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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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 الخميس 2018-11-01 

 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

 هوم فلوريان قضية - الجنة إلى الجحيم من

 البشرية كنوز 01:45

 نياألما والدنيوية، الروحية السلطة رمز - آخن كاتدرائية

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 وثائقي 03:00

 هوم فلوريان قضية - الجنة إلى الجحيم من

 البشرية كنوز 03:45

 ألمانيا والدنيوية، الروحية السلطة رمز - آخن كاتدرائية

 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

 هوم فلوريان قضية - الجنة إلى الجحيم من

 البشرية كنوز 05:45

 ألمانيا والدنيوية، الروحية السلطة رمز - آخن كاتدرائية

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - ةالثقاف 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

 هوم فلوريان قضية - الجنة إلى الجحيم من

 البشرية كنوز 09:45

 ألمانيا والدنيوية، الروحية السلطة رمز - آخن كاتدرائية

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

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

 وثائقي 11:15

 فيتزجيرالد إيال صوت - الغناء سيدة

 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 جلةالم - ألمانيا في صنع 14:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

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

16:00 DW األخبار - األخبار 

 كالسيكيةال الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

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

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 كثب عن 20:30

 كثب عن

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

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

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الجمعة 2018-11-02 

 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

 اتالسيار 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 زيونيةتلف تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

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

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

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

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة 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  اديةواالقتص السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 
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 (سويسرا) Damian Lynn و( بريطانيا) Until the Ribbon Breaks - 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 اراألخب - 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



 DW Arabia | السبت 2018-11-03  6/73

 السبت 2018-11-03 

 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

 بالمليارات تجارة - المسكنات

 و" إيبوبروفين" و" ديكلوفيناك" مثل مسكنة حبوبا يتعاطون وفرنسا ألمانيا في المستهلكين ماليين
. رخيصة وبأسعار طبية وصفات دون عليها الحصول يمكن مسكنات جميعها". باراسيتامول" و" أسبرين"

 الطبية المستحضرات صناعة لكن. ليهع تبدو ما هذا. تذكر جانبية آثار لها وليس الفعالية سريعة وهي
 .االستقصائي الوثائقي الفيلم هذا يبين كما لمنتجاتها، المميتة المخاطر وتخفي واألطباء، السياسة على تؤثر
 يمكن. طبية وصفات دون وفرنسا ألمانيا في سنويا تباع اآللم، مسكنات من علبة مليون 150 من أكثر

 هو يهم ما. حولها كاف بشكل المرضى توعية يتم ما نادرا لكن بسهولة، الصيدلية من عليها الحصول
 نصف من أكثر إلى المبيعات تصل طبية، وصفات تتطلب ال التي األلم مسكنات مجال في فقط. المال
 اإللكتروني الموقع رايات على االستقصائيون الصحفيون كتبه ما هذا: المال مسار اتبع. سنويا يورو مليار

 تريسي" تشرح الوثائقي الفيلم في". األطباء أجل من دوالرات"  "Dollars forDocs" األمريكي
 األمريكيين األطباء من العديد بيانات على حصولها كيفية الصحفية،" بوليتزر" جائزة على الحائزة ،"ويبر
 على حتى أو استشارات أو لمحاضرات رسوم شكل على األدوية صناعة من المال على يحصلون الذين
 في عملهم إلى باإلضافة سنوياً، دوالر مليون إلى األطباء بعض دخل يصل بهذا. إجازة رحلة شكل

 جديد قانون إصدار إلى أدت األطباء هؤالء نزاهة حول بها المرتبطة والتساؤالت المبالغ هذه. العيادات
 . الصناعة هذه نم عليها يحصلون التي األموال كشف األطباء على يوجب األمركية، المتحدة الواليات في
 األدوية صناعة في األطباء مشاركة كيفية عن الوثائقي الفيلم يبحث. هذا يفعل طبيب أي يوجد ال ألمانيا في

 . الصناعة هذه في المفوضين واألطباء النقاد مع ويتحدث
 هااستهالك. عواقب دون للمسكنات السريع بالتأثير االعتقاد بشاعة مدى" أيكه فالدتراوت" حالة تبين

 .تماماً  كليتيها تعطيل إلى وأدى كلويا فشال لها سبب سنوات طوال للمسكنات

 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

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

 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

 هوم فلوريان قضية - الجنة إلى الجحيم من

 البشرية كنوز 07:45
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 ألمانيا والدنيوية، الروحية السلطة رمز - آخن كاتدرائية

 كثب عن 08:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 09:00

 (ألمانيا) Max Giesinger - أوروبية موسيقى 09:15

 الصحة مجلة - يديك بين كصحت 10:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 10:30

 وثائقي 11:00

 هوم فلوريان قضية - الجنة إلى الجحيم من

 البشرية كنوز 11:45

 ألمانيا والدنيوية، الروحية السلطة رمز - آخن كاتدرائية

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 كثب عن

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 بالمليارات تجارة - المسكنات

 والحياة العقيدة 14:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 وثائقي 15:00

 هوم فلوريان قضية - الجنة إلى الجحيم من

 البشرية كنوز 15:45

 ألمانيا والدنيوية، الروحية السلطة رمز - آخن كاتدرائية

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 بالمليارات تجارة - المسكنات

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 

 بوعاألس هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 فاسبيندر ِفرنر راينر للمخرج" بروان ماريا زواج" - وحكاية فيلم
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19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 كراتشي مالك

20:00 DW األخبار - األخبار 

 لوجياوالتكنو العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 والحياة العقيدة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 22:03

 (لمانياأ) Nils Wülker - أوروبية موسيقى 22:15

 وثائقي 23:00

 هوم فلوريان قضية - الجنة إلى الجحيم من

 البشرية كنوز 23:45

 ألمانيا والدنيوية، الروحية السلطة رمز - آخن كاتدرائية
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 األحد 2018-11-04 

 كثب عن 00:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 أمريكا؟ ضد تآمر - وبوتين ترامب

 في روسيا دور كشف تحاول الكونغرس في عديدة لجان. سيةالجاسو عن فيلماً  يشبه اليوم أمريكا تعيشه ما
 على القائمين مع روسيا لتواطؤ وأدلة روابط عن والبحث 2016 لعام األمريكية الرئاسية االنتخابات

 كان أنه نتيجة إلى يصل الوثائقي الفيلم. منه للنيل سخيفاً  هجوماً  ترامب يعتبره ما. ترامب دونالد حملة
 .نتخاباتاال في تالعب هناك
 األمريكية المخابرات وكاالت وصلت الدستورية، اليمين ترامب دونالد أداء وقبل ، 2017 عام أوائل في

 تأثير حملة بإجراء أمر قد بوتين فالديمير أن مفادها نتيجة إلى لها تقرير في الفيدرالي التحقيقات ومكتب
 دونالد ومساعدة كلينتون بهيالري التشهيرو الديمقراطية بالعملية األمريكيين المواطنين ثقة إلضعاف
 .الرئاسة إلى الوصول في ترامب

 هو كومي، جيمس آنذاك الفيدرالي التحقيقات مكتب رئيس بحسب نوعها، من فريدة الحملة هذه جعل ما
 قاتالتحقي مكتب بدأها التي التحريات". االنتخابية العملية على للتأثير الرقمية للوسائل واستخدامها اتساعها
 عشر الثني تهماً  مولر وجه. وفريقه مولر روبرت الخاص المحقق تابعها كومي، جيمس برئاسة الفيدرالي
 للحزب الكتروني بريد رسائل باختراق فيها يتهمهم الروسية، الخارجية العسكرية االستخبارات في ضابطا

 . الحقاً  ونشرها ،2016 لعام االنتخابية الحملة أثناء كلينتون وفريق الديمقراطي
 أيضاً، مولر مع التعاون عن يتورعوا لم ترامب بالرئيس المحيطة األضيق الدائرة من محققون

 ترامب حملة فريق في الخارجية السياسة ومستشار فلين، مايكل القومي لألمن السابق كمستشارالرئيس
 .بابادوبولوس جورج االنتخابية

 تقريباً  يوم كل في يحاول فهو متزايد، بشكل محاصراً  التحقيقات، خالل من أصبح، قد الرئيس أن يبدو
 روبرت. شخصه من للنيل سخيف هجوم مجرد بأنه للتحقيق وصفه ويكرر مولر، فريق بسمعة التشويه
 في حدث ما خفايا لكشف قطعة، قطعة اللغز قطع فريقه  مع وجمع الهجمات لهذه يرضخ لم بدوره مولر
 دونالد الرئيس بين: كبيرة مواجهة إلى طريقها في أمريكا  أن يبدو .فعال 2016 لعام االنتخابية الحملة
 .البالد في الدستورية والمؤسسات ترامب

 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

 بالمليارات تجارة - المسكنات

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

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

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 10:15

 كثب عن 10:30

 كثب عن

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 الخاصة الشركات قبضة في الجيوش تكون عندما

 والحياة العقيدة 12:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 وثائقي 13:00

 هوم فلوريان قضية - الجنة إلى الجحيم من

 البشرية كنوز 13:45

 ألمانيا والدنيوية، الروحية السلطة رمز - آخن كاتدرائية

 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

 أمريكا؟ ضد تآمر - وبوتين ترامب

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) Max Giesinger - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

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

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 

 سبوعاأل هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 بالمليارات تجارة - المسكنات

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2018-11-05 

 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

 أمريكا؟ ضد تآمر - وبوتين ترامب

 والحياة العقيدة 02:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 فيردان جحيم

 األولى العالمية الحرب وألهوال بالصناعة المتعلقة والمادية البشرية للمعارك رمز اليوم هو فيردان جحيم
 مقابر ساحة وثالثون فرنسية مقابر ساحة أربعون يوجد السابقة القتال منطقة في. ووحشيتها وحماقتها
 دموية وأكثرها المعارك أشرس من واحدة في قتلى. قتيل ألف 170 مجموعه ما فيها دفن. للجنود ألمانية

 .األولى ميةالعال الحرب في
 إلى وعادت. الفرنسية المواقع على هجوماً  األلماني الخامس الجيش شن 1916 عام من فبراير 21 في

 أحد الفرنسي دووامون فورت حصن حول أشهر عشرة استمر الذي الصراع كان. العام نهاية في مواقعها
 .   األولى العالمية الحرب في دموية المعارك أكثر

 
 خنادق حرب في مباشر وبشكل لوجه وجهاً  وألمانيا فرنسا الدولتان وقفت الطرفين، كال حلفاء دعم بدون
 أرض على حياتهم فقدوا جندي ألف ثالثمائة من أكثر: باهظاً  ثمناً  ودفعتا فيردان من بالقرب دموية

 تقريبا، العدد بنفس الطرفين من أرواحاً  أزهقت لقد. عبثية المعركة هذه تبدو اليوم. فيردان في المعركة
 هذه يعتبروا لم الحين ذلك في والفرنسيين األلمان الجنود لكن. حاسمة عسكرية نتيجة تحقق أن دون

  حينها؟ للقتال استعدادهم سبب فما. طائل بال المعركة

 
 
 
 

 لماذا. اليومية الجنود حياة على الضوء ويسلط المعسكرين لكال السياسية الدوافع عن الوثائقي الفيلم يسأل
 تنقل أخرى؟ أسباب هناك أم الحرب؟ روتين أنه أم قومية؟ لدوافع هل آنذاك؟ والفرنسيون األلمان لتقات

 الوثائق عن لتمييزها تركيبها الُمعاد المشاهد تلوين تم. الجبارة المواجهة هذه عن فكرة األرشيف صور
 القتال عمليات مسار يحتوض الكمبيوتر على المتحركة الرسوم من كبير عدد بمساعدة تم كما التاريخية،

 .المعركة ساحة في التضاريس وكذلك

 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

 أمريكا؟ ضد تآمر - وبوتين ترامب

 كثب عن 06:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن مستقبلال 06:30



 DW Arabia | اإلثنين 2018-11-05  13/73

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 فيردان جحيم

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 أمريكا؟ ضد تآمر - وبوتين ترامب

 والحياة العقيدة 10:00

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:45

 انالمك عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 كراتشي مالك

 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

 فيردان جحيم

 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

 فيردان جحيم

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

 بالمليارات تجارة - لمسكناتا

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

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

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 كثب عن 21:30

 كثب عن

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 أمريكا؟ ضد تآمر - وبوتين ترامب

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الثالثاء 2018-11-06 

 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

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

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (ألمانيا) Max Giesinger - أوروبية موسيقى 03:15

 والحياة العقيدة 04:00

 األلماني الدوري دحصا - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 07:00

 وثائقي 07:15

 بالمليارات تجارة - المسكنات

 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

 فيردان جحيم

 كثب عن 10:00

 كثب عن

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (سويسرا) Damian Lynn و( بريطانيا) Until the Ribbon Breaks - أوروبية موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30

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

 والحياة العقيدة 14:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 15:00

 وثائقي 15:15

 أمريكا؟ ضد تآمر - وبوتين ترامب

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 

 والحياة العقيدة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 22:03

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

 والحياة العقيدة 00:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 كراتشي مالك

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 07:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 08:00

 والحياة العقيدة 08:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 بالمليارات تجارة - المسكنات

 ناإلنسا 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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 بالمليارات تجارة - المسكنات

16:00 DW األخبار - األخبار 

 سبوعاأل هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 18:03

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2018-11-08 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 01:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 والحياة العقيدة 02:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 03:00

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 04:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 05:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 أمريكا؟ ضد رتآم - وبوتين ترامب

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 09:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 11:00

 وثائقي 11:15

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

 كثب عن 12:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 أمريكا؟ ضد تآمر - وبوتين ترامب
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 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 فيردان جحيم

16:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى ةسار 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

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

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 كثب عن 20:30

 كثب عن

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

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

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الجمعة 2018-11-09 

 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

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

 ياتوحكا وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

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

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

 كثب عن

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

16:00 DW األخبار - األخبار 
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 (ألمانيا) Max Giesinger - 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 2018-11-10 

 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

 أوروبا في اليهود كراهية

 الشوارع، في عليهم لهجوم التعرض من باستمرار يخافون يهود أشخاص. أوروبا إلى الخوف عاد
. مسيرات في كراهية وخطابات مقابر تدنيس. المدارس في لها يتعرضون مضايقات عن أطفالهم ويخبرهم

 وفرنسا بولندا في وكذلك ألمانيا، في للسامية عاديةالم الجديدة الموجة هذه أسباب في الوثائقي الفيلم يبحث
 .المجاورتين

 قومية خلف مستترة لليهود كراهية بولندا، في وخاصة هاسه، ويوهانا موريل أندرياس المؤلفان واجهت
 يبدو لماذا. اليهود من يخلو يكاد مجتمع في للسامية معاداة وجود سبب بمعرفة مهتمين كانا. إحياؤها أُعيد

  ؟ مستحيالً  المسبقة األحكام بعض الاستئص

 
 هنا،. األخيرة السنوات في اليهود من عنف ضحايا فيها كان التي الوحيدة األوروبية الدولة هي فرنسا
 على رئيسي بشكل السامية معاداة مشكلة تقع. خاص بشكل عالية إسرائيل إلى اليهودية الهجرة موجة
 بنسوسان جورج مثل وفالسفة مؤرخين ومع ضحايا مع وهاسه موريل تحدث. اإلسالمي الطرف عاتق

 التواصل خلق عديدة سنوات منذ يحاول والذي سيرفاتي ميشيل الحاخام مع أيضاً  ولكن بادينتر، وإليزابيث
 تقاطعاً  مشابه وبشكل المرء يجد حيث ألمانيا، إلى المؤلفان عاد والتجارب الخبرات بهذه. األديان بين

 غير مشكلة السامية معاداة يعتبرون ال أناس، مع حلول عن البحث هو به انشغال ما أكثر كان. للظواهر
 . مواجهته يجب اجتماعيا تحديا بل للتغيير، قابلة

 
 اليأس بين يعيشون أناس عن فيلم إنه. أوروبا في السامية معاداة لحاالت رصد عن عبارة الوثائقي الفيلم

 .والمقاومة االستسالم بين واألمل،

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية يفض 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 فيردان جحيم

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 06:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:15

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 07:00

 كثب عن 08:00

 كثب عن

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

 (األلمانيا) Jasmin Tabatabai - أوروبية قىموسي 09:15

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 10:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 11:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 كثب عن

 وتيةالعنكب والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 أوروبا في اليهود كراهية

 وثائقي 14:00

 الطهي نجوم أحد إلى مهمش شخص من

 سيركان النجم للشيف بالنسبة ممكن هذا نعم، معاً؟ األمرين جمع يمكن هل. اجتماعية ومساهمة راق   مطبخ
 الجئين أشخاص مع نبالتعاو للذواقة مطعم افتتاح يريد النجم فالطباخ. أيضاً  وضروري بل غوزيلشوبان،

 عامل كابن حقق، شاب قصة ليرصد عام، نصف من ألكثر الطباخ التصوير طاقم رافق. إعاقات وذوي
 .كبيرا مهنيا نجاحاً  ألمانيا، إلى وافد تركي
 عالم انتباه النجم الطباخ يلفت". غوزيلشوبان سيركان"بـ هايلبرون مدينة من القريبة أورينغن بلدة تفتخر
 وطنه في الحالي بمشروعه لكنه. الفاخرة للمطاعم وافتتاحه بمشاريعه وتكرارا مرارا يالراق المطبخ
 حديقة في للذواقة مطعم فتح يريد فغوزيلشوبان. أيضا التعجب يثير بل فقط، األنظار يخطف ال السوابي
 وذوي الجئين أشخاص حصري وبشكل به ليوظف أورينغن، ببلدة قصر حديقة في السابقة البرتقال

 .فقط عاقاتإ
 غوزيلشوبان سيركان ولد فقد الذاتية، بسيرته واالنخراط لالندماج دوافعه عاماً  32 البالغ الشاب يبرر
 التحق حيث شتوتغارت، في هيسالخ حي في وترعرع ونشأ. تركي وافد كعامل ألمانيا إلى جاء ألب،

 ال طويلة فترة فبقي جميعها، فضترُ  التي العمل، طلبات من العديد بعدها وقدم. األساسي التعليم بمدرسة
 فاز. قصير وقت خالل عظيما مهنيا نجاحا ليحقق فرصة المطاعم أحد صاحب منحه أن إلى شيئا يعمل
 فرصا مهمشين آخرين يمنح أن يريد واليوم. الطهي في لمهاراته ميشالن بنجمة عاماً  29 سن في وهو
 .أيضا جديدة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 أوروبا في اليهود كراهية

17:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15
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 فيردان جحيم

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 بالمليارات تجارة - المسكنات

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا ومالعل مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 الطهي نجوم أحد إلى مهمش شخص من

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 22:03

 (سويسرا) Damian Lynn و( بريطانيا) Until the Ribbon Breaks - أوروبية موسيقى 22:15

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 23:00
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 األحد 2018-11-11 

 كثب عن 00:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 نمطي؟ ثالث جنس - نمطية امرأة - نمطي رجل - الجنس إلغاء

 على التمييز حول الجدل إطار وفي. فأكثر أكثر يتالشى والنساء الرجال ينب لألدوار التقليدي التوزيع بات
 قديمة لتقاليد وزعزعة تحول حالة في اآلن أنفسنا نجد الثالث، والجنس للجميع، والزواج جنسي، أساس
 .وأنوثة ذكورة من الشائعة التصنيفات عن يتساءل الوثائقي الفيلم هذا. السنين مئات عمرها
 للفتيات الزهري واللون فقط، نساء والنساء رجاالً  يزالون ال الرجال كان حيث ،"القديم" لمالعا أن يبدو

 في الجنس يلعبه الذي الدور ما. اآلن تأرجح حالة في القديم العالم هذا أن يبدو للصبيان، الفاتح واألزرق
 قضت ما وبحسب لماني،األ الشخصية األحوال قانون في الجنسين؟ بين تقف أن يعنيه الذي وما مجتمعنا؟

 جانب إلى السلطات سجالت في" ثالث خيار" وضع مستقبال يتوجب االتحادية، الدستورية المحكمة به
 السكان من بالمئة ثالثة من أكثر هناك.  حاليا بشأنه التفاوض يتم اليوم" طبيعياً " ُيعتبر ما". أنثى" و" ذكر"

 الجنس يغاير الحالي جنسهم ألن إما". وامرأة رجل" بين مصنفون  والسويسريين والنمساويين األلمان
 . ذاك أو الجنس هذا مع التماهي على قادرين غير ألنهم أو به ولدوا الذي

 
 الواليات في العشرينيات سن في هم ممن بالمئة، عشر اثني هناك أن تبين الرأي الستطالعات وفقاً 

 بين االختيار حالياً  بوك الفيس على يمكن. ثإنا أو كذكور أنفسهم تصنيف يرفضون األمريكية، المتحدة
 تقسيم أن المفارقات من. ذلك إلى وما" المتغير الجنس" أو" المتأرجح الجنس"كالـ مختلف مقترح ستين
 كما مضى، وقت أي من أكثر اليوم واضحاً  بات قد للذكور، فاتح أزرق وآخر لإلناث وردي إلى العالم

" ألمانيا ستينكس بينك" مبادرة مؤسسة" شميدل شتيفي. "فقط لإلناث وأ للذكور الموجهة المنتجات ازدادت
 السيارات ألعاب هناك كانت السابق في. القديمة األدوار نماذج يعزز الجنس بحسب التسويق إن تقول
 هذا. للصبيان زرقاء وأخرى للفتيات وردية سيارات هناك فأصبح اليوم أما. المفاجآت وبيض الليغو وقطع

 النمطية الصورة على تركز ال التي للشركات تقدير جائزة منح في للتفكير" شميدل شتيفي" استدعى ما
" الجنسين بين التمييز عدم هوس" وجود من يضجرون فكثيرون. بكثير أقوى المعاكس التيار لكن. القديمة

 يتناول" كيبر ايرـم فرانسيسكا" و" غريسلر كونستانتس" إعداد من الفيلم هذا".  الجنسيين بين التداخل" أو
 جنس - نمطية امرأة - نمطي رجل: السؤال ويطرح. النمطية والصور الحاسمة التقليدية األدوار نماذج
 نمطي؟ ثالث

 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

 أوروبا في اليهود كراهية

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00
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 وثائقي 08:00

 الطهي نجوم أحد إلى مهمش شخص من

 لثقافيةا المجلة - الثقافة واحة 08:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 10:15

 كثب عن 10:30

 كثب عن

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 الخاصة الشركات قبضة في الجيوش تكون عندما

 وثائقي 12:00

 الطهي نجوم أحد إلى مهمش شخص من

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 13:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 نمطي؟ ثالث جنس - نمطية امرأة - نمطي رجل - الجنس إلغاء

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

 (األلمانيا) Jasmin Tabatabai - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 فيردان جحيم

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30



 DW Arabia | األحد 2018-11-11  28/73

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

 أوروبا في اليهود كراهية

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2018-11-12 

 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

 نمطي؟ ثالث جنس - نمطية امرأة - نمطي رجل - الجنس إلغاء

 وثائقي 02:00

 الطهي نجوم أحد إلى مهمش شخص من

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 األول الجزء المستحيل، السالم ـ العالم نهاية

 هي الحرب، تلي التي فالسنوات. بعد يأت لم األسوأ لكن انتهت، األولى العالمية الحرب - 1918 عام إنه

 البؤس يدفع التوازن، لتحقيق العالم يسعى بينما. الهش والتوازن والفقر والصراعات الفوضى سنوات عادة
 فعال؟ للسالم فرصة من هناك فهل. الشمولية التيارات صعود إلى األمان وعدم
 بمثابة كله هذا كان. االستبداد وتعزز العالمية االمبراطوريات انهارت األولى، العالمية الحرب نهاية بعد

 العالمية الحرب آثار جزئين من المكون الوثائقي الفيلم يحلل. مدمرة جديدة بحرب تهدد مخيفة إنذارات
 التي العالم، نهاية حرب كانت. نفسه تدمير إلى يسعى وكأنه 1918 و 1914 عامي بين العالم بدا. األولى
 الجوع ضحايا وقضوا وقتلهم تشويههم تم ومدنيون عسكريون. ضحية مليون 50 أكثرمن أرواح أزهقت

 . البقاء أجل من يكافحون البؤس من عالم في مصدومين جديد من أنفسهم فوجدوا الناجون أما. أوالمرض

 
 

 فيها وعدوا ، 1920 عام تريانون وفي 1919 عام فرساي في سالم معاهدات المنتصرون الحلفاء وضع
 العداء مشاعر ازدادت كما واالستياء اإلهانة مشاعر فانتابتها المهزومة الدول أما. القديم التوازن باستعادة
 :جديد من الدول بين القديمة
 وديع التي العثمانية االمبراطورية وانهارت أراضيها، ثلثي المجرية النمساوية االمبراطورية خسرت
 وأُجبر مقاطعات األلماني الرايخ وخسر األوسط الشرق وإنجلترا فرنسا تقاسمت. عام ألف إلى تاريخها

 االتحاد وبدأ أهلية حرب في غارقة فكانت الروسية القيصرية أما. الهائلة الترميم عمليات تولي على
 . بالظهور السوفيتي

 
 والحروب المضادة والثورات والثورات عاتالمجا حمل المنتصرة، القوى خلقه أرادت الذي  السالم
 . والقومية األهلية

 بظاللها تلقي االستبدادية الشمولية النزعات بدأت حتى الدول، بعض في ظهر أن والتفاؤل األمل يلبث لم
 قوتها في عنفا أكثر تبدو جديدة حرب وقوع من مستتر رعب مشاعر وتثير وألمانيا، إيطاليا حتى لتمتد

 .التدميرية

 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

 نمطي؟ ثالث جنس - نمطية امرأة - نمطي رجل - الجنس إلغاء

 كثب عن 06:00

 كثب عن
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 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 األول الجزء المستحيل، السالم ـ العالم نهاية

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 نمطي؟ ثالث جنس - نمطية امرأة - نمطي رجل - الجنس إلغاء

 وثائقي 10:00

 الطهي نجوم أحد إلى مهمش شخص من

 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

 بالمليارات تجارة - المسكنات

 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

 األول الجزء المستحيل، سالمال ـ العالم نهاية

 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

 األول الجزء المستحيل، السالم ـ العالم نهاية

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

 أوروبا في اليهود كراهية

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00
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20:00 DW األخبار - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 20:03

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 كثب عن 21:30

 كثب عن

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 نمطي؟ ثالث جنس - نمطية امرأة - نمطي رجل - الجنس إلغاء

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



 DW Arabia | الثالثاء 2018-11-13  32/73

 الثالثاء 2018-11-13 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني وريالد 00:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 01:00

 وثائقي 01:15

 فيردان جحيم

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 الطهي نجوم أحد إلى مهمش شخص من

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 07:00

 وثائقي 07:15

 أوروبا في اليهود كراهية

 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

 األول الجزء المستحيل، لسالما ـ العالم نهاية

 كثب عن 10:00

 كثب عن

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30

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

 وثائقي 14:30

 الطهي نجوم أحد إلى مهمش شخص من

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 15:00

 وثائقي 15:15

 نمطي؟ ثالث جنس - نمطية امرأة - نمطي رجل - الجنس إلغاء

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 باراألخ - 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

 الطهي نجوم أحد إلى مهمش شخص من

22:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 األربعاء 2018-11-14 

 وثائقي 00:00

 الطهي نجوم أحد إلى مهمش شخص من

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 بالمليارات تجارة - المسكنات

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 شبابي حواري برنامج - توك ابشب 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 يحوار برنامج - توك شباب 07:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 08:00

 وثائقي 08:30

 الطهي نجوم أحد إلى مهمش شخص من

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 أوروبا في اليهود كراهية

 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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 أوروبا في اليهود كراهية

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 ثقافيةال المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 18:03

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم داثأح ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2018-11-15 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 تفاعلي حواري برنامج - مسةالخا السلطة 01:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 الطهي نجوم أحد إلى مهمش شخص من

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 03:00

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 04:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 05:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 نمطي؟ ثالث جنس - نمطية امرأة - نمطي رجل - الجنس إلغاء

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 09:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 11:00

 وثائقي 11:15

 فيردان جحيم

 كثب عن 12:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 نمطي؟ ثالث جنس - نمطية امرأة - نمطي رجل - الجنس إلغاء
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 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 األول الجزء المستحيل، السالم ـ العالم نهاية

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 قشينا رباعي حوار - كوادريغا 18:03

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 كثب عن 20:30

 كثب عن

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانيا من عربية وقصص خصياتش - 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 2018-11-16 

 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

 وثائقي 06:30

 الطهي نجوم أحد إلى مهمش شخص من

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

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 ةالثقافي المجلة - الثقافة واحة 10:30

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

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

 كثب عن

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

16:00 DW األخبار - األخبار 
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 أوروبا من موسيقية عروض - 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 

 ثقافيةال 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 2018-11-17 

 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

 الرقة في األنقاض وسط

 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

 األول الجزء حيل،المست السالم ـ العالم نهاية

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 06:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:15

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 07:00

 كثب عن 08:00

 كثب عن

 جياوالتكنولو العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 09:00

 (ألمانيا) Tim Bendzko - أوروبية موسيقى 09:15

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 10:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 11:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 كثب عن

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 الرقة في األنقاض وسط



 DW Arabia | السبت 2018-11-17  41/73

 وثائقي 14:00

 والقمامة والفقراء األغنياء

 مع التعامل طريقة وتكشف. فيه نعيش الذي المجتمع صورة الحالي عصرنا في القمامة إنتاج يعكس
 ذلك في السبب يعود االجتماعية، المساواة عدم أيضا تبين كما رفاهيتنا ومدى استهالكنا حجم عن القمامة

 منهم أكثر قمامة وينتجون الفقراء، يستهلك مما أكثر سلعا يستهلكون الكوكب هذا على األغنياء أن إلى
 .آخرين لبقاء ورياضر يعتبر البعض يرميه ما أن غير. بكثير
"  الشاب يعيش. القمامة من ويعتاشون يعيشون بأناس هازل وتوماس فيليبس ناعومي المخرجان يلتقي

 أكبر من واحد يقع حيث نيروبي، الكينية العاصمة من بالقرب داندورا عشوائية في"  اوشينغ غودوين
 صالحة أشياء عن النتنة القمامة أكوام في بالتنقيب وكثيرون هو يوميا يقوم. أفريقيا في النفايات مكبات

 وتعتبر هناك، من كيلومتر ألف 12 تبعد التي نيويورك وفي. الصغيرة وأسرته نفسه إلعالة لالستعمال،
 التي والزجاجات العلب عن القمامة حاويات في سيمونز بيير يبحث العالم، في المدن وأغلى أغنى من

 واسعة واألغنياء الفقراء بين الفجوة فيها تعتبر بالد في يعيشان ينالرجل كال.  تدويرها إلعادة بيعها يمكن
 لوكاس االقتصاديان الخبيران يحذر. أيضا هائلة وكينيا المتحدة الواليات بين االجتماعية الفجوة لكن. جدا

 خلل وهو. والعالمي الوطني المستويين على التوازن في الكبير الخلل تبعات من راوورث وكيت تشانسيل
 .المطاف نهاية في واالقتصاد والديمقراطية الغربية القيم على تأثيره تجاهل يمكن ال

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الرقة في األنقاض وسط

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

 األول الجزء المستحيل، السالم ـ العالم نهاية

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 أوروبا في يهودال كراهية

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 والقمامة والفقراء األغنياء

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

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

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 22:15

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 23:00



حداأل 2018-11-18  43/73  | DW Arabia 

 األحد 2018-11-18 

 كثب عن 00:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 ثائقيو 03:15

 البنسلين قصة

 عالج في ثورة أحدث ما صدفة، البنسلين فليمينغ ألكسندر االسكتلندي الطبيب اكتشف عاماً  تسعين قبل
 ذلك منذ مجتمعنا الحيوية المضادات غيرت. التيفوئيد وحمى والسل كالغرغرينا حينها القاتلة األمراض

 بشكل استخدامه تم إن كارثة إلى للحياة المنقذ البنسلين يتحول أن خشي فليمينغ المكتشف حتى لكن. الوقت
 .خاطئ

 سانت بمشفى مختبره إلى عطلته من فليمينغ الكسندر االسكتلندي الطبيب عاد 1928 عام صيف في
 الجراثيم أكثر قتل على قادر أنه واضحاً  كان لقد. عفن فطر جفنة في صدفة واكتشف لندن في ماري
 دواء تصنيع وهو اآلن، حلمه يتحقق أن األمل يحدوه وهو بنسلين، سما الفطر على فليمينغ أطلق.  عنادا
 استغرق. الجسم في السليمة الخاليا تؤذي أن دون فقط، األمراض مسببات على بسميته القضاء على قادر

 بكميات الحيوية المضادات إنتاج في وغيره فليمينغ نجح حتى عالمية وحرب الزمن من عقدين الوقت
 والغرغرينا والزهري كالتيفوئيد العصر ذلك في المنتشرة األوبئة على القضاء  بها كنيم لدرجة كبيرة
 للدواء استخدام أول مع الطبية الكارثة بدأت. كارثة الطبي النصر هذا يعقب أن توجس فليمينغ لكن. والسل
 شراء باإلمكان أصبح الحرب انتهاء بعد. 1944 عام النازية ألمانية على الحلفاء هجوم في كبيرة بكميات
 المهزومتين، والنمسا ألمانيا في أما. طبية وصفة دون للسعال مضاد كلبان بحرية الصيدلية من البنسلين
 الناس باستغالل للبنسلين، المنتصرين الحلفاء حظر بسبب قاموا، ضمير بال مهربين عصابات فنشأت
 الخارق السالح للبنسلين، المقاومة انيةالعدو الجراثيم نسبة تقدر اليوم. ومغشوش مسروق بنسلين وبيعهم

 من فيلم وهذا. مستوياته أعلى إلى المستشفيات في اإلنذار مستوى وصل وقد. بالمئة بسبعين ُيفترض، كما
 .جسيمة بأخطار يهدد الوقت مع أصبح الذي البارع الدواء المنقذ، البنسلين حول" هاوكه فلفريد" إعداد

 اإلنسان و ولمةالع مجلة - 3000 العولمة 04:00

 كثب عن 04:30

 كثب عن

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 الرقة في األنقاض وسط

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 والقمامة اءوالفقر األغنياء

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30
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 شبابي حواري برنامج - توك شباب 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 10:15

 كثب عن 10:30

 كثب عن

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 أمريكا؟ ضد تآمر - وبوتين ترامب

 وثائقي 12:00

 والقمامة والفقراء األغنياء

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 13:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - افةالثق واحة 14:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 البنسلين قصة

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 17:15

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 17:30

18:00 DW اراألخب - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 18:03

 (ألمانيا) Tim Bendzko - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 األول الجزء المستحيل، السالم ـ العالم نهاية

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - وماكسيور 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 21:30
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22:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم ولح مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 الرقة في األنقاض وسط

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2018-11-19 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في معوالمجت الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 البنسلين قصة

 وثائقي 02:00

 والقمامة والفقراء األغنياء

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الثاني جزءال المستحيل، السالم ـ العالم نهاية

 هي الحرب، تلي التي فالسنوات. بعد يأت لم األسوأ لكن انتهت، األولى العالمية الحرب - 1918 عام إنه

 البؤس يدفع التوازن، لتحقيق العالم يسعى بينما. الهش والتوازن والفقر والصراعات الفوضى سنوات عادة
 فعال؟ للسالم ةفرص من هناك فهل. الشمولية التيارات صعود إلى األمان وعدم
 بمثابة كله هذا كان. االستبداد وتعزز العالمية االمبراطوريات انهارت األولى، العالمية الحرب نهاية بعد

 العالمية الحرب آثار جزئين من المكون الوثائقي الفيلم يحلل. مدمرة جديدة بحرب تهدد مخيفة إنذارات
 التي العالم، نهاية حرب كانت. نفسه تدمير إلى عىيس وكأنه 1918 و 1914 عامي بين العالم بدا. األولى
 الجوع ضحايا وقضوا وقتلهم تشويههم تم ومدنيون عسكريون. ضحية مليون 50 أكثرمن أرواح أزهقت

 . البقاء أجل من يكافحون البؤس من عالم في مصدومين جديد من أنفسهم فوجدوا الناجون أما. أوالمرض

 
 

 فيها وعدوا ، 1920 عام تريانون وفي 1919 عام فرساي في سالم معاهدات المنتصرون الحلفاء وضع
 العداء مشاعر ازدادت كما واالستياء اإلهانة مشاعر فانتابتها المهزومة الدول أما. القديم التوازن باستعادة
 :جديد من الدول بين القديمة
 يعود التي العثمانية ةاالمبراطوري وانهارت أراضيها، ثلثي المجرية النمساوية االمبراطورية خسرت
 وأُجبر مقاطعات األلماني الرايخ وخسر األوسط الشرق وإنجلترا فرنسا تقاسمت. عام ألف إلى تاريخها

 االتحاد وبدأ أهلية حرب في غارقة فكانت الروسية القيصرية أما. الهائلة الترميم عمليات تولي على
 . بالظهور السوفيتي

 
 والحروب المضادة والثورات والثورات المجاعات حمل المنتصرة، القوى خلقه أرادت الذي  السالم
 . والقومية األهلية

 بظاللها تلقي االستبدادية الشمولية النزعات بدأت حتى الدول، بعض في ظهر أن والتفاؤل األمل يلبث لم
 قوتها في عنفا أكثر تبدو جديدة حرب وقوع من مستتر رعب مشاعر وتثير وألمانيا، إيطاليا حتى لتمتد

 .التدميرية

 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

 البنسلين قصة

 كثب عن 06:00

 كثب عن
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 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 الثاني الجزء المستحيل، السالم ـ العالم نهاية

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة ميالرق العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 البنسلين قصة

 وثائقي 10:00

 والقمامة والفقراء األغنياء

 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

 أوروبا في ليهودا كراهية

 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

 الثاني الجزء المستحيل، السالم ـ العالم نهاية

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - كسيوروما 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الثاني الجزء المستحيل، السالم ـ العالم نهاية

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - راسلونم 18:03

 وثائقي 18:15

 الرقة في األنقاض وسط

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00
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20:00 DW األخبار - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 20:03

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 كثب عن 21:30

 كثب عن

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 البنسلين قصة

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الثالثاء 2018-11-20 

 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

 األول الجزء المستحيل، السالم ـ العالم نهاية

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (ألمانيا) Tim Bendzko - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 والقمامة والفقراء األغنياء

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 07:00

 وثائقي 07:15

 رقةال في األنقاض وسط

 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

 الثاني الجزء المستحيل، السالم ـ العالم نهاية

 كثب عن 10:00

 كثب عن

 اياتوحك وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30

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

 وثائقي 14:30

 والقمامة والفقراء األغنياء

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 15:00

 وثائقي 15:15

 البنسلين قصة

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان نعي 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 راألخبا - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 21:30

 والقمامة والفقراء األغنياء

22:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث برزأل تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 األربعاء 2018-11-21 

 وثائقي 00:00

 والقمامة والفقراء األغنياء

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 أوروبا في يهودال كراهية

 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 اريحو 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

 والقمامة والفقراء األغنياء

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 الرقة في األنقاض وسط

 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 - وكت 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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 الرقة في األنقاض وسط

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 18:03

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2018-11-22 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 01:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 والقمامة والفقراء األغنياء

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 03:00

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 04:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 05:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 البنسلين قصة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 09:00

 األماني من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 11:00

 وثائقي 11:15

 األول الجزء المستحيل، السالم ـ العالم نهاية

 كثب عن 12:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 ألسبوعا هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 البنسلين قصة
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 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 الثاني الجزء المستحيل، السالم ـ العالم نهاية

16:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

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

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 كثب عن 20:30

 كثب عن

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

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

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

 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 جلةالم - 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

 والقمامة والفقراء األغنياء

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

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

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

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 والدولية العربية  قتصاديةواال 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) Tim Bendzko - 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 - ألخبارا 

 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 حليليةت متابعة - DW مسائية 23:00
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 السبت 2018-11-24 

 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

 السالم لحركة المذهل النجاح  - ألمانيا النووية القنابل غيرت عندما

 الناس من كثيرل األمريكية المتحدة والواليات الشمالية كوريا بين المتبادلة النووية التهديدات أعادت
 في النووية األسلحة ضد والتظاهر الشوارع إلى للنزول األلمان ماليين دفعت التي الباردة الحرب ذكريات
 أزمة وقوع ُتثبت ،"للغاية سرية" تعتبر كانت وثائق نشر  تم ومؤخراً ". الحار الخريف" ُسمي فيما أوروبا
 .1983 عام في ألمانيا وسط في ثانية كوبا
 المعركة ساحة ألمانيا من ستجعل كانت ربما نووية، حرب عن 1983 عام في العالم فصلت فقط دقائق

 . األخيرة
 الموضوع كان. ألمانيا قسمت التي السنوات هذه الزمن عبر رحلته في أورت أندرياس المخرج يذكر

 األلماني انالبرلم وافق وعندما. المدى متوسطة جديدة وأمريكية سوفيتية صواريخ بنشر يتعلق األساسي
 أكبر إثارة إلى أدى موجهة، وصواريخ بالستية تو بيرشينغ  صواريخ نشر على 1983 عام نوفمبر في

 الحرب من الخوف ينتشر لم. االتحادية الجمهورية تاريخ في البوندستاغ قرار ضد احتجاجات موجة
 وحتى" ألفافيل" و" ينيسيسج" فرقة مثل فرق. العالمية البوب موسيقى طال بل فقط، ألمانيا في النووية

 . نووية كارثة حدوث من المخاوف عن أغانيها في عبرت" إم بوني"
 ومسيرات، بشرية، وسالسل جلوس واعتصامات حياكة وبصنارات: بالحشد قامت ألمانيا في السالم حركة

 . النووي التسلح ضد محلية سالم مبادرة آالف وخمسة كنسية مجموعات األولى بالدرجة شاركت
 الشرقية ألمانيا في الدولة أمن وزارة حاولت. الهاوية حافة على ألمانيا، شيء كل وقبل العالم، رأوا لقد

 نفسه الوقت في حاربت لكنها الغرب، في السالم بيانات بعض مع التعاون شتازي، باسم والمعروفة سابقاً 
 في قوي تأثير اليوم، نعلم كما لها، نكا والتي أيضا، الشرقية ألمانيا في تشكلت قد كانت التي السالم حركة
 . الشرقية ألمانيا في السلمية الثورة

 
 نزع معاهدات على غورباتشوف ميخائيل والروسي ريغان رونالد األمريكي آنذاك الرئيسان وقع عندما 

 مرور وبعد لكن. زخمها من جزءا السالم حركة فقدت ،1987 عام المدى متوسطة الصواريخ سالح
 القديمة العظمى والقوى إلغاؤها، اآلن يوشك السالح، نزع معاهدات تنفيذ بدء على عاماً  ثينثال من أكثر

 .كبير بخطر أوروبا يهدد ما النووي المجال في آخر لتطور مجددا تخطط

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة ميالرق العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 الثاني الجزء المستحيل، السالم ـ العالم نهاية

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 06:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:15

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

 كثب عن 08:00

 كثب عن

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 09:00

 (النرويج) Rebekka Bakken - أوروبية موسيقى 09:15

 لصحةا مجلة - يديك بين صحتك 10:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 10:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 11:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 كثب عن

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 السالم لحركة المذهل النجاح  - ألمانيا النووية القنابل غيرت عندما

 وثائقي 14:00

 مليلية في المغربيات الحّماالت - النساء ظهور على

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 السالم لحركة المذهل النجاح  - ألمانيا النووية القنابل غيرت عندما

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

 الثاني الجزء المستحيل، السالم ـ العالم نهاية

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الرقة في األنقاض وسط

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03
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 وثائقي 20:30

 مليلية في المغربيات الحّماالت - النساء ظهور على

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

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 22:15

 تفاعلي حواري نامجبر - الخامسة السلطة 23:00
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 األحد 2018-11-25 

 كثب عن 00:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة ةمجل - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 دولة رجل من صريحة اعترافات - غوريون بن

 إسرائيل، لدولة األسطوري المؤسس غوريون، بن ديفيد مع قبل من تظهر لم مقابلة.  مثير اكتشاف إنه
 الفيلم يعرض واآلن. مفقودة واعتبرت القدس، في شبيلبرغ أرشيف في غافية 1968 عام منذ بقيت

 .والكاريزماتية بالنبوءة يتسم الذي القرن سياسي مع غرابة األكثر بالتأكيد هي مقابلة الوثائقي
 بن المقابلة تظهر.  قط ينتج لم لفيلم بحث مجرد 1968 عام معه أجريت التي المقابلة مناسبة كانت

 العمل عن بعيداً  إسرائيل، جنوب في الصحراء يف يعيش عاماً، 82  عمره كان. متميزة فترة في غوريون
 وقت بعد. مناصبه جميع عن تخليه  من سنوات خمس بعد جرت المقابلة. مذكراته ويكتب الحكومي،

 وطريقة ذاتي ونقد بالغة بصراحة غوريون بن دافيد تحدث وصمت عزلة في. زوجته وفاة من قصير
. الكيبوتس في والمجتمع الخاصة حياته عن وكذلك إسرائيل، الفتية والديمقراطية وأفعاله حياته عن تحليلية

 كاشفة نظرة الفيلم يلقي ال.  الشكل بهذا وبالده الذاتية وسيرته نفسه دولة رجل ينتقد أن النادر من إن
 يواجه بل فقط، السابق اإلسرائيلي الوزراء رئيس وروح قلب وعلى الماضي على حميمية وأحياناً 

 عليّ  كان إذا: "غوريون بن دافيد يقول. هذا يومنا حتى معاصرة تزال ال فكاروأ بخواطر المشاهدين
 مناطق عن التخلي فكرة ويطرح بل ،."األهم هو السالم سيكون فعندها والسالم، األرض بين االختيار
 السينما، دور مأل" دولة رجل من صريحة اعترافات ـ غوريون بن" فيلم. أيضا السالم أجل من محتلة
 .إسرائيل في سينمائية جائزة أكبر ،"أوفير" جائزةب وفاز

 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

 السالم لحركة المذهل النجاح  - ألمانيا النووية القنابل غيرت عندما

 أوروبا في والمجتمع اةالحي - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 مليلية في المغربيات الحّماالت - النساء ظهور على

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 09:00

 المكان عين من يةتلفزيون تقارير - مراسلون 10:00
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 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 10:15

 كثب عن 10:30

 كثب عن

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 نمطي؟ ثالث جنس - نمطية امرأة - نمطي رجل - الجنس إلغاء

 وثائقي 12:00

 مليلية في المغربيات الحّماالت - النساء ظهور على

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 13:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 15:00

16:00 DW األخبار - خباراأل 

 وثائقي 16:15

 دولة رجل من صريحة اعترافات - غوريون بن

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

 (النرويج) Rebekka Bakken - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الثاني الجزء المستحيل، السالم ـ العالم نهاية

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 21:30

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

 ئقيوثا 22:15

 السالم لحركة المذهل النجاح  - ألمانيا النووية القنابل غيرت عندما

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2018-11-26 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في لمجتمعوا الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 دولة رجل من صريحة اعترافات - غوريون بن

 وثائقي 02:00

 مليلية في المغربيات الحّماالت - النساء ظهور على

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 بوعاألس هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 العالم يغيرن نساء - رقميات محاربات

 وتطلق االجتماعية للتغيرات محركا تكون قد وإنسترغرام وفيسبوك كتويتر االجتماعي التواصل مواقع
 أجل من للكفاح ناعم كسالح بمهارة اإلنترنت العالم أنحاء مختلف في النساء تستعمل. حتى ثورات
 في التناسلية أعضائهن وتشويه اإلناث ختان وضد الالتينية أمريكا في لنساءا اغتيال ضد يكافحن. حقوقهن
 .مثال وباكستان الهند بين السالم أجل ومن إيران في الحجاب فرض وضد إفريقيا

 الذين المتصيدون ضايقهن ومهما يواجهنها التي العداوة كانت فمهما. رقميات محاربات اإلنترنت ناشطات
 في المتابعين آالف مئات يملك بعضهن. يستسلمن وال صامدات يبقين قتلهن، ىعل حتى أحيانا يحرضون

 تقرير وبحق بالمساواة والمطالبة الشوارع إلى للخروج النساء تلهم وحمالتهن االجتماعي التواصل مواقع
 .الجنسي العنف على واالحتجاج التعبير وحرية اإلنسان وحقوق المصير

 استفحال ضد niunamenos# حملة ورفيقاتها الكاراز فلورنسيا رياما الناشطة أطلقت األرجنتين في
 في المرأة كرامة استرجاع هدفهن. كالطوفان الالتينية أمريكا مبادرتهن وغمرت البالد، في النساء اغتيال
 .الحياة قيد على والبقاء الذكورية العقلية عليها تهيمن ثقافة

 في تعيش القوية المناضلة. أيضا نجاد علي مسيح هدف يرالمص تقرير في والحق الكرامة أجل من الكفاح
 تكافح اللتان WhiteWednesdays# و MyStealthyFreedom# حملتاها. بنيويورك المنفى
 إلى بجدية ينظر بات اإليراني النظام أن لدرجة ناجحتان الحجاب فرض ضد إيران في النساء عبرهما

 .النسوية االحتجاجات
 96 يعاني حيث غينيا، في الصمت جدار اكسروا أو  ‘Break the Silence‚ملةح تقود كامارا عايشتا

 التقاليد هذه على القضاء أجل من تناضل التي عايشتا. التناسلية أعضائهن تشويه من النساء من المائة في
 .ونفسيا جسديا كثيرا وعانت 11 سن في للختان بنفسها تعرضت البشعة،

 العدوتين بين المصالحة إلى يدعو اإلنترنت في كبيرا رواجا لقي وفيدي مقطع أطلقت كاور غورمهار
 حتى وهددت الهند في االجتماعي التواصل مواقع في للشتم غورمهار تعرضت. وباكستان الهند اللدودتين

 الذي والدها قتل سنوات، 3 عمرها كان فعندما. بدورها السالم ترفض كي كافية حجة لديها أن مع. بالقتل
 .كشمير في الباكستاني الجيش مع معارك أثناء الهندي الجيش في اضابط كان
 الشارع لتعبئة االجتماعي التواصل بمواقع االستعانة عبر: واحدة ومهمة قارات أربع في نساء أربع

 .العالم وغورمهار وعايشتا ومسيح فلورنسيا من كل تغير المدنية والمجتمعات

 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

 دولة رجل من صريحة اعترافات - غوريون بن

 كثب عن 06:00

 كثب عن
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 والتكنولوجيا علومال مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 العالم يغيرن نساء - رقميات محاربات

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 دولة رجل من صريحة اعترافات - وريونغ بن

 وثائقي 10:00

 مليلية في المغربيات الحّماالت - النساء ظهور على

 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

 الرقة في األنقاض وسط

 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

 العالم يغيرن نساء - رقميات محاربات

 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

 العالم يغيرن نساء - رقميات محاربات

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

 السالم لحركة المذهل النجاح  - ألمانيا النووية القنابل غيرت عندما

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00
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20:00 DW راألخبا - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 20:03

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 كثب عن 21:30

 كثب عن

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 دولة رجل من صريحة اعترافات - غوريون بن

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW ةمسائي 23:00
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 الثالثاء 2018-11-27 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 الكالسيكية الموسيقى من ختاراتم - والموسيقى سارة 01:00

 وثائقي 01:15

 الثاني الجزء المستحيل، السالم ـ العالم نهاية

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (النرويج) Rebekka Bakken - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 مليلية في المغربيات الحّماالت - النساء ظهور على

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 06:00

 توحكايا وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 07:00

 وثائقي 07:15

 السالم لحركة المذهل النجاح  - ألمانيا النووية القنابل غيرت عندما

 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

 العالم يغيرن نساء - رقميات محاربات

 كثب عن 10:00

 كثب عن

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (ألمانيا) Tim Bendzko - أوروبية موسيقى 11:15

 ساناإلن و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30

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

 وثائقي 14:30

 مليلية في المغربيات الحّماالت - النساء ظهور على

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 15:00

 وثائقي 15:15

 دولة رجل من صريحة اعترافات - غوريون بن

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 يالدور 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

 مليلية في المغربيات الحّماالت - النساء ظهور على

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 2018-11-28 

 وثائقي 00:00

 مليلية في المغربيات الحّماالت - النساء ظهور على

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 الرقة في األنقاض وسط

 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 عصن 06:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 07:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 08:00

 وثائقي 08:30

 مليلية في المغربيات الحّماالت - النساء ظهور على

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 السالم لحركة المذهل النجاح  - ألمانيا النووية القنابل غيرت عندما

 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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 السالم لحركة المذهل النجاح  - ألمانيا النووية القنابل رتغي عندما

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW خباراأل - األخبار 

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 18:03

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 20:30

21:00 DW خباراأل - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2018-11-29 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 01:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 مليلية في المغربيات الحّماالت - اءالنس ظهور على

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 03:00

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 04:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 فاعليت حواري برنامج - الخامسة السلطة 05:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 دولة رجل من صريحة اعترافات - غوريون بن

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية لةالمج - ألمانيا في صنع 08:30

 تفاعلي حواري برنامج - الخامسة السلطة 09:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 11:00

 وثائقي 11:15

 الثاني الجزء المستحيل، السالم ـ العالم نهاية

 كثب عن 12:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 دولة رجل من صريحة اعترافات - غوريون بن
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 قتصاديةاال المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 العالم يغيرن نساء - رقميات محاربات

16:00 DW األخبار - األخبار 

 الكالسيكية الموسيقى من مختارات - والموسيقى سارة 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

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

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 كثب عن 20:30

 كثب عن

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 والدولية العربية  واالقتصادية اسيةالسي 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 2018-11-30 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا مالعلو 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 ناقشي رباعي حوار - كوادريغا 03:00

 كثب عن 04:00

 كثب عن

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 04:30

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

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 مليلية في المغربيات الحّماالت - النساء ظهور على

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

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

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

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

 كثب عن

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

16:00 DW األخبار - األخبار 
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 (النرويج) Rebekka Bakken - أوروبية موسيقى 16:15

17:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW خباراأل - 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 - سيوروماك 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


