعدة تحاول السيدة هذه. طفال
ا يطرح الوثائقي. عملها في فادومو تصوير فريق رافق  هذه آثار على التغلب يمكن هل: التساؤل أيض 

 المأساة؟

 وحكاية ضيف - ولمبياداأل حلم إلى الحرب كابوس من: ماسو محمد - وحكاية ضيف 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 اآلثار علم في الفائقة التقنيات استخدام

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 06:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:15

 وصحتنا األمعاء - يديك بين صحتك 06:30

 وثائقي 07:00

 الثاني الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 07:45

 تنزانيا, الخلق أرض - سيرينغيتي

 كثب عن 08:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 09:00

 (ألمانيا) Sarah Connor - أوروبية موسيقى 09:15
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 وصحتنا األمعاء - يديك بين صحتك 10:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 10:30

 وثائقي 11:00

 الثاني الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 11:45

 تنزانيا, الخلق ضأر - سيرينغيتي

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 كثب عن

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 ألمانيا في المساعدة يطلبن فتيات - الختان مأساة

 وثائقي 14:00

 اإلسبانية مينور مار بحيرة أجل من الكفاح

 المنطقة في الصناعية الزراعة عواقب أن غير. أوروبا في مالحة مياه بحيرة أكبر سبانيةاإل مينور مار تعد
 اللوبي لمكافحة التحرك إلى السمك وصيادي السواحل سكان دفع ما وهو. الطبيعية الجنة هذه بتدمير تهدد

. نضالهم في يادينوالص البيئيين الناشطين الوثائقي هذا يرافق. الكارثة هذه وقوع دون للحيلولة الزراعي
 البحيرة؟ إنقاذ في احتجاجاتهم ستنجح فهل

 تمأل التي المنتجات تأتي هنا ومن. أوروبا في خضراء منطقة أكبر هي إسبانيا جنوب في مورسيا منطقة
 من المئة في سبعين أن كما. الشتاء أشهر خالل خاصة الشمالية، أوروبا في التسوق محالت رفوف
. االنتقادات نيران أمام نفسه يجد إسبانيا في قطاع أكبر ثاني أن غير. هنا تزرع اإلسبانية الخس منتجات
 مثل المالحة مينور مار بحيرة في الزراعية الصناعة تخلفها التي المياه تلوث إلى ذلك في السبب ويعود

 . يرةالبح تلويث زحف لوقف حربهم إعالن إلى السواحل بسكان دفع ما وهو. األخرى والملوثات النترات
 منزله غمرت الذي مونديرو أنخيل هو منهم واحد. إسكاتها اإلمكان في يعد لم احتجاجية حركة وشكلوا
 هذه عن المسؤولين والسياسيين الزراعية الشركات إدانة أجل من الحين ذلك منذ يكافح وهو. الملوثة المياه

 مخزون انخفض إذ التلوث، هذا على يحتجون أيضا الصيادون. فقط السكان مستقبل تهدد ال التي الكارثة
 .وجودهم يهدد الوضع هذا وبات األخيرة، السنوات في كبيرا انخفاضا األسماك

 وصحتنا األمعاء - يديك بين صحتك 14:30

 وثائقي 15:00

 الثاني الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 15:45

 تنزانيا, الخلق أرض - سيرينغيتي

16:00 DW خباراأل - األخبار 

 وثائقي 16:15

 ألمانيا في المساعدة يطلبن فتيات - الختان مأساة

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

 اآلثار علم في الفائقة التقنيات استخدام

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 برلين إلى الكاميرون من شاب لجوء رحلة

20:00 DW األخبار - األخبار 

 ولوجياوالتكن العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 اإلسبانية مينور مار بحيرة أجل من الكفاح

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

 (إيرلندا&  ألمانيا) Rea Garvey - أوروبية موسيقى 22:15

 وثائقي 23:00

 الثاني الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 23:45

 تنزانيا, الخلق أرض - سيرينغيتي
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 األحد 2018-10-14 

 كثب عن 00:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - ثقافةال واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 وصحتنا األمعاء - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 األسطورية الفنية المجموعة - المخفي إيران كنز

 لمتحف خفي قبو في المتحدة والواليات أوروبا خارج المعاصر الفن أعمال من جموعةم أكبر توجد
 الشاه زوجة ديبا، فرح عاما 40 قبل األعمال هذه على الحصول إلى سعت. المعاصر للفن طهران
 وُمنع اإلسالمي، غير الفن هذا استبعد ،1979 عام في اإلسالمية الثورة بعد ولكن. آنذاك البهلوي
 .عرضه

  للفن إيران متحف قبو في للفن األسطوري الكنز رؤية من المشاهد يتمكن لن الحاضر، الوقت يف
 فرح اإليرانية اإلمبراطورة من مبادرة على وبناء عاما، أربعين قبل. الفيلم هذا خالل من إال المعاصر

 وأندي ولوك،ب لجاكسون أعمال ذلك في بما المعاصر، الفن أعمال من واسعة مجموعة شراء تم ديبا،
 المعاصر طهران لمتحف وخصصت. بيكون وفرانسيس غوغان، وبول كاندينسكي، وواسيلي وارهول،

 فنانو رقص ،38 الـ ديبا فرح ميالد عيد ،1976 أكتوبر 18 المتحف، افتتاح يوم في. المعاصر للفن
. البالد في بالمئة 45 ناألميو فيه شكل وقت في بالحداثة صغيرة نخبة احتفلت. ممراته في الطليعي األداء
 نجا. إيران والمثقفون الفنانون وترك اإلسالمي، غير الفن ُحظر ،1979 عام اإلسالمية الثورة بعد ولكن
 للمتحف مدير أول ديبا، لكمران ووفقا. للمتحف السابق السائق يحرسه ومازال ذلك، رغم الفني الكنز

 كان 2016 عام في. والغرب إيران بين والمعقدة ةالرائع العالقة الفنية المجموعة هذه تعكس ومصممه،
 آنذاك الخارجية وزير وكان برلين، بمدينة الفنية اللوحات معرض في المجموعة تظهر أن المقرر من

 من وكان. الثقافي التبادل هذا على البداية في إيران ووافقت ذلك، لتحقيق جهوده بذل قد شتاينماير
 فنانين أعمال وأيضا بل فقط، بيكون وفرانسيس وارهول أندي لأعما برلين في تعرض أال المفترض
 من تحصل لم تلك، ديبا فرح مجموعة لكن. شهرة األكثر اإليراني النحات تانافولي، بارفيس مثل إيرانيين
. المتاحف بين التعاون اتفاق إنهاء من بد ال كان ولذلك. إلخراجها المطلوب التصريح على طهران حكومة

 أوساط في الثقة عدم بينها من األمور، من الكثير برلين في المعرض بشأن إيران في قاشالن جلب وقد
 .الخاصة هويتهم عن والبحث اإلسالمية الجمهورية بنظام اإليرانيين الثقافة مبدعي

 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

 ألمانيا في المساعدة يطلبن فتيات - الختان مأساة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 اإلسبانية مينور مار بحيرة أجل من الكفاح
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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 نمراسلو 11:00

 وثائقي 11:15

 األسبق بولندا رئيس - فاونسا ليخ

 وثائقي 12:00

 اإلسبانية مينور مار بحيرة أجل من الكفاح

 وصحتنا األمعاء - يديك بين صحتك 12:30

 وثائقي 13:00

 الثاني الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 13:45

 تنزانيا, الخلق أرض - سيرينغيتي

 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

 األسطورية الفنية المجموعة - المخفي إيران كنز

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

 (ألمانيا) Sarah Connor - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 اآلثار علم في قةالفائ التقنيات استخدام

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03
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 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

 ألمانيا في المساعدة يطلبن فتيات - الختان مأساة

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2018-10-15 

 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

 األسطورية الفنية المجموعة - المخفي إيران كنز

 وثائقي 02:00

 اإلسبانية مينور مار بحيرة أجل من الكفاح

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 غاليزيا كاروانا دافني الصحفية اغتيال

. منزلها من بالقرب مفخخة بسيارة غاليزيا كاروانا دافني المالطية الصحفية قُتلت 2017 أكتوبر 16 في
 الحكومة، في والفساد اإلدارة سوء عن الصحفية تحقيقاتها خالل من كبيرة بشعبية تحظى غاليزيا كانت
 .مقتلها إلى أدت التي الظروف على الوقوف الوثائقي هذا يحاول. مدونتها في تنشرها كانت والتي
 كل من أكثر واسع قنطا على وانتشرت. يوميا شخص ألف أربعمئة من أكثر يتابعها  غاليزيا مدونة كانت

 1996  عام في. والمضايقات والتهديدات أيضا األعداء لها جلبت تحقيقاتها أن غير. البالد في الصحف
  جعل وضع. أيضا منزلها أمام كالبها من واحد ُذبح ذلك بعد. منزلها مدخل أمام النار شخص أشعل

". اليائس والوضع مكان، كل في محتالونال" بعنوان لها تحقيق آخر وكان. دائم خطر في غاليزيا كاروانا
 أشخاص من بتفويض عمليتهم نفذوا أنهم واضحا كان ولكن الصحفية، قتل بتهمة أشخاص ثالثة حوكم لقد

 من واالقتراب القتل، جريمة خلفية على الضوء تسليط الوثائقي الفيلم هذا يحاول. أحرارا مازالوا آخرين
 المسؤولين لكبار سرية وتسجيالت واألصدقاء العائلة من أشخاص مع مقابالت إجراء خالل من الحقيقة،

 .الحكوميين

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 وصحتنا األمعاء - يديك بين صحتك 04:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 05:00

 وثائقي 05:15

 ريةاألسطو الفنية المجموعة - المخفي إيران كنز

 كثب عن 06:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 غاليزيا كاروانا دافني الصحفية اغتيال

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

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

 األسطورية الفنية المجموعة - المخفي إيران كنز

 وثائقي 10:00

 اإلسبانية مينور مار بحيرة أجل من الكفاح

 السيكيةالك 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

 برلين إلى الكاميرون من شاب لجوء رحلة

 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

 غاليزيا كاروانا دافني الصحفية اغتيال

 وصحتنا األمعاء - 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

 غاليزيا كاروانا نيداف الصحفية اغتيال

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

 ألمانيا في المساعدة يطلبن فتيات - الختان مأساة

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 وصحتنا األمعاء - 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 - باراألخ 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 األسطورية الفنية المجموعة - المخفي إيران كنز

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الثالثاء 2018-10-16 

 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

 اآلثار علم في الفائقة التقنيات استخدام

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (ألمانيا) Sarah Connor - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 اإلسبانية مينور مار بحيرة أجل من الكفاح

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي امجبرن - 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

 ألمانيا في المساعدة يطلبن فتيات - الختان مأساة

 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

 غاليزيا كاروانا دافني الصحفية اغتيال

 كثب عن 10:00

 كثب عن

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 يةالعنكبوت والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (ألمانيا) Saskya - 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 لدو - أوروبا على عين   14:00

 وثائقي 14:30

 اإلسبانية مينور مار بحيرة أجل من الكفاح

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 15:00

 وثائقي 15:15

 األسطورية الفنية المجموعة - المخفي إيران كنز

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 لدوريا 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 21:30

 اإلسبانية مينور مار بحيرة أجل من الكفاح

22:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز ةتحليلي متابعة - DW مسائية 23:00
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 األربعاء 2018-10-17 

 وثائقي 00:00

 اإلسبانية مينور مار بحيرة أجل من الكفاح

 وصحتنا األمعاء - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 برلين إلى الكاميرون من شاب لجوء رحلة

 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

 كنولوجياوالت العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 05:00

 وصحتنا األمعاء - 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

 نيةاإلسبا مينور مار بحيرة أجل من الكفاح

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 ألمانيا في المساعدة يطلبن فتيات - الختان مأساة

 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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 ألمانيا في المساعدة يطلبن فتيات - الختان مأساة

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 

 وثائقي 18:03

 الثالث الجزء - العالم كل في برلين

 وبوليفيا الجديدة غينيا بابوا في حتى" برلين" اسم يحمل مكان 100 من أكثر العالم حول يوجد
 نفس تحمل أخرى أماكن ستة وإلى ،برلين األلمانية العاصمة إلى يأخذنا الوثائقي الفيلم هذا. والسلفادور

 العالم، حول االسم
 بمعية الباكر الصباح في سيبدأ حيث ،"برلين" اسم تحمل وغرائبية بعيدة عوالم من قصصا لنا ويروي
 روسيا برلين في الحافلة أحدهم يسوق الوقت هذا وفي األلمانية، العاصمة في ألكسندر ساحة في كنَّاس
 واألطفال غينيا نيو بابوا برلين في الظهر بعد الوقت يكون بينما الصقيع، رغم سةالمدر إلى األطفال ناقال  

 ومناخات أماكن بين الفيلم هذا يتنقل. منزله إلى البحرية غلـَّته صياد يحمل حين في البحر، في يعومون
ا يصل لكنه مختلفة، توقيت ومناطق  .برلين إلى: المكان نفس إلى دائم 

 البشرية كنوز 18:45

 سويسرا - غالن القديس يرد

: اليوم الباروكية الدير كنيسة توجد حيث غالن القديس دير غالوس الراهب بنى السابع، القرن مطلع في
. بندكتوس القديس لقواعد وفقا دير أول قبره فوق أوتمار األلماني الكاهن بنى وفاته، على عام مئة وبعد
 المراكز أحد ليصبح موهوبين رهبان بإدارة غالن القديس دير تطور والملوك، االباطرة حماية تحت

 عدة الدير مجد عليها قام التي الثالث الركائز والعلوم والفنون الدينية الطقوس كانت. أوروبا في الروحية
 .قرون
 العصر، ذلك على الشواهد أهم من وأرشيفه الدير مكتبة. والعاشر التاسع القرنين في ازدهاره ذروة كانت
 400 من أكثر بينها من فقط، المكتبة في مخطوط ألفا عددها تعليمية وكتب وطاتمخط تضم حيث

 .الذهبية والمزامير فولتشارت سفر المخطوطات هذه بين واألشهر. عام ألف عن عمره يزيد مخطوط

 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 

 وثائقي 22:03

 الثالث الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 22:45

 سويسرا - غالن القديس يرد

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2018-10-18 

 المكان عين من لفزيونيةت تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 وثائقي 01:00

 الثالث الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 01:45

 سويسرا - غالن القديس دير

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 اإلسبانية مينور مار بحيرة أجل من الكفاح

 وثائقي 03:00

 الثالث الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 03:45

 سويسرا - غالن القديس دير

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 04:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية لمجلةا - ألمانيا في صنع 04:30

 وثائقي 05:00

 الثالث الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 05:45

 سويسرا - غالن القديس دير

 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

 األسطورية الفنية المجموعة - المخفي انإير كنز

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 وثائقي 09:00

 الثالث الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 09:45

 سويسرا - غالن القديس دير

 انياألم من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30
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 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 11:00

 وثائقي 11:15

 اآلثار علم في الفائقة التقنيات استخدام

 كثب عن 12:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 األسطورية الفنية المجموعة - المخفي إيران كنز

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 14:30

 انالمك عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 غاليزيا كاروانا دافني الصحفية اغتيال

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 نع

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

 بارلألخ موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الجمعة 2018-10-19 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

 ةوالدولي 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 رباعي حوار - كوادريغا 03:00

 كثب عن 04:00

 كثب عن

 الثقافية لمجلةا - 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

 اإلسبانية مينور مار بحيرة أجل من الكفاح

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - ريغاكواد 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 ياةالح - 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 ثاألحدا 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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 (ألمانيا) Sarah Connor - 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 2018-10-20 

 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 نع

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 03:00

 وثائقي 03:15

 !تسامح ال - الضوء دائرة في اإلسالميون - بنغالديش

 ضينمعار اختفاء ويشهد متطرفين، يد على بالسواطير للدين ناقدون مدّونون فيه ُيقتل بلد بنغالديش
 العنف اخبار تتصدر بنغالديش في. هجمات إلى الهندوس أقلية أتباع وتعرض أثر دون من للحكومة
 تقف واإلسالم الديمقراطية بين التوفيق إلى تسعى التي بنغالديش أن ُيظهر الوثائقي الفيلم هذا. العناوين

 .والدينية نيةالَعلما القوى بين التوازن على الحفاظ فرص من تقلل متزايدة مصاعب أمام
 فى مصرعهم لقوا شخص ماليين ثالثة حوالي إن يقال حيث الدم، من بحمام بنغالديش استقالل اقترن

 رسخت بينما إسالمية، جمهورية باكستان مازالت. 1971 عام باكستان عن االنفصال أجل من الصراع
 حتى البالد يقسم والعلمانية ميةاإلسال القوى بين الصراع. دستورها في للدولة كمبدأ العلمانية بنغالديش

 النمو يبلغ إذ جيدة، نتائج تظهر فهي لبنغالديش التنمية بيانات أما.  الخارج في صورتها ويشكل اليوم،
 بعد العالم فى للنسيج منتج أكبر ثاني البالد أصبحت كما. عقد منذ بالمائة ستة من أكثر السنوي االقتصادي

 الدولي االستثمار على التركيز أن غير. األجنبية األموال لجذب لكثيربا دكا في الحكومة وتفعل. الصين
 صيف في بنغالديش شهدت وقد. العنيفة اإلسالموية بانتشار االعتراف السياسية النخبة رفض جزئيا   يفسر
 بالعاصمة الدبلوماسي الحي وسط فى ارهابية شبابية جماعة قتلت فقد إرهابي، هجوم أخطر 2016 عام
" داعش" اإلسالمية الدولة بتنظيم ُيعرف ما وأعلن أجنبيا ، 18 بينهم من مقهى، فى هينةر 20 دكا

 على ويطغى. بنغالديش في القاعدة وخاليا" داعش" وجود تنفي الحكومة لكن. الهجوم عن مسؤوليته
 حزب من الوزراء رئيسة حسينة الشيخة هما قويتين، سيدتين بين شخصي عداء البالد في السياسية الحياة
 حكمت فقط الماضي فبراير وفي. المعارض البنغالي الوطني للحزب التابعة ضياء وخالدة عوامي، رابطة
 المعاِرضة هذه أن المرجح ومن. الفساد بتهمة سنوات خمس بالسجن ضياء خالدة على خاصة محكمة
 .لمقبلا ديسمبر في إجراؤها المزمع االنتخابات في المشاركة على قادرة تكون لن الرئيسة
 تعد وهي. 2009 عام منذ بنغالديش الرحمن، مجيب الشيخ الدولة مؤسس ابنة حسينة، الشيخة تحكم
 الذين المدونين اغتيال مثل الوحشية العنف أعمال لكن. واإلسالموية العلمانية القوى بين وسيطة نفسها

 .نجاحا   أقل صبحأ التوازن هذا تحقيق أن تظهر الديمقراطية الحرية وتقييد الدين، ينتقدون

 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

 غاليزيا كاروانا دافني الصحفية اغتيال

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 06:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول اسلونمر 06:15

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:30

 وثائقي 07:00

 الثالث الجزء - العالم كل في برلين



 DW Arabia | السبت 2018-10-20  52/81

 البشرية كنوز 07:45

 سويسرا - غالن القديس دير

 كثب عن 08:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 09:00

 (ألمانيا) Nils Wülker - أوروبية موسيقى 09:15

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 10:30

 وثائقي 11:00

 الثالث الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 11:45

 سويسرا - غالن القديس دير

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 كثب عن

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 !تسامح ال - الضوء دائرة في اإلسالميون - بنغالديش

 وثائقي 14:00

 باالنقراض المهددة الجبلية الغوريال

 وخصومهم. حقيقية حرب حالة في يعيشون الديمقراطية الكونغو بجمهورية الوطنية فيرونغا حديقة حراس
 الحديقة حراس من سقطوا من حصيلة تبلغ. مشروعة غير بطرق الخام المواد على تستولي ميليشيات

 .باالنقراض والمهددة النادرة الجبلية الغوريال حماة من شخصا 160 اآلن حتى
 في وطنية حديقة أقدم هي الديمقراطية الكونغو جمهورية شرق شمال في الواقعة الوطنية افيرونغ حديقة
. باالنقراض المهددة الجبلية للغوريال بإيوائها األولى بالدرجة وتشتهر طبيعية، جوهرة بمثابة إنها. إفريقيا
. بالزوال المهدد الميالع للتراث الحمراء القائمة في 1994 عام في الحديقة يونيسكو منظمة أدرجت وقد

 القائمة في وإدراجها. لالنقراض عرضة العالم في الثديية الحيوانات أكثر من تعد الجبلية فالغوريال
 إيمانويل يتولى. قريب وقت في الوجود من تختفي وقد داهم، خطر في أنها يعني العالمي للتراث الحمراء

 القيام شخص 600 قرابة عددهم البالغ موظفيه مع عليه ويتعين. 2008 عام منذ الحديقة إدارة ميرود دي
 وحسب. مربع متر آالف ثمانية مساحتها البالغة الوطنية فيرونغا حديقة حماية في المتمثلة الشاقة بالمهمة
. ثقيلة بأسلحة مسلحة لميليشيات تابعين جندي آالف ثمانية قرابة مواجهتهم في يقف المتحدة األمم تقديرات

 أيدي على حياتهم حارسا 160 من أكثر فقد عاما 20 وخالل. شيء أي يهابون ال مردةمت مجموعات إنهم
 الناس لكن. مشروعة غير بطرق الخام المواد على االستيالء وهو مشترك هدف بينها يجمع عصابات

 طلبا الحيوانات قتل إلى تدفعهم فالحاجة. عليها حياتهم في يعتمدون أيضا الحديقة حول يستقرون الذين
. بالزراعة يقومون األشجار منزوعة المساحات وفوق. الحطب على للحصول األشجار قطع وإلى لغذاء،ل

 مع بالتعاون أطلق ولهذا. الحديقة إنقاذ في مهمة خطوة الفقر مكافحة أن ميرود دي إيمانويل يرى لذا
 .البيئة ولحماية المحلي االقتصاد عجلة لدفع المبادرات من العديد ممولين

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 وثائقي 15:00

 الثالث الجزء - العالم كل في برلين
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 البشرية كنوز 15:45

 سويسرا - غالن القديس دير

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 !تسامح ال - الضوء دائرة في اإلسالميون - بنغالديش

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

 غاليزيا كاروانا دافني الصحفية اغتيال

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 ألمانيا في المساعدة يطلبن فتيات - الختان مأساة

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 باالنقراض المهددة الجبلية الغوريال

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة يالرقم العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 22:03

 (ألمانيا) Saskya - أوروبية موسيقى 22:15

 وثائقي 23:00

 الثالث الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 23:45

 سويسرا - غالن القديس دير
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 األحد 2018-10-21 

 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

 صحةال مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الخاصة الشركات قبضة في الجيوش تكون عندما

 في كبيرة تحديات الجيشان يواجه إذ.  فرنسا في أو ألمانيا في سواء كبير، ضغط تحت الجيش قوات تقع
 مالية، مشاكل ظل في بمهامها، الجيشان مويقو. إفريقيا شمال وحتى أفغانستان  من بدءا الخارجية المهمات
 مع التعاون إمكانية فتح إلى بهما دفع ما وهو. متواضعة عسكرية وتعزيزات البشرية، الموارد في وعجز

 الخطوة؟ هذه تداعيات هي ما ولكن. سريعة وحلوال   منخفضة أسعارا تقدم التي الخاصة الشركات
 من بدءا الخاصة، الشركات عن فيها االستغناء يمكن ال تلفةمخ عمليات الخارجية العسكرية المهام تتضمن
 ألمانيا في والعسكريون السياسيون يسعى ذلك إلى باإلضافة. المغسلة إلى طيار بدون االستطالع طائرة
 أن كما. الوطني الصعيد على األسلحة صناعات لتعزيز العالم أنحاء مختلف إلى األسلحة تصدير إلى

 المجموعات من بعض لصالح األسلحة صنع شركات إلى وينتقلون مواقعهم يغيرون سابقين وزراء
ر البلد جيش من تدريب على تحصل ألمانيا أو فرنسا من أسلحة تشتري التي والجهة. المتنفذة  ومنذ. المصدِّ

 .والموظفين والتقنية الخبرة أيضا بل فقط، السالح توفر ال الخارجية الشركات أصبحت مدة
 عليه، الضوء تسليط الوثائقي هذا يحاول ما هذا تداعياته؟ هي وما صحيحا، الوضع هذا يعد مدى أي إلى

 السياسيين مواقف عن والكشف الخارجية، مهامهما في والفرنسي األلماني الجيشين مرافقة خالل من وذلك
 هذا في الخصخصة انتشار مدى بجزأيه الوثائقي هذا ويعرض. السالح تصنيع وشركات والعسكريين

 المصيرية العالقات لهذه السلبية واالنعكاسات السالح، تصنيع شركات مع الوثيقة العالقات ومدى المجال،
 .المستقبل على

 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

 !تسامح ال - الضوء دائرة يف اإلسالميون - بنغالديش

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 باالنقراض المهددة الجبلية الغوريال

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 ابيشب 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

 فانغ يوجيا البيانو رةساح - الجامحة المبدعة

 وثائقي 12:00

 باالنقراض المهددة الجبلية الغوريال

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 وثائقي 13:00

 الثالث الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 13:45

 سويسرا - غالن القديس دير

 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

 الخاصة الشركات قبضة في الجيوش تكون عندما

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

 (ألمانيا) Nils Wülker - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 غاليزيا كاروانا دافني الصحفية اغتيال

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

 !تسامح ال - الضوء دائرة في اإلسالميون - بنغالديش

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2018-10-22 

 إلنسانا 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

 الخاصة الشركات قبضة في الجيوش تكون عندما

 وثائقي 02:00

 باالنقراض المهددة الجبلية الغوريال

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - عالمال حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 فيتزجيرالد إيال صوت - الغناء سيدة

 ،(دواوين) أوكتافات ثالثة صوتها مساحة بلغت. لها مثيل ال ظاهرة فيتزجيرالد إيال صوت يظل اليوم، إلى
 ظلت وقد. فيه تتألق لم موسيقي أسلوب أي هناك وليس. سلسلة موسيقية بصياغة تتميز كانت كما
 ومعزوفاته الجاز أغاني أهم تضم التي" بوك سونغ أميركان غريت" تسجيالت في األسطورية اهماتهامس

 .المطربين من ألجيال معيارا أمريكيين موسقيين لمؤلفين
 بالسمع تتمتع التي الصوتية الظاهرة هذه مسيرة بدأت.  1917 أبريل 25 في فيتزجيرالد إيال ولدت

 مطربات من أصبحت  وجيزة مدة وبعد. عاما عشر سبعة عمرها كان ماعند جدا، مبكرة سن في المطلق
 وبعد. البوب وحتى البيبوب من الموسيقى من متعددة أنواع في أبدعت كما. الصيت ذائعات السوينغ
 .  األولى الغناء سيدة اسم عليها أطلق السنين عشرات
 مراحلها مختلف في إيال تظهر التي ةالفوتوغرافي والصور األرشيفية المواد من العديد إلى باإلضافة
 في باحثون يظهر كما. بكلمتهم لإلدالء والمطربين للموسيقيين الفرصة الوثائقي هذا في تتاح اإلبداعية،
. الظاهرة هذه على الضوء لتسليط األعصاب وأطباء النفسي الطب في ومتخصصون الجاز موسيقى
 .الفريد الصوت هذا في رأيهم كتبوا وجمهورها ءوأصدقا وصحفيين بكتاب الوثائقي الفيلم ويستشهد

 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

 الخاصة الشركات قبضة في الجيوش تكون عندما

 كثب عن 06:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن مستقبلال 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 فيتزجيرالد إيال صوت - الغناء سيدة

 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

 الخاصة الشركات قبضة في الجيوش تكون عندما

 وثائقي 10:00

 باالنقراض المهددة الجبلية الغوريال

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 10:30

 األسبوع اهذ العالم - العالم حول مراسلون 10:45

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 ألمانيا في المساعدة يطلبن فتيات - الختان مأساة

 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

 فيتزجيرالد إيال صوت - الغناء سيدة

 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

 فيتزجيرالد إيال صوت - الغناء سيدة

17:00 DW باراألخ - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 !تسامح ال - الضوء دائرة في اإلسالميون - بنغالديش

 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



 DW Arabia | اإلثنين 2018-10-22  59/81

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من يةتلفزيون تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 الخاصة الشركات قبضة في الجيوش تكون عندما

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

 ألمانيا من ةعربي وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 01:00

 وثائقي 01:15

 غاليزيا كاروانا دافني الصحفية اغتيال

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (ألمانيا) Nils Wülker - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 باالنقراض المهددة الجبلية الغوريال

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 لمانياأ 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

 !تسامح ال - الضوء دائرة في اإلسالميون - بنغالديش

 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

 فيتزجيرالد إيال صوت - الغناء سيدة

 كثب عن 10:00

 كثب عن

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (ألمانيا) Sarah Connor - 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



 DW Arabia | الثالثاء 2018-10-23  61/81

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00

 وثائقي 14:30

 باالنقراض هددةالم الجبلية الغوريال

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 15:00

 وثائقي 15:15

 الخاصة الشركات قبضة في الجيوش تكون عندما

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

 باالنقراض المهددة الجبلية الغوريال

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 2018-10-24 

 وثائقي 00:00

 باالنقراض المهددة الجبلية الغوريال

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 ألمانيا في المساعدة يطلبن فتيات - الختان مأساة

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - يةوحكا 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

 باالنقراض المهددة الجبلية الغوريال

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 !تسامح ال - الضوء دائرة في اإلسالميون - بنغالديش

 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 بابش 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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 !تسامح ال - الضوء دائرة في الميوناإلس - بنغالديش

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 

 وثائقي 18:03

 الرابع الجزء - العالم كل في نبرلي

 وبوليفيا الجديدة غينيا بابوا في حتى" برلين" اسم يحمل مكان 100 من أكثر العالم حول يوجد
 نفس تحمل أخرى أماكن ستة وإلى برلين، األلمانية العاصمة إلى يأخذنا الوثائقي الفيلم هذا. والسلفادور

 العالم، حول االسم
 بمعية الباكر الصباح في سيبدأ حيث ،"برلين" اسم تحمل وغرائبية عيدةب عوالم من قصصا لنا ويروي
 روسيا برلين في الحافلة أحدهم يسوق الوقت هذا وفي األلمانية، العاصمة في ألكسندر ساحة في كنَّاس
 لواألطفا غينيا نيو بابوا برلين في الظهر بعد الوقت يكون بينما الصقيع، رغم المدرسة إلى األطفال ناقال  

 ومناخات أماكن بين الفيلم هذا يتنقل. منزله إلى البحرية غلـَّته صياد يحمل حين في البحر، في يعومون
ا يصل لكنه مختلفة، توقيت ومناطق  .برلين إلى: المكان نفس إلى دائم 

 البشرية كنوز 18:45

 اإلكوادور في عدن جنة - غاالباغوس

 45 نحو من مكون األرخبيل هذا. الهادئ المحيط مياه في غاالباغوس أرخبيل براكين فوق غريبة مناظر
 أكثر على يحتوي الجزر هذه بحر. الجنوبية أمريكا بر عن كم ألف حوالي ويبعد مختلفة، بأحجام جزيرة

 .األسماك من توع 300 من
 دةالوار الخلق قصة إلثبات إليها وصل الذي المنطقة هذه في عدن جنة يلقى بأن يأمل كان داروين تشارلز

 التطور بفعل نشأ والنباتات الحيوانات عالم أن وهو مختلفا، شيئا علمه وجده ما لكن. المقدسة الكتب في
 بكائناته إدراجه، تم لذا للطبيعة، ساحر مشهد عن عبارة غاالباغوس أرخبيل. بيئتها في عليها طرأ الذي
 .الميالع للتراث اليونسكو قائمة على آخر، مكان أي في لها مثيل ال التي

 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 

 نساناإل و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 22:03

 الرابع الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 22:45

 اإلكوادور في عدن جنة - غاالباغوس

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



 DW Arabia | الخميس 2018-10-25  64/81

 الخميس 2018-10-25 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 وثائقي 01:00

 الرابع الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 01:45

 وادوراإلك في عدن جنة - غاالباغوس

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 باالنقراض المهددة الجبلية الغوريال

 وثائقي 03:00

 الرابع الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 03:45

 اإلكوادور في عدن جنة - غاالباغوس

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 04:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 وثائقي 05:00

 الرابع الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 05:45

 اإلكوادور في عدن جنة - غاالباغوس

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 افيةالثق المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 الخاصة الشركات قبضة في الجيوش تكون عندما

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 وثائقي 09:00

 الرابع الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 09:45

 اإلكوادور في عدن جنة - غاالباغوس

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30
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 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 11:00

 وثائقي 11:15

 غاليزيا كاروانا دافني الصحفية غتيالا

 كثب عن 12:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 الخاصة الشركات قبضة في الجيوش تكون عندما

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 ألمانيا من عربية وقصص ياتشخص - وحكاية ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 فيتزجيرالد إيال صوت - الغناء سيدة

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 - خباراأل 

 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 - راألخبا 

 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 

 ليةوالدو 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 2018-10-26 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم 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  تصاديةواالق 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

 تيةالعنكبو والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 باالنقراض المهددة الجبلية الغوريال

 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 اثاألحد 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 - ةالسرع 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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 (ألمانيا) Nils Wülker - 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 2018-10-27 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات ةمجل - 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

 كراتشي مالك

 مهمتها بفاو روت بدأت منهاو. العالم في خطورة األكثر المدينة باكستان، مدن كبرى كراتشي، تعد
 وفي. باكستان في واسع نطاق على الجذام مرض على التغلب من ـ تقريبا منفرد بشكل ـ تمكنت. اإلنسانية

 نوعها، من سابقة في رسمية، جنازة لها وأقيمت. 2017 عام األلمانية المواطنة توفيت 87 يناهز عمر
 .البالد أنحاء جميع في بثت

 أراء يعرض كما. البطولية مهامها قصة الفيلم يحكي. وراهبة كطبيبة عاما، ستين يحوال بالفقراء اهتمت
 . وفاتها شهدوا لها أصدقاء

 األصولية باطراد عليها تؤثر التي اإلسالمية باكستان لجمهورية القاسية الحقيقة الفيلم يعرض كما
 الوحشي الصراع زمن في: "وبعملها بها وانبهر بفاو بروت التقى شبيكير ماركوس الفيلم معد.  اإلسالمية

 ".المناطق وتقسيم أسواق فتح إلى وليس القلوب، تأسر بطولية قصص إلى نحتاج السلطة على

 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

 فيتزجيرالد إيال صوت - الغناء ةسيد

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 06:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:15

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:30

 وثائقي 07:00

 الرابع الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 07:45

 كوادوراإل في عدن جنة - غاالباغوس

 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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 (سويسرا) Damian Lynn و( بريطانيا) Until the Ribbon Breaks - أوروبية موسيقى 09:15

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 10:30

 وثائقي 11:00

 الرابع الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 11:45

 اإلكوادور في عدن جنة - غاالباغوس

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 كثب عن

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 كراتشي مالك

 وثائقي 14:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 وثائقي 15:00

 الرابع الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 15:45

 اإلكوادور في عدن جنة - غاالباغوس

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 راتشيك مالك

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

 فيتزجيرالد إيال صوت - الغناء سيدة

19:00 DW األخبار - خباراأل 

 وثائقي 19:15

 !تسامح ال - الضوء دائرة في اإلسالميون - بنغالديش

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03
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 وثائقي 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

 (ألمانيا) Sarah Connor - أوروبية موسيقى 22:15

 وثائقي 23:00

 الرابع الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 23:45

 اإلكوادور في عدن جنة - غاالباغوس
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 األحد 2018-10-28 

 كثب عن 00:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 ياتوحكا 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

 الخاصة الشركات قبضة في الجيوش تكون عندما

 في كبيرة تحديات الجيشان يواجه إذ.  فرنسا في أو ألمانيا في سواء كبير، ضغط تحت الجيش قوات تقع
 مالية، مشاكل ظل في بمهامها، الجيشان ويقوم. إفريقيا شمال وحتى أفغانستان  من بدءا الخارجية المهمات
 مع التعاون إمكانية فتح إلى بهما دفع ما وهو. متواضعة عسكرية وتعزيزات البشرية، الموارد في وعجز

 الخطوة؟ هذه تداعيات هي ما ولكن. سريعة وحلوال   منخفضة أسعارا تقدم التي الخاصة الشركات
 من بدءا الخاصة، الشركات عن فيها االستغناء يمكن ال مختلفة عمليات الخارجية العسكرية لمهاما تتضمن
 ألمانيا في والعسكريون السياسيون يسعى ذلك إلى باإلضافة. المغسلة إلى طيار بدون االستطالع طائرة
 أن كما. لوطنيا الصعيد على األسلحة صناعات لتعزيز العالم أنحاء مختلف إلى األسلحة تصدير إلى

 المجموعات من بعض لصالح األسلحة صنع شركات إلى وينتقلون مواقعهم يغيرون سابقين وزراء
ر البلد جيش من تدريب على تحصل ألمانيا أو فرنسا من أسلحة تشتري التي والجهة. المتنفذة  ومنذ. المصدِّ

 .والموظفين التقنيةو الخبرة أيضا بل فقط، السالح توفر ال الخارجية الشركات أصبحت مدة
 عليه، الضوء تسليط الوثائقي هذا يحاول ما هذا تداعياته؟ هي وما صحيحا، الوضع هذا يعد مدى أي إلى

 السياسيين مواقف عن والكشف الخارجية، مهامهما في والفرنسي األلماني الجيشين مرافقة خالل من وذلك
 هذا في الخصخصة انتشار مدى بجزأيه الوثائقي هذا ويعرض. السالح تصنيع وشركات والعسكريين

 المصيرية العالقات لهذه السلبية واالنعكاسات السالح، تصنيع شركات مع الوثيقة العالقات ومدى المجال،
 .المستقبل على

 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

 كراتشي مالك

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 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

 األسطورية الفنية المجموعة - المخفي إيران كنز

 قيوثائ 12:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 وثائقي 13:00

 الرابع الجزء - العالم كل في برلين

 البشرية كنوز 13:45

 اإلكوادور في عدن جنة - غاالباغوس

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 15:00

16:00 DW األخبار - اراألخب 

 وثائقي 16:15

 الخاصة الشركات قبضة في الجيوش تكون عندما

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 ىالموسيق من مختارات - والموسيقى سارة 18:03

 (سويسرا) Damian Lynn و( بريطانيا) Until the Ribbon Breaks - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 فيتزجيرالد إيال صوت - الغناء سيدة

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في مجتمعوال 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

 كراتشي مالك

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2018-10-29 

 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

 الخاصة الشركات قبضة في الجيوش تكون عندما

 وثائقي 02:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 فاسبيندر فِرنر راينر للمخرج" بروان ماريا زواج" - وحكاية فيلم

 به نال الذي فاسبيندر، ِفرنر راينر للمخرج فيلم أشهر 1979 عام من" براون ماريا زواج" فيلم ُيعد
 إعادة على الضوء المخرج هذا يلقي شابة امرأة قصة إلى استنادا  . برليناله لمهرجان الفضي الدب جائزة
 هذا يصف. النازي لماضيا تناسي ومحاوالت الصمت إلى باإلضافة الحرب، بعد الغربية ألمانيا إعمار

 .له الجمهور تلقي وطريقة السينمائي الفيلم ذلك نشوء كيفية الوثائقي
 متعهد" بأنه ُيوصف وكان الجديدة، األلمانية السينما معجزة( 1982 -1945) فاسبيندر ِفرنر راينر ُيعد

 الذين الحرب، بعد ما ربيةالغ ألمانيا مخرجي أوائل من فاسبيندر كان. األلمانية الثقافة في" االستفزازات
 مع فاسبيندر تعامل شابة، المرأة الميلودرامي المصير مثال خالل ومن. النازي الماضي على نظرة ألقوا
 مع للتعامل الفيلم شخصيات ذلك في ويستخدم. النازية ألمانيا هزيمة بعد الغربية ألمانيا إعمار إعادة

 الحقبة من سارة غير ذكريات على التعتيم البناء إعادة ازاتإنج خالل من يحاولون الذين مواطنيه انتهازية
 هي وكما. دوليا   نجاحا   حقق ما وسرعان 1979 عام األلمانية السينما دور إلى الفيلم هذا وصل. النازية
 بروان ماريا على كان الحرب، في أسروا أو أزواجهن قتل اللواتي األلمانيات النساء من الكثير حال

 الوضع المرأة تلك واجهت. الحرب بعد والمحتلة المدمرة ألمانيا في الكارثية األوضاع مع وحدها التعامل
 زوجها يظهر وعندما. اإلعمار إعادة في تشارك وهي البعض، من سخرية مع ولكن وشجاعة، بتصميم

 لمرأةا هذه صورة. غنية أعمال سيدة أصبحت قد المرأة هذه تكون لها، تعرضت التي المحن من الكثير بعد
 فاسبيندر، لراينر أرشيفية لقطات. السينما روائع من ُتعد ـ شيغوال هّنا دورها تمثيل في تألقت التي ـ

 قيمة شهادة تقدم بالهاوس ميشائيل الراحل والمصور شيغوال، هنا الممثلة بينهم من آخرين مع وحوارات
 توفي عندما. األلمان المخرجين بين جمعللمت ونقدا   انتاجا   األكثر المخرج وشخصية الفيلم هذا نشوء لقصة

 كبيرة خسارة خلّف والثالثين، السابع ميالده عيد من أيام عشرة بعد ،1982 يونيو 10 في فاسبيندر
 أي يظهر لم وفاته، على عاما ثالثين من أكثر مرور بعد وحتى. األلمانية السينما في وملموسة ومفاجئة
 قوتها مصادر أكثر من واحدا   األلمانية السينما فقدت فاسبيندر وبوفاة. أسلوبه نفس يحمل ألماني مخرج
 .حيوية

 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

 الخاصة الشركات قبضة في الجيوش تكون عندما

 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

 فاسبيندر ِفرنر راينر للمخرج" بروان ماريا زواج" - وحكاية فيلم

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن لالمستقب 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 الخاصة الشركات قبضة في الجيوش تكون عندما

 وثائقي 10:00

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 10:30

 األسبوع هذا العالم - المالع حول مراسلون 10:45

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 !تسامح ال - الضوء دائرة في اإلسالميون - بنغالديش

 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

 فاسبيندر ِفرنر راينر للمخرج" بروان ماريا زواج" - وحكاية فيلم

 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

 فاسبيندر ِفرنر راينر للمخرج" بروان ماريا زواج" - وحكاية فيلم

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

 كراتشي مالك

 لألخبار موجز مع اليوم داثأح 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 راألخبا - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 الخاصة الشركات قبضة في الجيوش تكون عندما

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الثالثاء 2018-10-30 

 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

 فيتزجيرالد إيال صوت - الغناء سيدة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - انياأللم الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (سويسرا) Damian Lynn و( بريطانيا) Until the Ribbon Breaks - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية فضي 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 07:00

 وثائقي 07:15

 كراتشي مالك

 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

 فاسبيندر ِفرنر راينر للمخرج" بروان ماريا زواج" - وحكاية فيلم

 كثب عن 10:00

 كثب عن

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (ألمانيا) Nils Wülker - 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

 يوثائق 14:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 15:00

 وثائقي 15:15

 الخاصة الشركات قبضة في الجيوش تكون عندما

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 صادح - 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

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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ربعاءاأل 2018-10-31   

 وثائقي 00:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 !تسامح ال - الضوء دائرة في اإلسالميون - بنغالديش

 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 اريحو برنامج - توك شباب 07:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 08:00

 وثائقي 08:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 كراتشي مالك

 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 ةوالشبك الرقمي العالم - كليك 15:00

 وثائقي 15:15
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 كراتشي مالك

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 - األماني في صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 18:03

 هوم فلوريان قضية - الجنة إلى الجحيم من

 العنيد الرأسمالي بحلة يبدو وكان سيجار، دون العامة األماكن في هوم فلوريان يظهر أن النادر من كان
 قائمة رأس على يصبح أن قبل نجاحه، سنوات أفضل أثناء يورو مليون 300 بحوالي قدرت بثروة

 على التأمري باالحتيال المتهم الرجل هذا. المتحدة الواليات في الفيدرالي التحقيقات لمكتب المطلوبين
 .ألمانيا في بحرية التحرك يمكنه بالسوق والتالعب المستثمرين حساب

 وذلك المال، شهوة عبداف كان فعله ما كل أن يوضح يتردد، ال مضاربا كان الذي هوم يوضح معه لقاء في
 حياته ارتبطت الذي هوم فلوريان. قوله حد على شيء كل تملك وحب الرأسماليين، في المتأصل الشعور
: بالقول االقتصاد لطالب الوعظ يقدم متدين ككاثوليكي نفسه يقدم والدعارة، والمخدرات باألسهم السابقة

 ."والمهمة الجيدة األشياء تغفلوا ال أن يجب لكن الثروة، عن تتخلوا أن ينبغي ال"

 البشرية كنوز 18:45

 ألمانيا والدنيوية، الروحية السلطة رمز - آخن كاتدرائية

 فبنى لإلمبراطورية، مركزا آخن مدينة شارلمان أو" األكبر كارل" األلماني القيصر اختار قرنا 12 قبل
 ثماني مبنى عن عبارة وهي رة،الشهي القصر كنيسة أيضا وبنى رومانية، حمامات بقايا حول فيها مقره

 أكثر الكنيسة هذه كانت م 31 البالغ بارتفاعها. آخن لكاتدرائية األساسي المبنى اليوم يعد األضالع،
ا المباني  .األلب منطقة شمالي ارتفاع 
 ودعمت. الرومانية اإلمبراطورية وإرث السلطة على شارلمان لحيازة رمزا كانت الوقت ذات وفي

 وقد! الجديدة روما هنا! أوروبا مركز آخن وأن السلطة، امتالكه تأكيد ورافينا روما من جلبها التي األعمدة
 لإلمبراطورية الروحي الوهج على محافظة ظلت التي المثمنة الكنيسة في موته بعد شارلمان دفن

 كان بدايةال ومنذ. األلمان الملوك تتويج الكنيسة هذه شهدت قرون ستة مدى وعلى. المقدسة الرومانية
 حفاظات وهي فيها األهم األربعة والمقدسات األكبر كارل مقام زيارة بهدف آخن إلى يحجون الناس
 يوحنا رأس به لف الذي والمنديل والدته، عند العذراء السيدة ترتديه كانت الذي والثوب يسوع، ومئزر

 الروحية والسلطة الفرنجة وامبراطورية القديمة العصور بين الجمع أراد كارل. قطعه بعد المعمدان
 .برؤياه لتذكر آخن في المباني هذه وبقيت بالمسيحية، ترتبط وحدة في والدنيوية

 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 خصياتش - وحكاية ضيف 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 22:03

 هوم فلوريان قضية - الجنة إلى الجحيم من
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 يةالبشر كنوز 22:45

 ألمانيا والدنيوية، الروحية السلطة رمز - آخن كاتدرائية

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


