
2019 أبريل/نيسان  

April 2019 

          

 

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

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

 .العريض بالخط البث  اعيدمو

 .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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 اإلثنين 2019-04-01 

 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

 الشمالية كوريا في كيم رجال

 وثائقي 02:00

 الماضي وجروح إسبانيا - فرانكو قبضة

 يةالثقاف المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 النووية؟ األسلحة من للمزيد أوروبا تحتاج هل - الجديدة الباردة الحرب

 المدى متوسطة النووية الصواريخ من الحد بمعاهدة االلتزام وقف منذ بوضوح النووي التسلح حجم تزايد
 سيناريو العالم يتهدد فهل. والغرب الشرق بين العالقات التصعيد ويسود. وروسيا المتحدة الواليات بين

 المرعب؟ التسلح سباق أي الماضي، القرن لثمانينيات مشابه
 نهاية وبعد. النووي التسلح على احتجاجا مليونية مظاهرات الماضي القرن ثمانينيات خالل أوروبا شهدت
 األمريكية العالقات ساءت الحين ذلك منذ لكن. باأورو من النووية األسلحة آالف سحبت الباردة الحرب
 حرب أمام على العالم يقف فهل. أشده على ليكون الجانبين بين النووي التسلح سباق وعاد بشدة، الروسية
 مرحلة في كانت مما حاليا أكبر نووي هجوم حدوث إمكانية أن الخبراء من عدد يرى جديدة؟ باردة

 والواليات روسيا أن يبدو. جديد نووي عصر عن البعض ويتحدث ا،سابق والغرب الشرق بين الصراع
 ريغان األسبق األمريكي الرئيس وقعها التي النووي السالح انتشار من الحد معاهدة تخرقان المتحدة
 استخدام بإمكانية المقلق السيناريو يشكل.  وشيكة نووية حرب لتجنب غورباتشوف السوفييتي ونظيره
 ترسانتها بتحديث االمريكية المتحدة الواليات فقيام. أوروبا على خطيرة تداعيات دامجد النووي السالح
 إضافة أوروبية، نووية قنبلة تطوير إلى الحاجة عن المتزايد والحديث األوروبية األراضي فوق النووية

 تصعيد من ركبي بشكل تزيد الناتو، لحلف الشرقية الحدود جانبي على المتتالية العسكرية المناورات إلى
 .الوضع

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 الشمالية كوريا في كيم رجال

 كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم ولح مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 النووية؟ األسلحة من للمزيد أوروبا تحتاج هل - الجديدة الباردة الحرب

 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

 الشمالية كوريا في كيم رجال

 وثائقي 10:00

 الماضي وجروح إسبانيا - فرانكو قبضة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:30

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:45

 وثائقي 11:15

 !روسيا اللـه ليحفظ

 أوروبا في والمجتمع الحياة - اكسيوروم 12:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 النووية؟ األسلحة من للمزيد أوروبا تحتاج هل - الجديدة الباردة الحرب

 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

 النووية؟ األسلحة من للمزيد أوروبا تحتاج هل - الجديدة الباردة الحرب

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 !روسيا اللـه ليحفظ

 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
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22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 الشمالية كوريا في كيم رجال

 لألخبار موجز مع اليوم اثأحد ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الثالثاء 2019-04-02 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 01:00

 قيوثائ 01:15

 النووية؟ األسلحة من للمزيد أوروبا تحتاج هل - الجديدة الباردة الحرب

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (األماني/إسبانيا) Álvaro Soler - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 الماضي وجروح إسبانيا - فرانكو قبضة

 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

 العنكبوتية ةوالشبك الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 !روسيا اللـه ليحفظ

 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

 وية؟النو األسلحة من للمزيد أوروبا تحتاج هل - الجديدة الباردة الحرب

 كثب عن 10:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (ألمانيا/إسبانيا) Álvaro Soler - 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

 الماضي وجروح إسبانيا - فرانكو قبضة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 الشمالية ياكور في كيم رجال

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 كثب عن 16:30

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 عةمتاب - 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

 الماضي وجروح إسبانيا - فرانكو قبضة

22:00 DW ألخبارا - 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 2019-04-03 

 وثائقي 00:00

 الماضي وجروح إسبانيا - فرانكو قبضة

 الصحة مجلة - ديكي بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 !روسيا اللـه ليحفظ

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 03:00

 حكاياتو 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

 ائقيوث 08:30

 الماضي وجروح إسبانيا - فرانكو قبضة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 !روسيا اللـه ليحفظ

 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

 يوثائق 15:15
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 !روسيا اللـه ليحفظ

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 ديةاالقتصا المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 البشرية كنوز 18:03

 تونس األغالبة، قلعة -  سوسة

 الساحلية سوسة مدينة على السيطرة إلى يسعى كان المنطقة هذه في السلطة إلى الماضي في سعى من كل
 يد في وكانت كثيرة، حضارات من جزءا   كانت عام آالف ثالثة قرابة إلى الممتد تاريخها ففي. التونسية
 اكتسبته الحالي الساحلية المدينة ووجه. واألوروبيين والعثمانيين والعرب والبيزنطيين والرومان الفينيقيين

 .بغداد في الخليفة من بأمر اإلسالم اعتنقت عندما التاسع القرن في
 محّصنة وقلعة فخما   مسجدا   سوسة في شيدت الخليفة أرسلها والتي بغداد من المنحدرة األغالبة ساللة

ا ا ورباط   في رابطوا الذين الرجال، أطلق. والمرابطة للجهاد متعبدون فرسان نساك فيه يسكن كان مهيب 
 الحرب في النخبة جنود هؤالء وكان". مرابطين" اسم أنفسهم على اإلسالم، لنصرة الرباط هذا ُحجرات
 وأداء دينية تمارين ممارسة اللخ من لالستشهاد أنفسهم أعّدوا الذين الفرسان النساك إنهم. المقدسة

 الرباطات مازالت المدينة سور جانب وإلى. سوسة لمدينة القديم العربي الحي ُرمم واليوم. الصلوات
 .جيدة بحالة أيضا   اإلسالمية

 وثائقي 18:15

 دولة رجل من صريحة اعترافات - غوريون بن

 إسرائيل، لدولة األسطوري المؤسس يون،غور 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 بعيدا   إسرائيل، جنوب في الصحراء في يعيش عاما ، 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 حدثت 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 يميةحم وأحيانا  

 عليّ  كان إذا: "غوريون بن دافيد يقول. هذا يومنا حتى معاصرة تزال ال وأفكار 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 حتلةم
 .إسرائيل في سينمائية جائزة أكبر ،"أوفير" بجائزة وفاز

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع اةالحي - 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 
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 البشرية كنوز 22:03

 تونس األغالبة، قلعة -  سوسة

 وثائقي 22:15

 دولة رجل من صريحة اعترافات - غوريون بن

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



 DW Arabia | الخميس 2019-04-04  10/82

 الخميس 2019-04-04 

 المكان نعي من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 البشرية كنوز 01:00

 تونس األغالبة، قلعة -  سوسة

 وثائقي 01:15

 دولة رجل من صريحة اعترافات - غوريون بن

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 الماضي وجروح إسبانيا - فرانكو قبضة

 وثائقي 03:00

 دولة رجل من صريحة اعترافات - غوريون بن

 السيارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 البشرية كنوز 05:00

 تونس األغالبة، قلعة -  سوسة

 وثائقي 05:15

 دولة رجل من صريحة اعترافات - غوريون بن

 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

 الشمالية كوريا في كيم رجال

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 البشرية كنوز 09:00

 تونس األغالبة، قلعة -  سوسة

 وثائقي 09:15

 دولة رجل من صريحة اعترافات - غوريون بن

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

 المكان عين من تلفزيونية يرتقار - مراسلون 11:00
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 وثائقي 11:15

 النووية؟ األسلحة من للمزيد أوروبا تحتاج هل - الجديدة الباردة الحرب

 كثب عن 12:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 ألسبوعا هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 الشمالية كوريا في كيم رجال

 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

 نووية؟ال األسلحة من للمزيد أوروبا تحتاج هل - الجديدة الباردة الحرب

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 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 شيناق 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

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانيا من عربية صصوق 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 2019-04-05 

 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

 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

 الماضي وجروح إسبانيا - فرانكو قبضة

 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 المجتمعو الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

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

16:00 DW األخبار - األخبار 
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 (ألمانيا/إسبانيا) Álvaro Soler - 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 2019-04-06 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن مستقبلال 02:45

 وثائقي 03:15

 البارع المصور راي، راغو - الهند عين

 وأوضاع جماعية إبادة وأعمال سياسية صراعات وثق وقد. الهند في المصورين أهم أحد راي راغو يعتبر
 بتاريخ وثيقا ارتباطا طيرتب مسيرته، عن الفيلم وهذا. الهند بلده في اليومية الحياة إلى إضافة الالجئين،

 .الهند
.  الهند وطنه في المؤثرين المصورين أهم من اآلن وهو. 1965 عام في المهنية مسيرته راي راغو بدا
 راي راغو أعمال. وأعماله والدها حياة عن راي، آفاني المخرجة ابنته، تحكي الوثائقي الفيلم هذا في

 أثناء. غاندي إنديرا وسقوط صعود أو بوبال، كارثة  مثل مروعة أحداث: الهند تاريخ عن أيضا تكشف
 راغو أنجز. الهند إلى الجئ ماليين عشرة طريق راي وثق 1971 سنة بنغالديش في االستقالل حرب
 الثقافية الساحة مشاهير إلى إضافة الما، والداالي تيريزا األم مثل مؤثرة لشخصيات بورتريهات راي

 في البارزة السياسية الشخصيات من وعدد سيث، فيكرام والكاتب اي،ر ساتياجيت المخرج مثل الهندية
 إلى انضمامه في المتمثل المرموق والتكريم. حجما أقل يكن لم بلده في البسطاء بالناس اهتمامه لكن. بلده

 1971 سنة له تحقق بريسون، كارتييه هنري تأسيسها في شارك التي ماغنوم الشهيرة التصوير وكالة
 بالكاميرا والدها راي آفاني رافقت. بنغالديش استقالل عن لتقاريره تقديرا عاما، 29 يتجاوز لم عمر عن

 مليئا عاما السبعين تخطى الذي راي راغو يزال ال. المثيرة الشخصيات إحدى صورة لتنقل سنوات ألربع
 تفارقه أن ندو العالم أنحاء كل في صوره يعرض يزال وال كتابا أربعين حوالي ألف لقد. بالحيوية
 .منه جزء وكأنها الكاميرا

 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

 النووية؟ األسلحة من للمزيد أوروبا تحتاج هل - الجديدة الباردة الحرب

 األسبوع هذا العالم - العالم حول ونمراسل 06:00

 وثائقي 06:15

 دولة رجل من صريحة اعترافات - غوريون بن

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 07:30

 كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30

 (سراسوي) Seven - أوروبية موسيقى 09:00
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 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 09:45

 وثائقي 10:15

 دولة رجل من صريحة اعترافات - غوريون بن

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات شخاصوأ دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 البارع المصور راي، راغو - الهند عين

 والحياة العقيدة 14:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 البشرية كنوز 15:00

 تونس األغالبة، قلعة -  سوسة

 وثائقي 15:15

 دولة رجل من صريحة اعترافات - غوريون بن

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 البارع المصور راي، راغو - الهند عين

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 لحو مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 النووية؟ األسلحة من للمزيد أوروبا تحتاج هل - الجديدة الباردة الحرب

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 البارع المصور راي، راغو - الهند عين

20:00 DW األخبار - األخبار 

 جياوالتكنولو العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 والحياة العقيدة 20:30
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21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 (راسويس) Seven - أوروبية موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 دولة رجل من صريحة اعترافات - غوريون بن
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 األحد 2019-04-07 

 كثب عن 00:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر يسياس 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

 األول الجزء كاغامي، عهد في رواندا - إنكوتاني

. شخص ألف 800 ليحوا الهوتو ميليشيات قتلت 1994 عام روندا في الجماعية اإلبادة حرب خالل
 في وشاركوا عاصروا أشخاص من األحداث حول الشهادات. التوتسي أقلية من كانوا الضحايا أغلب

 .الدولي المجتمع فشل تظهر كاغامي، بول الرئيس بينهم من الحرب
 متفرجا الدولي المجتمع وقف. 1994 يوليو إلى أبريل من رواندا في الجماعية االبادة حرب استمرت

 بقيادة إنكوتاني ـ الرواندية الوطنية الجبهة نجحت 1994 يوليو في. ساكنا يحرك أن دون ارثةالك على
 تسلسها حسب األحداث يسرد الذي الوثائقي الفيلم هذا في. الدم حمام وقف في كاغامي بول الحالي الرئيس
 مرة ألول بارزون أشخاص يحكي الراهن، وقتنا حتى رواندا لتاريخ عرضا ذاته الوقت في ويقدم الزمني

 الرئيس نائب منصب كاغامي تقلد. والسياسية العسكرية إنكوتاني ـ الرواندية الوطنية الجبهة أعمال عن
 الرئاسية االنتخابات في الثالثة للمرة ترشح الدستور في تعديل بعد. 2000 عام في الرئاسة يتولى أن قبل
 القمع باستخدام معارضوه يتهمه. صواتاأل من الساحقة األغلبية على مجددا وحصل 2017 عام في

 الفيلم. البالد في والسالم الهائلة االقتصادية الطفرة على أنصاره يركز حين في دكتاتورية، وأساليب
 الماضي في وأهميتها الحركة لهذه شامل تناول أول هو" كاغامي عهد في رواندا ـ إنكوتاني" الوثائقي

 اإلبادة حرب منذ إجابة دون بقيت التي األسئلة من عدد عن أجوبة يقدمون مؤثرون أشخاص. والحاضر
 الجبهة زعماء بإمكان كان هل: " التالي السؤال كانت الحوارات جميع في المحورية الفكرة. الجماعية
 "الظروف؟ تلك ظل في مختلف بشكل التصرف الرواندية الوطنية

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 ثبك عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 البارع المصور راي، راغو - الهند عين

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 والحياة العقيدة 08:00

 الثقافية مجلةال - 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

 سبوعاأل هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 األول الجزء كاغامي، عهد في رواندا - إنكوتاني

 والحياة العقيدة 12:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 البشرية كنوز 13:00

 تونس األغالبة، قلعة -  سوسة

 وثائقي 13:15

 دولة رجل من صريحة اعترافات - غوريون بن

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 األول الجزء كاغامي، عهد في رواندا - إنكوتاني

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 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 (سويسرا) Seven - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 النووية؟ األسلحة من للمزيد أوروبا تحتاج هل - الجديدة الباردة الحرب

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
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 كنولوجياوالت العلوم مجلة - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 البارع المصور راي، راغو - الهند عين

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2019-04-08 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 عولمةال 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 األول الجزء كاغامي، عهد في رواندا - إنكوتاني

 والحياة العقيدة 02:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 بالصحة المتاجرة خطر - السيطرة خارج

 اآلمنة، غير الطبية المنتجات بسبب إلصابات يتعرضون أو يموتون الذين الناس عدد ملحوظ بشكل يتزايد
 عدد عفتضا ألمانيا وفي. االصطناعية والثدي القلب ضربات تنظيم وأجهزة االصطناعية األطراف مثل

 خمس المتحدة الواليات في المسجل العدد ارتفع فيما سنوات، 10 خالل مرات ثالث المسجلة الحاالت
 .مرات

 حاجة في توما كان 2005 عام في. ناجحة تكن لم والتجربة. توما يورغن يقول ،"التجارب فئران كنا" 
 كل على يتفوق" ابتكار" أنه على جديد منتوج عليه عرض المديح من وبكثير. جديد حوض مفصل إلى

 للمعدن تآكل حدث فقد. األشخاص لمئات شديدة معاناة في تسبب االبتكار هذا لكن. السوق في المنتجات
. العظام في وتآكل معدني بتسمم المرضى من عددا أصاب ما االصطناعية، األطراف هذه في الموجود

 انتزاع أجل من معقدة جراحية لعملية ضعخ قصيرة فترة قبل. لسنوات حادة آالم من فوسكا توماس عانى
 في بالستيكية أجزاء وانتشرت االصطناعية القطعة تحللت فقد. خلل بها الفقري عموده في اصطناعية فقرة
 والوزارات، للشركات تابعة سرية وثائق على اطلعت صحفية استقصاءات أظهرت. الشوكي النخاع قناة

 غالبا. باستمرار يتكرر الجانبية األعراض إخفاء أن فساد، فيوكاش القطاع ممثلي مع حوارات الى إضافة
 منذ. التحذيرات وإصدار األسواق من منتجاتها سحب مهمة نفسها المصنعة للشركات السلطات تترك ما

 تصدر لم حين في اليوم، في مرات ثالث بمتوسط أي سنويا، مرة ألف حوالي ذلك وقع 2010 عام
 أغلب في. األسواق من آمنة غير منتجات بسحب أوامر ستة سوى هانفس الفترة تلك خالل السلطات
 أجساد في األطباء يزرع منتظم وبشكل. اآلمنة غير المنتجات بشأن إجراءات أية تتخذ ال األحيان

 سنة من داخلية وثائق بحسب - تتوقع نفسها الصحة وزارة حتى. لالختبار تخضع لم منتجات مرضاهم
 بيانات لها يوجد العالية الخطورة ذات الطبية المنتجات من فقط المائة في عشرة نسبة أن - 2016
 شركات تنجح. العام للراي يصل ال ذلك لكن للمرضى، بالنسبة خطيرة جانبية آثار يعني قد هذا. سريرية
 قانوني بالتزام التعويضات ربط عبر الصمت على المرضى إجبار في االصطناعية الطبية األجهزة
 تحت صدرت التي االصطناعية الطبية األجهزة حول االستقصائية البحث أعمال في شارك. بالصمت
 سي بي بي بينها من إعالمية، مؤسسة 60 من صحفيا 250 من أكثر" األعضاء زراعة ملفات" عنوان

 .كثيرة أوروبية ودول وتونس والمكسيك وباكستان اليابان من إعالمية مؤسسات جانب إلى ولوموند،

 أوروبا في والمجتمع الحياة - اكسيوروم 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 األول الجزء كاغامي، عهد في رواندا - إنكوتاني

 كثب عن 06:00
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 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن بلالمستق 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 بالصحة المتاجرة خطر - السيطرة خارج

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 األول الجزء كاغامي، عهد في رواندا - إنكوتاني

 والحياة العقيدة 10:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:30

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:45

 وثائقي 11:15

 البارع المصور راي، راغو - الهند عين

 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

 بالصحة المتاجرة خطر - السيطرة خارج

 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

 بالصحة المتاجرة خطر - السيطرة خارج

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 بارعال المصور راي، راغو - الهند عين

 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

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 األول الجزء كاغامي، عهد في رواندا - إنكوتاني

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



ثالثاءال 2019-04-09  23/82  | DW Arabia 

 الثالثاء 2019-04-09 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 01:00

 وثائقي 01:15

 بالصحة المتاجرة خطر - السيطرة خارج

 اإلنسان و ولمةالع مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (سويسرا) Seven - أوروبية موسيقى 03:15

 والحياة العقيدة 04:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 البارع المصور راي، راغو - الهند عين

 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

 بالصحة المتاجرة خطر - السيطرة خارج

 كثب عن 10:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (سويسرا) Seven - أوروبية موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 مةالعول 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

 األسبوع هذا العالم - العالم ولح مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 األول الجزء كاغامي، عهد في رواندا - إنكوتاني

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 كثب عن 16:30

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 2019-04-10 

 والحياة ةالعقيد 00:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 البارع المصور راي، راغو - الهند عين

 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 - ايةوحك ضيف 08:00

 والحياة العقيدة 08:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 البارع المصور راي، راغو - الهند عين

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

 شبابي حواري نامجبر - 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 قميالر العالم - كليك 15:00

 وثائقي 15:15
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 البارع المصور راي، راغو - الهند عين

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - خباراأل 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 البشرية كنوز 18:03

 فنلندا البحر، ساحل على الخشبية البلدة - راوما

 مدن إحدى وهي. أوروبا شمال في خشبية مدينة أكبر المكتظة المباني ذات القديمة راوما مدينة تعد
. هذا يومنا حتى قائمة األساسية هياكلها مازالت التي لفنلندا الغربي الساحل على يلةالقل الوسطى العصور

 .راوما لمدينة األولى الحقوق السويدي الملك فرسان أحد أقرّ  1442 عام وفي
 عام األخير الكبير الحريق من قرون ثالثة بعد تقريبا   تغيير بدون راوما في القديمة البلدة بناء إعادة

 فالفنانون. وحاضرا   سابقا   مواطنيها لدى التراثي للوعي المطاف نهاية في بالفضل تعود 1852
 من أيضا   راوما مدينة استفادت. لمدينتهم الوسطى القرون طابع على الحفاظ في نجحوا والمعماريون

 للمدينة هائال   رخاء   الكبيرة الشراعي اإلبحار فترة جلبت فقد. القرن مطلع في أوروبا في العام االزدهار
 السريعة التصنيع عملية ورغم. الحالي الملون مظهرها إلى السابقة الرمادية المنازل واجهات وتحّولت

 ففي. متحفا   راوما تعد ال ذلك ومع. القديمة لبنيتها تغيير بدون القديمة لراوما التاريخية البناء خطة ظلت
 الخشبية المدينة هذه في يسكنون مواطن 800 وقرابة. عمل وورشة مصنعا   180 هناك القديمة البلدة

 أمام. والحداثة التراث من يتكون وملهما   إبداعيا   مزيجا   وللزوار لهؤالء القديمة راوما بلدة وتعد. الساحرة
 .مواطنيها تفاني بفضل واعد مستقبل البحر على الصغيرة الخشبية المدينة

 وثائقي 18:15

 األلماني؟ الجيش مصير ما - طاقاته حدود يبلغ جيش

 تشكيل وحتى السلطة استخدام سوء إلى التجهيزات ضعف من بدءا األلماني، الجيش على الفضائح تتوالى
 من القليل: والنتيجة. الكافي االهتمام يلقى ال طويال ظل األلماني الجيش. داخله متطرفة يمينية جماعات
 الخلل؟ يكمن فأين. باإلحباط الشعور من والكثير سيء وتجهيز المهام، من والكثير البشرية، الموارد
 حدود حماية: واضحة األلماني الجيش ومهام ألمانيا، في إجبارية العسكرية الخدمة كانت 2010 عام حتى
 والجنود عاملين، وجنودا ضباطا يضم جيش إلى األلماني الجيش تحول فقد اليوم أما. الخارجية البالد

 خارجية مهمات في المشاركون الجنود يتمنى. قتالية بعضها مالعال حول مهمة 15 في يشاركون األلمان
 الضابط. الجنود من كثير يشتكي كما منعدم، شبه ذلك لكن. والسياسيين المجتمع من دعما خاص بشكل
 في 2010 عام عسكرية مواجهة بعد قوية نفسية لصدمة تعرض القدامى، المحاربين من. ب أليكس

 يخافون الجنود أن يعرفون ال إنهم. الموت من الخوف عن فكرة أدنى لهم ليس الناس: " ويقول أفغانستان،
 شريحة أن كما". الجنود حياة عن تصور لديها الجيش خارج فقط قليلة قلة: "ويضيف ،"زمالئهم على

 كبيرا عددا يحبط وهذا بالقوات، اهتمام أدنى تبدي وال الخارج في الجيش عمليات ترفض واسعة مجتمعية
 إذ. بشدة الجنود يحتاجه ما يعرف الجيش، لشؤون األلماني البرلمان مفوض بارتلز، بيتر هانز. الجنود من

 ما لهم يوضح أن عليه والنساء الرجال تجنيد يريد فمن الوضوح، من مزيدا الجنود من كبير عدد يتمنى
 ممتاز، بشكل مدربين الجنود يكون قد. ذلك عليهم ينبغي لماذا شيء كل وقبل به، القيام عليهم ينبغي الذي
 .النزاهة من مزيدا السياسيين على يفرض ما وهذا السياسيين، بيد يبقى العسكرية المشاركة قرار لكن

 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 يفض 20:30
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21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 البشرية كنوز 22:03

 فنلندا ر،البح ساحل على الخشبية البلدة - راوما

 وثائقي 22:15

 األلماني؟ الجيش مصير ما - طاقاته حدود يبلغ جيش

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2019-04-11 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 البشرية كنوز 01:00

 فنلندا البحر، ساحل على الخشبية البلدة - راوما

 وثائقي 01:15

 األلماني؟ الجيش مصير ما - طاقاته حدود يبلغ جيش

 وروباأ في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 والحياة العقيدة 02:30

 وثائقي 03:00

 األلماني؟ الجيش مصير ما - طاقاته حدود يبلغ جيش

 السيارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 البشرية كنوز 05:00

 فنلندا البحر، احلس على الخشبية البلدة - راوما

 وثائقي 05:15

 األلماني؟ الجيش مصير ما - طاقاته حدود يبلغ جيش

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 األول ءالجز كاغامي، عهد في رواندا - إنكوتاني

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 البشرية كنوز 09:00

 فنلندا البحر، ساحل على الخشبية البلدة - راوما

 وثائقي 09:15

 األلماني؟ الجيش مصير ما - طاقاته حدود يبلغ جيش

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:00
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 وثائقي 11:15

 بالصحة المتاجرة خطر - السيطرة خارج

 كثب عن 12:00

 افيةالثق المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 األول الجزء كاغامي، عهد في رواندا - إنكوتاني

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 يوثائق 15:15

 بالصحة المتاجرة خطر - السيطرة خارج

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 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

21:00 DW باراألخ - 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 2019-04-12 

 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 يونيةتلفز 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

 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

 الدوليةو 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 - وادريغاك 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 لمجتمعوا الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

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

16:00 DW األخبار - األخبار 
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 (سويسرا) Seven - 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 - روباأو 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 2019-04-13 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 كثب عن 02:15

 تكنولوجياوال العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:45

 وثائقي 03:15

 داعش تنظيم اهتمام بؤرة في الفلبين - للتسامح مكان ال

 آسيا؟ في له جسر رأس إلى الفلبين تحويل إلى اإلسالمية الدولة تنظيم يسمى ما يسعى هل
 الجيش من استغرق وتحريرها. 2017 عام المسلمة الغالبية ذات ماراوي مدينة على داعش تنظيم سيطر
 .أشهر خمسة من الفلبيني
 من له جسر رأس إلى تحويله إلى اإلسالمية الدولة تنظيم يسمى ما يسعى بلد داخل إلى الوثائقي هذا ينقلنا
 الفلبينية الدولة تبدو ماراوي مدينة في الهائل الدمار حجم إلى بالنظر. آسيا في أيديولوجيته نشر أجل

 حرب التنظيم هذا استغل عسكريا، اعشد أنصار هزيمة رغم. أرضها عن الدفاع عن وعاجزة ضعيفة
 بروباغاندا نشر في االمريكية، المتحدة الواليات من والمجهز المدعوم الفلبيني الجيش ضد الشوارع
 مدينة تقع حيث الفلبين، جنوب الواقعة مينداناو جزيرة في ساريا الحرب قانون يزال ال. المزعومة خالفته
 مالجئ أو لالجئين مخيمات في يعيشون المدينة سكان من شخص ألف ستين من أكثر يزال وال. ماراوي

 على داعش لتنظيم المؤقتة السيطرة تشكل. طويلة سنوات اإلعمار إعادة عملية ستستغرق. الطواريء
 أكثر فمنذ. فيه يتسبب لم لكنه داعش تنظيم استغله دينيا مشحون قديم لصراع عابرة ذروة ماراوي مدينة
 شمال من ومستوطنين مستعمرين من المسيحيين وبين المسلمين السكان بن عداء مىيتنا عام أربعمائة من

 . األرخبيل
 ما البالد، في الكاثوليكية الغالبية قبل من ضدهم التمييز استمرار من يشتكون المسلمين من كثير يزال ال

 على داعش يمتنظ سيطرة تشكل قد. صفوفه في مقاتلين تجنيد أجل من داعش لتنظيم خصبة أرضا يشكل
 اهتمام بؤرة في المجاورة فإندونيسيا المنطقة، كامل في المتطرفة للقوى محفزا يوما 154 طوال ماراوي
 المعروف دوتيرتي رودريغو الرئيس الفلبين في يحكم المعقدة األوضاع هذه ووسط. كذلك داعش تنظيم

 .السالم زرع من أكثر الحديدية القبضة سياسة باعتماده

 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

 بالصحة المتاجرة خطر - السيطرة خارج

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 األلماني؟ الجيش مصير ما - طاقاته حدود يبلغ جيش

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 07:30

 كثب عن 08:00
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 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30

 (سويسرا) Damian Lynn و( بريطانيا) Until the Ribbon Breaks - أوروبية موسيقى 09:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 09:45

 وثائقي 10:15

 األلماني؟ الجيش مصير ما - طاقاته حدود يبلغ جيش

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 داعش تنظيم اهتمام بؤرة في الفلبين - للتسامح مكان ال

 وثائقي 14:00

 وستالين أوروبا بين بلد - تتحول جورجيا

 . جورجيا األم وطنه عبر برحلة غابونيا دافيت الكاتب يقوم
 .وطنه في للوضع ومؤثرة شاملة صورة لنا ويقدم. الحرب في سقط الذي عمه ابن قبر أيضا خاللها يزور
 ستالين متحف أمينة ومع تبليسي، العاصمة في متظاهرين مع أيضا رحلته في غابونيا الكاتب يتحدث

 منطقة في ألقي أن بعد مكانه، إلى ستالين تمثال إعادة يريد ستالين أنصار من واحد مع وكذلك الغريب،
 الذي عمه ابن قبر يزو حيث شخصية، أهمية له تمثل أماكن زيارة غابونيا دافيت يتعمد. مهجورة صناعية

 األسود، البحر على غابونيا رأس مسقط في يقع القبر. 2008 سنة الروسية الجورجية الحرب في سقط
 االنقسام استشعر 1982 عام المولود الكاتب. سنوات عشر طوال هناك إلى الذهاب على يجرؤ لم حيث
 هذا على تسيطر فروسيا. الجنوبية وأوسيتيا جورجيا بين" اإلدارية الحدود خط" على توقفه عند بالده في

 يؤثر النزاع أن منها ويعرف بمزارعة هناك غابونيا دافيت يلتقي. سنوات عشر منذ الجورجي اإلقليم
 التي األحداث بدقة يدون حيث األسود، مذكراته دفتر في غابونيا يتناولها دسمة مادة. حياتها على يوميا

 .الحالية جورجيا عن شاملة صورة بذلك لينجز رحلته، في يعايشها

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 البشرية كنوز 15:00

 فنلندا البحر، ساحل على الخشبية البلدة - راوما

 وثائقي 15:15

 اني؟األلم الجيش مصير ما - طاقاته حدود يبلغ جيش

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 داعش تنظيم اهتمام بؤرة في الفلبين - للتسامح مكان ال

17:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30
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18:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 بالصحة المتاجرة خطر - السيطرة خارج

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 داعش تنظيم اهتمام بؤرة في الفلبين - للتسامح مكان ال

20:00 DW راألخبا - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 وستالين أوروبا بين بلد - تتحول جورجيا

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 (سويسرا) Damian Lynn و( بريطانيا) Until the Ribbon Breaks - ةأوروبي موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 األلماني؟ الجيش مصير ما - طاقاته حدود يبلغ جيش



 DW Arabia | األحد 2019-04-14  35/82

 األحد 2019-04-14 

 كثب عن 00:00

 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

 الثاني الجزء كاغامي، عهد في رواندا - إنكوتاني

. شخص ألف 800 حوالي الهوتو ميليشيات قتلت 1994 عام روندا في الجماعية اإلبادة حرب اللخ
 في وشاركوا عاصروا أشخاص من األحداث حول الشهادات. التوتسي أقلية من كانوا الضحايا أغلب

 .الدولي المجتمع فشل تظهر كاغامي، بول الرئيس بينهم من الحرب
 متفرجا الدولي المجتمع وقف. 1994 يوليو إلى أبريل من رواندا يف الجماعية االبادة حرب استمرت

 بقيادة إنكوتاني ـ الرواندية الوطنية الجبهة نجحت 1994 يوليو في. ساكنا يحرك أن دون الكارثة على
 تسلسها حسب األحداث يسرد الذي الوثائقي الفيلم هذا في. الدم حمام وقف في كاغامي بول الحالي الرئيس
 مرة ألول بارزون أشخاص يحكي الراهن، وقتنا حتى رواندا لتاريخ عرضا ذاته الوقت في يقدمو الزمني

 الرئيس نائب منصب كاغامي تقلد. والسياسية العسكرية إنكوتاني ـ الرواندية الوطنية الجبهة أعمال عن
 الرئاسية نتخاباتاال في الثالثة للمرة ترشح الدستور في تعديل بعد. 2000 عام في الرئاسة يتولى أن قبل
 القمع باستخدام معارضوه يتهمه. األصوات من الساحقة األغلبية على مجددا وحصل 2017 عام في

 الفيلم. البالد في والسالم الهائلة االقتصادية الطفرة على أنصاره يركز حين في دكتاتورية، وأساليب
 الماضي في وأهميتها الحركة لهذه لشام تناول أول هو" كاغامي عهد في رواندا ـ إنكوتاني" الوثائقي

 اإلبادة حرب منذ إجابة دون بقيت التي األسئلة من عدد عن أجوبة يقدمون مؤثرون أشخاص. والحاضر
 الجبهة زعماء بإمكان كان هل: " التالي السؤال كانت الحوارات جميع في المحورية الفكرة. الجماعية
 "الظروف؟ تلك ظل في مختلف بشكل التصرف الرواندية الوطنية

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 داعش تنظيم اهتمام بؤرة في الفلبين - للتسامح مكان ال

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 تالسيارا مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 وستالين أوروبا بين بلد - تتحول جورجيا

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 09:00



 DW Arabia | األحد 2019-04-14  36/82

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 10:15

 كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 الثاني الجزء كاغامي، عهد في رواندا - إنكوتاني

 وثائقي 12:00

 وستالين أوروبا بين بلد - تتحول جورجيا

 صحةال مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 البشرية كنوز 13:00

 فنلندا البحر، ساحل على الخشبية البلدة - راوما

 وثائقي 13:15

 األلماني؟ الجيش مصير ما - طاقاته حدود يبلغ جيش

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 15:00

16:00 DW ألخبارا - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الثاني الجزء كاغامي، عهد في رواندا - إنكوتاني

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 

 مكانال عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

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

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 بالصحة المتاجرة خطر - السيطرة خارج

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا يف والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15
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 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 سبوعاأل هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 داعش تنظيم اهتمام بؤرة في الفلبين - للتسامح مكان ال

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2019-04-15 

 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

 الثاني الجزء كاغامي، عهد في رواندا - إنكوتاني

 وثائقي 02:00

 وستالين أوروبا بين بلد - تتحول جورجيا

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 وعاألسب هذا العالم - 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 يميرزال لـماهيم

 .األعراق متعددة إليران الثقافية السياسة من جزء كله وهذا. التقليدية األزياء ارتداء من
 يعد مان،للترك 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 يف 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 التركمان أن من بالرغم
 آسيا أنحاء كل في التركمانية القبائل انتشرت العاشر، القرن من نطالقاا. هويتهم على الحفاظ يحاولون
 الهيمااليا 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، نتركمانستا
 .أبنائه بين تفصل التي الحدود بذلك ليتجاوز التركماني

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 لمكانا عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 الثاني الجزء كاغامي، عهد في رواندا - إنكوتاني

 كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

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

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 الثاني الجزء كاغامي، عهد في رواندا - إنكوتاني

 وثائقي 10:00

 لينوستا أوروبا بين بلد - تتحول جورجيا

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:30

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:45

 وثائقي 11:15

 داعش تنظيم اهتمام بؤرة في الفلبين - للتسامح مكان ال

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية اريرتق - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 إيران شرق شمال في -  تركماني عرس

 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

 رانإي شرق شمال في -  تركماني عرس

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 داعش تنظيم اهتمام بؤرة في الفلبين - للتسامح مكان ال

 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 
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 كثب عن 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - اسلونمر 22:03

 وثائقي 22:15

 الثاني الجزء كاغامي، عهد في رواندا - إنكوتاني

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الثالثاء 2019-04-16 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية فضي 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 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

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

 وثائقي 04:00

 وستالين أوروبا بين بلد - تتحول جورجيا

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي جبرنام - شو البشير 05:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 داعش تنظيم اهتمام بؤرة في الفلبين - للتسامح مكان ال

 اناإلنس 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

 إيران شرق شمال في -  تركماني عرس

 كثب عن 10:00

 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

 وثائقي 14:30

 وستالين أوروبا بين بلد - تتحول جورجيا

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 الثاني الجزء كاغامي، عهد في رواندا - إنكوتاني

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من يةتلفزيون تقارير - مراسلون 16:15

 كثب عن 16:30

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 اراألخب - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 21:30

 وستالين أوروبا بين بلد - تتحول جورجيا

22:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية ةمتابع - DW مسائية 23:00
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 األربعاء 2019-04-17 

 وثائقي 00:00

 وستالين أوروبا بين بلد - تتحول جورجيا

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 داعش تنظيم اهتمام بؤرة في الفلبين - للتسامح مكان ال

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 07:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 08:00

 وثائقي 08:30

 وستالين وروباأ بين بلد - تتحول جورجيا

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 داعش تنظيم اهتمام بؤرة في الفلبين - للتسامح مكان ال

 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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 داعش تنظيم اهتمام بؤرة في الفلبين - للتسامح مكان ال

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 

 البشرية كنوز 18:03

 استراليا في والخرافات األساطير - الوطنية كاكادو حديقة

 ال اآلن حتى. استراليا شمال في الوطنية كاكادو حديقة في البشر يعيش سنة ألف خمسين من أكثر منذ
 على وأساطيرهم قصصهم ونقش برسم الكاكادو قومية من األصليين السكان بداية تبتوقي الجزم يمكن

 السكان واصل وقد. العالم في األقدم من هو كاكادو في الصخور على الرسم فن أن األكيد ولكن. الصخور
 .الماضي في قريب وقت حتى التقليد هذا"  األبروجينيز"  استراليا في األصليون

 تمتعوا الذين عشيرته في الرجال آخر من تشارلي، باراموندي باسم المعروف لمينايامبو الفنان كان
 اليوم كاكادو تملك. 1965 عام في توفي وقد ،"نورالنغي" صخور على بالرسم وحده له سمحت بوضعية

 وحكايات فنون من متعددة أنواعا تجسد الصخور، على للرسم أثري موقع وخمسمئة آالف ثالثة من أكثر
 خصبة أرض أكبر أيضا وإنما لألساطير منطقة مجرد ليست كاكادو أن غير. الستراليا األصليين السكان
. الحديقة في الطيور من مختلفا نوعا 280 من أكثر إحصاء تم اآلن حتى. الجنوبي الكرة نصف لطيور
 والمياه العذبة هالميا تماسيح بينها من الزواحف من نوعا 125 نحو كاكادو في الفريدة البرية الحياة وتضم

 تعتبر لذا. األسماك من نوعا 29و الضفادع من نوعا 25و الثدييات من نوعا 65 أيضا وتضم المالحة،
 هولندا، مساحة نصف أي مربع، كيلومتر ألف 20 الحديقة مساحة تبلغ. للحضارة متميزا إرثا كاكادو
 وسمية التماسيح حجم في كاكادو ييضاه العالم في مكان يوجد ال. فقط شخص أربعمئة يسكنها ذلك ورغم

 .البرق وضربات الثعابين

 وثائقي 18:15

 بالخوف التجارة ـ اإللكترونية الجرائم

 إشاعة في سببا كان خبر. األلمانية الحكومة لشبكة ممنهجة قرصنة خبر شاع الماضي، مارس بداية في
 والخبراء بعيد زمن منذ ل؟المستقب حروب شكل الهجمات هذه مثل ستحدد هل: التساؤل وجرى الخوف،
 .الهجمات هذه أعداد ازدياد يفسره الذي األمر اإللكترونية، الجرائم حدة ازدياد من يحذرون

 في الرقمية الشبكات كانت بينما لألخطار؟ عرضة المستقبل في ستجعلنا التي هي الرقمية الشبكات هل
 بأسواق للتالعب اليوم القراصنة ستخدمهاي الصغيرة، الجرائم الرتكاب تستخدم الماضي القرن تسعينيات

 يعد لم الهجمات هذه. األجنبية الدول في الحكومية الشبكات إلى للعبور أو االقتصادي وللتجسس المال
 حكومية جهات من مدعومة قراصنة فرق أو إجرامية جماعات بل صغار، مجرمون بها يتحكم أو ينفذها
 إن ما معرفة أجل من اإللكترونية الجرائم عالم دخل فاغنر. ج أندرياس المخرج. المعلومات بنوك تهاجم
 األموال من الكثير سيدر اقتصادي قطاع حاليا ينشأ أنه أم مبررا، اإللكترونية الهجمات من الخوف كان
 .ذكية حماية آليات بناء عبر

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

20:00 DW األخبار - خباراأل 

 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 
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 البشرية كنوز 22:03

 استراليا في والخرافات األساطير - الوطنية كاكادو حديقة

 وثائقي 22:15

 بالخوف التجارة ـ اإللكترونية الجرائم

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2019-04-18 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 البشرية كنوز 01:00

 استراليا في والخرافات األساطير - الوطنية كاكادو حديقة

 وثائقي 01:15

 بالخوف التجارة ـ اإللكترونية الجرائم

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 وستالين أوروبا بين بلد - تتحول جورجيا

 وثائقي 03:00

 بالخوف التجارة ـ اإللكترونية الجرائم

 السيارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 البشرية كنوز 05:00

 استراليا في والخرافات األساطير - الوطنية كاكادو حديقة

 وثائقي 05:15

 بالخوف التجارة ـ اإللكترونية الجرائم

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - ونمراسل 07:00

 وثائقي 07:15

 الثاني الجزء كاغامي، عهد في رواندا - إنكوتاني

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 البشرية كنوز 09:00

 استراليا في والخرافات األساطير - الوطنية كاكادو حديقة

 وثائقي 09:15

 بالخوف التجارة ـ اإللكترونية الجرائم

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:00
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 وثائقي 11:15

 إيران شرق شمال في -  تركماني عرس

 كثب عن 12:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 الثاني الجزء كاغامي، عهد في رواندا - إنكوتاني

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - يةوحكا ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 إيران شرق شمال في -  تركماني عرس

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - باراألخ 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 18:03

 األول الجزء,  كارثية عواقب - الطمع

 مميتة خطيئة أنه على يصنف ولكنه جيني، خطأ بأنه وآخرون التطور، نتاج بانه الجشع البعض يصف
 هناك وهل اإلفراط؟ هذا يقود أين وإلى االكتفاء؟ بعدم الناس شعري لماذا. مضى وقت اي من أكثر حاضرة
 باإلشباع؟ الرغبة من المفرغة الحلقة هذه من للخروج سبيل
 النفس عالم تفسير بحسب األبد إلى بالعيش الشعور يمنحهم ذلك ألن األشياء من الكثير تملك الناس يحب

 أصابت كارثة واالستهالكية المادية لنزعةا في يرى الذي سولومون شيلدون األمريكي االجتماعي
 .البشرية

 وجود ظل في المفرط االستهالك عواقب لكن. خاسرا يعتبر رغباته، بتلبية هذا األنا عصر في ينجح ال من
 برنامجا الجشع تعتبر والتي لكوكبنا المؤسفة الحالة تمّهد أال. تجاهلها يمكن ال نسمة مليارات 7 من أكثر

 جزءا أصبحت بالمزيد الرغبة أن أم لنهايتنا؟ تمّهد أال السلطة، إلى والسعي التملك حب على ندمن يجعلنا
 الطبيعة؟ من
 مستهلكين أو ضحايا، أم مجرمين كانوا سواء الناس قصص ونسرد الجشع ماهية عن للبحث برحلة نقوم

 .ببطء نهايته من يقترب عالم في شركاء وبالتالي

 البشرية كنوز 18:45

 الصين الكونفشيوسية، مزارات  - تشيوفو
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 الحكيم أفكار أهمية قدر وما كونفوشيوس؟ تعاليم انتشار إبان الصين قياصرة عهد في العصور بدت كيف
 إضافة ،كونفوشيوس ومقبرة كونفوشيوس معبد إدارج تم 1993 عام في الصيني؟ للمجتع كونفوشويس

 .اليونيسكو لمنظمة العالمي اإلنساني التراث الئحة على الضخم كونغ أسرة إقامة مقر إلى
 على المواقع حافظت. الصينية الدفن وتقاليد السكنية والعمارة للمعابد مثاليا نموذجا الثالثة المواقع تعتبر
 الشيوعية، الصين في كونفشيوسيةال أتباع مالحقة من عقود بعد. عام ألفي من ألكثر يمتد متواصل تاريخ
 وآسيا الصين في نهضة" العظيم الحكيم" تعاليم تشهد الكونفشيوسية، المعابد معظم هدم خاللها تم والتي
 .الماضي القرن ثمانينيات منذ

 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

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 22:03

 األول الجزء,  كارثية عواقب - الطمع

 البشرية كنوز 22:45

 الصين الكونفشيوسية، مزارات  - تشيوفو

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الجمعة 2019-04-19 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

 وثائقي 01:00

 األول الجزء,  كارثية بعواق - الطمع

 البشرية كنوز 01:45

 الصين الكونفشيوسية، مزارات  - تشيوفو

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

 وثائقي 03:00

 األول الجزء,  كارثية عواقب - الطمع

 البشرية كنوز 03:45

 الصين الكونفشيوسية، مزارات  - تشيوفو

 كثب عن 04:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 04:30

 وثائقي 05:00

 األول الجزء,  كارثية عواقب - الطمع

 البشرية كنوز 05:45

 الصين الكونفشيوسية، مزارات  - تشيوفو

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 وستالين أوروبا بين بلد - تتحول جورجيا

 وثائقي 07:00

 األول الجزء,  كارثية عواقب - الطمع

 البشرية كنوز 07:45

 الصين الكونفشيوسية، مزارات  - تشيوفو

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 وثائقي 09:00

 األول الجزء,  كارثية عواقب - الطمع

 البشرية كنوز 09:45

 الصين الكونفشيوسية، مزارات  - تشيوفو
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 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

 وثائقي 11:00

 األول الجزء,  كارثية عواقب - الطمع

 البشرية كنوز 11:45

 الصين الكونفشيوسية، مزارات  - تشيوفو

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 وثائقي 13:00

 األول الجزء,  كارثية عواقب - الطمع

 البشرية كنوز 13:45

 الصين الكونفشيوسية، مزارات  - تشيوفو

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

 وثائقي 15:00

 األول الجزء,  كارثية عواقب - الطمع

 البشرية كنوز 15:45

 الصين الكونفشيوسية، مزارات  - تشيوفو

16:00 DW األخبار - األخبار 

 (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 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 عةمتاب - DW مسائية 23:00
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 السبت 2019-04-20 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 اتالسيار مجلة - السرعة عالم 00:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:45

 وثائقي 03:15

 األخير العشاء سر

 العمل من طفق المائة في عشرون: دافينشي للرسام" االخير العشاء" الشهيرة بالجدارية يحيط سر هناك
 .العمل هذا تشكيل إعادة الوثائقي الفيلم هذا يحاول التشويق أفالم طريقة على. مرئية تزال ال األصلي
 أنجز. لوفاته 500 الـ الذكرى ستحل مايو شهر في. النهضة عصر وعبقري فنان دافينشي ليوناردو يعتبر

. إبداعاته قمة تعد قد التي" االخير العشاء" الشهيرة الجدارية بينها من عالميا، معروفة أعمال عدة دافينشي
. ميالنو في غراتسيه ديليه ماريا القديسة دير طعام قاعة حائط على األصلي، مكانها في موجودة وهي

 اكتشف. عاما 19 استمر لترميم خضعت أمتار 8.80 وعرضها أمتار 4.60 طولها يبلغ التي اللوحة
 األصلي الشكل كان فكيف. مرئيا يزال ال األصلي العمل من فقط المائة في 20 أن ذلك أثناء العلماء

 بلدة في صغير دير كنيسة إلى الجدارية نشأة تاريخ تتبع قاد األساطير؟ حولها نسجت التي للجدارية
 القماش على المرسومة اللوحة أن يتوقع. دافينشي لعمل غامضة نسخة على عثر حيث البلجيكية، تونغيرلو
 الباحثين تقرب اللوحة وهذا. عشر الثاني لويس الفرنسي الملك من بتكليف فينشيدا عمل ورشة رسمتها

 .الشهير دافينشي عمل حقيقة من أكثر

 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

 إيران شرق شمال في -  انيتركم عرس

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 بالخوف التجارة ـ اإللكترونية الجرائم

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 07:30

 كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30

 (بريطانيا) Dave Stewart - أوروبية موسيقى 09:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 09:45
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 وثائقي 10:15

 بالخوف التجارة ـ اإللكترونية الجرائم

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات ةمجل - السرعة عالم 11:30

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 األخير العشاء سر

 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 فيرونغا حديقة
. باالنقراض المهددة الجبلية للغوريال بإيوائها األولى بالدرجة وتشتهر طبيعية، جوهرة بمثابة إنها. إفريقيا
. بالزوال المهدد العالمي 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 لمتمثلةا الشاقة بالمهمة
. ثقيلة بأسلحة مسلحة لميليشيات تابعين جندي آالف ثمانية قرابة مواجهتهم في يقف المتحدة األمم تقديرات

 أيدي على اتهمحي حارسا 160 من أكثر فقد عاما 20 وخالل. شيء أي يهابون ال متمردة 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 ةمنزوع المساحات وفوق. الحطب على للحصول األشجار قطع وإلى للغذاء،

 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

 البشرية كنوز 15:00

 استراليا في والخرافات األساطير - وطنيةال كاكادو حديقة

 وثائقي 15:15

 بالخوف التجارة ـ اإللكترونية الجرائم

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 األخير العشاء سر

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

 إيران شرق شمال في -  تركماني عرس

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 األخير العشاء سر

20:00 DW األخبار - باراألخ 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 باالنقراض المهددة الجبلية الغوريال

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 (بريطانيا) Dave Stewart - أوروبية قىموسي 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 بالخوف التجارة ـ اإللكترونية الجرائم
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 األحد 2019-04-21 

 كثب عن 00:00

 ةالثقافي 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

 نانسين سفر جواز

 فاستحدثت. جنسية بدون الجئين إلى أوروبا في األشخاص ماليين تحول األولى العالمية الحرب انتهاء بعد
 النجاة طوق أصبح دوليا به معترف سفر جواز األمم لعصبة التابعة الالجئين لشئون العليا المفوضية
 .الجنسية لعديمي

 التي والمذبحة الروسية الثورة بسبب شخص مليوني من أكثر النازحين عدد بلغ العشرين القرن مطلع في
 عديمي أمام يكن لم. جماعي بشكل الجنسية دولهم منهم سحبت عودتهم عدم ولضمان. األرمن لها تعرض
. جديدة حياة لبدء مكان عن البحث سوى آخر خيار الحين، ذلك منذ عليهم ُيطلق أصبح كما الجنسية،
 األول السامي المفوض نانسين، فريدجوف النرويجي الدبلوماسي. المعمورة أقطار في توزعوا وهكذا
 إصدار أجل من المأساوي الوضع هذا أمام بقوة ناضل األمم، عصبة لدى الجنسية ميعدي الالجئين لشئون
. الفكرة صاحب اسم حامال ،"نانسين سفر جواز" صدر 1922 يوليو 5 في. النازحين ألولئك سفر جواز
 سفرال وثيقة سمحت. الدولية للحماية قانونية أداة كأول التاريخ دخلت رمزية، داللة ذات رسمية وثيقة وهو
 بإغالق أوروبية دول عدة فيه قامت وقت في األمم، عصبة في األعضاء الدول جميع دخول لحامليها هذه

 فنانون. واألجانب المواطنين هويات في بشدة ودققت والحرب، السامية ومعاداة الفاشية بسبب حدودها
 كابا، وروبرت رافينسكيست وإيغور شاغال ومارك نابوكوف وفالديمير بافلوفا آنا مثل كثيرون مشهورون

 العثمانية واالمبراطورية روسيا من أغلبهم الجنسية، عديمي من شخص مليون من أكثر الى إضافة
 من كسالح يستخدم جماعي بشكل الجنسية سحب يعد لم 1945 منذ. هذا الثمين السفر جواز على حصلوا
 .المتحدة لألمم العامة الجمعية من بقرار 2012 عام إال يتحقق لم له الرسمي الحظر لكن الدول، جانب

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 األخير العشاء سر

 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

 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

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 نانسين سفر جواز

 وثائقي 12:00

 باالنقراض المهددة الجبلية الغوريال

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 البشرية كنوز 13:00

 استراليا في والخرافات طيراألسا - الوطنية كاكادو حديقة

 وثائقي 13:15

 بالخوف التجارة ـ اإللكترونية الجرائم

 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

 نانسين سفر جواز

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 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 (بريطانيا) Dave Stewart - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 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 
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 المكان عين من تلفزيونية يرتقار - 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

 األخير العشاء سر

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2019-04-22 

 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

 نانسين سفر جواز

 وثائقي 02:00

 باالنقراض المهددة الجبلية الغوريال

 الثقافية المجلة - الثقافة احةو 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 األول الجزء النهضة، عصر - التحوالت زمن

 اقتصادية نقلة العصر ذلك أطلق. جديد إنسان نموذج النهضة عصر خلق عشر الرابع القرن من بداية
 .التاريخ في نوعها من ريدةف وثقافية واجتماعية ودينية وتقنية وعلمية
 عالميين فنانين أنجبت ثقافية انطالقة أوروبا في الميالدي عشر الرابع القرن مطلع النهضة عصر أحدث
 بل فقط، باإليمان االكتفاء يريد ال جديد إنسان نموذج مثلوا انجلو، ومايكل فينشي دا ليوناردو مثل كبار
 جزأين من المكون الوثائقي الفيلم هذا. إلهية صفات له كائنا نفسه في ويرى شيء، كل ويتقصى يبحث
 إلى المفقودة اإلغريق علوم الشرقية الكنيسة من مسيحيون دين رجال جلب: العصر ذلك بدايات عن يبحث
 إعادة فقط يعني ال النهضة عصر لكن والجامعات، الكليات كافة في ابتكارية تطورات فأحدثوا الغرب
 ردود سلسلة الوثائقي الفيلم هذا جزءا يحلل. بأشواط العلوم تلك تجاوزوا إذ القديمة، المعارف إحياء

 حول حديثا المكتشفة النظر زوايا بين الربط يتم حيث. هذا يومنا إلى وآثارها التقدم عن الناتجة األفعال
 في حتى. الحركة ذاتية والروبوتات الحاسوب بمساعدة التصميم وأنظمة فينشي دا لليوناردو اآللي اإلنسان

 بشكل التاريخ الفيلم يحكي. عامة اتصال ووسائل كبيرة وبنوك دوليون العبون هناك كان النهضة عهد
 التاريخ في الهامة التحول نقاط إلى للزمن عابرة رحالت عبر للوثائقي البصرية األدوات ويوسع ملموس
 إلى الرجوع دون تصوره يمكن ال الحديث عالمنا إن القول يمكن. سينمائية بتقنيات العصور بين ويربط

 .النهضة عصر وابتكارات اكتشافات

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 نانسين سفر جواز

 كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا مالعلو مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 األول الجزء النهضة، عصر - التحوالت زمن

 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

 نانسين سفر جواز

 وثائقي 10:00

 باالنقراض المهددة الجبلية الغوريال

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:30

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:45

 وثائقي 11:15

 األخير العشاء سر

 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 النهضة، عصر - التحوالت زمن

 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 النهضة، عصر - التحوالت زمن

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 األخير العشاء سر

 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
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22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 نانسين سفر جواز

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الثالثاء 2019-04-23 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 01:00

 وثائقي 01:15

 األول الجزء النهضة، عصر - التحوالت زمن

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (بريطانيا) Dave Stewart - 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

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 األخير العشاء سر

 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 النهضة، عصر - التحوالت زمن

 كثب عن 10:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (بريطانيا) Dave Stewart - 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

 باالنقراض المهددة الجبلية الغوريال

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 نانسين سفر جواز

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 كثب عن 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - نياأللما 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 عولمةال 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 2019-04-24 

 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

 األخير العشاء سر

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 07:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 08:00

 وثائقي 08:30

 باالنقراض المهددة الجبلية الغوريال

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 األخير العشاء سر

 اإلنسان و لعولمةا 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

 تكنولوجياوال 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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 األخير العشاء سر

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 

 البشرية كنوز 18:03

 إيران في الجنة مرآة - أصفهان

 الرحلة من شهور بعد. خيالية كأسطورة عشر السادس القرن في للرحالة بالنسبة أصفهان مدينة بدت
 يتالشى لم السحر هذا. وعبقها وأضوائها بألوانها الحواس لتأسر الواحة تظهر الصحراء، عبر القاسية
 .اليوم حتى
 مدينة لبناء خطته وضع لمملكته، عاصمة أصفهان مدينة جعل 1598 عام في عباس الشاه قرر عندما
 أو" الشاه ميدان" العالم، في الساحات أكبر إحدى .القرآن في المذكورة النعيم جنات غرار على حديثة

 كان" قابو عالي" قصره أمام ومن. والحدائق والمساجد القصور تشمل بالفارسية،" جهان نقش ميدان"
 وهو الحاكمة، بالعائلة الخاص الفاخر الشاه مسجد يضم الذي المكان على كاملة نظرة إلقاء يستطيع الحاكم
 تبدو وأقواسه الجنة، حدائق الشاه مسجد يشبه. المهيب البازار مع الخزف على بالرسم معمارية تحفة

 .اآلخر للعالم بوابة وكأنها السماء صورة تنعكس المياه بركة وفي. رائعة ككهوف

 وثائقي 18:15

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

 الذي الوثائقي، هذا محور هي 2050 عام حتى المناخ تغير بسبب للهجرة البشر ماليين اضطرار قضية
 تغير مركز تعتبر التي الروسية، التندرا منطقة وكذلك اندونيسيا ومن الساحل منطقة من صورا   ينقل

 .المناخ
 االرتفاع بسبب الستينات منذ% 90 بنسبة الساحل منطقة في تشاد بحيرة في المياه منسوب انخفض
 الهجرة على اآلن مجبرون ورائها من يقتاتون شخص ونملي 40 حوالي. الحرارة درجات في المتزايد

 النزوح عمليات أن العلم مع محدقة، حقيقية كارثة إنها. كافية أمطار تساقطات تشهد التي المناطق إلى
 بسبب الهجرة على المجبرين عدد لكن.  المناخية الظروف مع التكيف بسبب موجودة دوما كانت والهجرة
 يواجه من أكثر الفقيرة الدول وسكان. الماضي القرن تسعينات منذ كبير شكلب ازداد المناخية الظروف

 الغازية بانبعاثاتها تدمر أخرى، دول حساب على ثرية أصبحت التي الصناعية الدول ألن المزدوج الظلم
 تشاد، بحيرة ضفاف على يسكن كان الذي إبراهيم، محمد. المناطق هذه معاناة من يزيد ما الجوي الغالف

 باتجاه الرحيل مواصال   تشاد إلى النيجر من األمطار، فيها وتهطل الحرارة معتدلة مناطق إلى الرحيل ررق
 وماشيته محمد الحقت الحرارة ولكن. السبعين وجماله وأطفاله زوجته السنين عبر معه مصطحبا   الجنوب،

 لديه يبق لم. تشاد حيرةب قرب لالجئين مخيم في عائلته مع يعيش واآلن. العطش من تموت بدأت التي
 ليس الساحل، منطقة في أوطانهم هجروا الذين الكثيرين، بين من واحد إبراهيم ومحمد. جمال سبعة سوى
 .المناخ بسبب الجئ إنه. الحرارة درجات ارتفاع بسبب بل واألزمات، الحروب بسبب

 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
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22:00 DW األخبار - األخبار 

 البشرية كنوز 22:03

 إيران في الجنة مرآة - أصفهان

 وثائقي 22:15

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2019-04-25 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 البشرية كنوز 01:00

 إيران في الجنة مرآة - أصفهان

 وثائقي 01:15

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 باالنقراض المهددة الجبلية الغوريال

 وثائقي 03:00

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

 السيارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 ديةاالقتصا المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 البشرية كنوز 05:00

 إيران في الجنة مرآة - أصفهان

 وثائقي 05:15

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

 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

 نانسين سفر جواز

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 البشرية كنوز 09:00

 إيران في الجنة مرآة - أصفهان

 وثائقي 09:15

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:00
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 وثائقي 11:15

 األول الجزء النهضة، عصر - التحوالت زمن

 كثب عن 12:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم ولح مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 نانسين سفر جواز

 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 النهضة، عصر - التحوالت زمن

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 18:03

 يالثان الجزء,  كارثية عواقب - الطمع

 مميتة خطيئة أنه على يصنف ولكنه جيني، خطأ بأنه وآخرون التطور، نتاج بانه الجشع البعض يصف
 هناك وهل اإلفراط؟ هذا يقود أين وإلى االكتفاء؟ بعدم الناس يشعر لماذا. مضى وقت اي من أكثر حاضرة
 باإلشباع؟ الرغبة من المفرغة الحلقة هذه من للخروج سبيل
 النفس عالم تفسير بحسب األبد إلى بالعيش الشعور يمنحهم ذلك ألن األشياء من يرالكث تملك الناس يحب

 أصابت كارثة واالستهالكية المادية النزعة في يرى الذي سولومون شيلدون األمريكي االجتماعي
 .البشرية

 وجود ظل في المفرط االستهالك عواقب لكن. خاسرا يعتبر رغباته، بتلبية هذا األنا عصر في ينجح ال من
 برنامجا الجشع تعتبر والتي لكوكبنا المؤسفة الحالة تمّهد أال. تجاهلها يمكن ال نسمة مليارات 7 من أكثر

 جزءا أصبحت بالمزيد الرغبة أن أم لنهايتنا؟ تمّهد أال السلطة، إلى والسعي التملك حب على ندمن يجعلنا
 الطبيعة؟ من
 مستهلكين أو ضحايا، أم مجرمين كانوا سواء الناس صقص ونسرد الجشع ماهية عن للبحث برحلة نقوم

 .ببطء نهايته من يقترب عالم في شركاء وبالتالي

 البشرية كنوز 18:45

 إسبانيا المدجنين، عمارة هندسة جواهر - تيروال
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 على المدرجة المدجنين هندسة معالم أبرز اإلسبانية، راغونأ مقاطعة جنوب الواقعة تيروال بلدة تحتضن
 إل لكنائس الحجرية األبراج ذلك يشمل. 1986 منذ اليونيسكو لمنظمة العالمي اإلنساني التراث قائمة

 .المزخرف الكنيسة وسقف الناقوس برج الى إضافة بيدرو، وسان مارتين وسان سلفادور
 الضيقة األزقة مثل اإلسباني، العربي التمازج من المتبقية يلةالجم اآلثار على تيروال بلدة حافظت

 إسبانيا على السيطرة المسيحيين استعادة بعد. العربي الطراز على الداخلية والفناءات الخشبية والشرفات
 حرفيين المدجنون كان. باإلسبانية موديخاريس المدجنين، اسم المتبقين المسلمين المورو على أطلقوا
 كنائس وبناء تصميم في عرب وحرفيون ورسامون مهندسون ساهم لهذا. مبتكرين مهندسينو بارعين
. المسيحي والرومانسي القوطي الفن مع والفسيفساء الطوب مستخدما اإلسالمي الديكور يلتقي هنا. مسيحية

 السلمي شوالتعاي للمدجنين اليومية الحياة عن حكايات وتروى. المدجنين هندسة يسمى الفريد المزج هذا
 .الهندسة حول وأساطير وقصص والعرب المسيحيين بين

 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

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 22:03

 الثاني الجزء,  كارثية عواقب - الطمع

 البشرية كنوز 22:45

 إسبانيا المدجنين، عمارة هندسة جواهر - تيروال

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الجمعة 2019-04-26 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

 وثائقي 01:00

 الثاني الجزء,  كارثية عواقب - الطمع

 البشرية كنوز 01:45

 إسبانيا المدجنين، عمارة هندسة جواهر - تيروال

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

 وثائقي 03:00

 الثاني الجزء,  كارثية عواقب - الطمع

 البشرية كنوز 03:45

 إسبانيا المدجنين، عمارة هندسة جواهر - تيروال

 كثب عن 04:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 04:30

 وثائقي 05:00

 الثاني الجزء,  كارثية عواقب - الطمع

 البشرية كنوز 05:45

 إسبانيا المدجنين، عمارة هندسة جواهر - تيروال

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 باالنقراض المهددة الجبلية الغوريال

 وثائقي 07:00

 الثاني الجزء,  كارثية عواقب - الطمع

 البشرية كنوز 07:45

 إسبانيا المدجنين، عمارة هندسة جواهر - تيروال

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 وثائقي 09:00

 الثاني الجزء,  ةكارثي عواقب - الطمع

 البشرية كنوز 09:45

 إسبانيا المدجنين، عمارة هندسة جواهر - تيروال



 DW Arabia | الجمعة 2019-04-26  70/82

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

 وثائقي 11:00

 الثاني الجزء,  كارثية عواقب - الطمع

 البشرية كنوز 11:45

 إسبانيا المدجنين، عمارة هندسة جواهر - تيروال

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 وثائقي 13:00

 الثاني الجزء,  كارثية عواقب - الطمع

 البشرية كنوز 13:45

 ياإسبان المدجنين، عمارة هندسة جواهر - تيروال

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

 وثائقي 15:00

 الثاني الجزء,  كارثية عواقب - الطمع

 البشرية كنوز 15:45

 إسبانيا المدجنين، عمارة هندسة جواهر - تيروال

16:00 DW األخبار - األخبار 

 (بريطانيا) Dave Stewart - أوروبية موسيقى 16:15

17:00 DW األخبار - ألخبارا 

 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 2019-04-27 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 01:00

 األسبوع هذا عالمال - العالم حول مراسلون 02:00

 كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:45

 وثائقي 03:15

 األقباط إلى رحلة

 إسالمويين قبل من والقتل والمالحقة للتهديد يتعرضون مصر، في المسيحية معتنقي أول األقباط،
 ثقافة في فعال بشكل أثروا ذلك رغم ملكنه. اإلسالمي الطابع ذي البلد في أقلية األقباط يعتبر. متطرفين

 .مصر
 حياة عن صورة ليعطي ومحيطيهما، واألقصر القاهرة في القبطية األديرة أهم إلى الوثائقي الفيلم هذا يقود

 واألقباط الرهبان لدى فإن متطرفة، إسالموية جماعات من التهديدات رغم. األصليين مصر مسيحيي
 .سلمي تعايش في األمل يفقدون وال الرب، في تتزعزع ال ثقة عام بشكل

 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 النهضة، عصر - التحوالت زمن

 وعاألسب هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 07:30

 كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30

 (إيطاليا) Nek - أوروبية موسيقى 09:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 09:45

 وثائقي 10:15

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 11:30
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 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 األقباط إلى رحلة

 وثائقي 14:00

 المحظورة المنطقة في اليومية والحياة السياحة - تشيرنوبيل في عطلة

 تعرض 1986 عام في. كبيرا ازدهارا نووية إلشعاعات سابقا تعرضت التي المناطق في السياحة تشهد
 السياح آالف يجذب الكارثي الحادث موقع واليوم؟. التاريخ في نووية كارثة ألكبر تشيرنوبيل مفاعل
 .سنويا
.  زائر الف مائة 2019 عام في السياح عدد يتجاوز أن تشيرنوبيل إلى السياحية الرحالت منظمو يتوقع
 على واالطالع ةالمنكوب بالمنطقة األشباح مدن في مثيرة بجولة للقيام العالم بقاع مختلف من سياح يأتي

 التوقف يعد لم بذلك. الماضية العقود خالل دؤوبة تنظيف أعمال المنطقة شهدت. النووي الحادث تبعات
 بشكل ملوثة تزال ال المواقع بعض لكن. الرحالت منظمي بحسب خطرا، يشكل المنطقة في قصيرة لفترة
 بات واليوم،. النووية اإلشعاعات ياسق عن مسؤوال الكارثة بعد كان ميرني سيرهيج الكيمياء باحث. كبير
. السياحة عبر االقتصاد ودعم المنطقة سمعة تحسين يحاول حيث تشيرنوبيل، إلى رحالت منظم أكبر
 بالنسبة. اليونيسكو لمنظمة التابعة العالمي اإلنساني التراث قائمة في تشيرنويبل إدراج إلى ميرني يسعى
 حيث يوميا، تحديا المنطقة تشكل آلخرين بالنسبة لكن فريدا، حدثا المحظورة المنطقة زيارة تعتبر للسياح
 .باإلشعاعات ملوثة تربة فوق قانوني غير بشكل المنطقة في بيوتهم إلى عادوا مستوطنون يعيش

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 البشرية كنوز 15:00

 إيران في الجنة مرآة - أصفهان

 وثائقي 15:15

 الحقيقية المناخ تغير رثةكا ـ المناخ هجرة

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 األقباط إلى رحلة

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 عالمال - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 األول الجزء النهضة، عصر - التحوالت زمن

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 األقباط إلى رحلة

20:00 DW األخبار - األخبار 
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 ياوالتكنولوج العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 المحظورة المنطقة في اليومية والحياة السياحة - تشيرنوبيل في عطلة

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 (إيطاليا) Nek - أوروبية موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة
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 األحد 2019-04-28 

 كثب عن 00:00

 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

 افريقية جنوب قصة - الطيران تريد جابوليلي

 فرصهن عن نوجز نساء تبحث افريقيا، جنوب في العنصري الفصل نظام نهاية على قرن ربع مرور بعد
 يحصلن لم الالئي الزنوج افريقيا جنوب نساء من العديد بين من واحدة كانت إندابا جابوليلي. المجتمع في

 .ذلك لتغيير فرصة أية لهن تتوفر ولم تعليم على
 الجنوب هذه باتت ذلك غضون في. عشرة الحادية سن دون وهي المدرسة إندابا جابوليلي غادرت
 من مكونة بأسرة لالهتمام اضطرارها رغم االبتسامة تفارقها ال مرحة بروح البنيان يةقو امراة االفريقية
 وابنها الخمر، شرب على راتبه ينفق فزوجها مسدود، طريق إلى وصلت كأنها بدت حياتها. أفراد عشرة
 ريعاس يؤدي الذي إنياوبي الشارع مخدر تناول في بدأ أنه جابوليلي واكتشفت المدرسة، من مبكرا خرج
 اسم أيضا عليه ويطلق األدوية وبعض والهيروين الفئران سم من المكون المزيج فهذا. الشديد اإلدمان إلى

 إندابا جابوليلي قررت عندها. المهمشة السكانية التجمعات في العمل عن العاطل الشباب حياة يحطم هوغا،
 النسوي المشروع في فرصتها ووجدت. المخدر تناول عن التوقف على لمساعدته ممكن شيء كل بذل

 على النساء لمساعدة المشروع يسعى. أيرلندا من فلين شايال الدومينيكانية الراهبة أسسته الذي كوبانانغ
 وتطوير اإلدارة لتعلم أيضا الفرصة إندابا جابوليلي تستغل. والحياكة الخياطة تعلم عبر األموال كسب

 جابوليلي تتولى أن يتوقع أستراليا، إلى مستقبال السفر قرارها يالشا الراهبة أعلنت أن منذ. المهنية قدراتها
 التحدي؟ هذا أمام ينجحن فهل المشروع، إدارة وزميالتها

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 األقباط إلى رحلة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - روماكسيو 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 المحظورة المنطقة في اليومية والحياة السياحة - تشيرنوبيل في عطلة

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 09:00

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

 كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 افريقية جنوب قصة - الطيران تريد جابوليلي

 وثائقي 12:00

 المحظورة المنطقة في اليومية والحياة السياحة - تشيرنوبيل في عطلة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 البشرية كنوز 13:00

 إيران في الجنة مرآة - أصفهان

 وثائقي 13:15

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

 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

 افريقية جنوب قصة - الطيران تريد جابوليلي

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 17:15

 ألمانيا من عربية صوقص شخصيات - وحكاية ضيف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 (إيطاليا) Nek - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 األول الجزء النهضة، عصر - التحوالت زمن

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
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 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 األقباط إلى رحلة

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2019-04-29 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - اكسيوروم 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 افريقية جنوب قصة - الطيران تريد جابوليلي

 وثائقي 02:00

 المحظورة المنطقة في اليومية والحياة السياحة - تشيرنوبيل في عطلة

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول سلونمرا 03:00

 وثائقي 03:15

 الثاني الجزء النهضة، عصر - التحوالت زمن

 اقتصادية نقلة العصر ذلك أطلق. جديد إنسان نموذج النهضة عصر خلق عشر الرابع القرن من بداية
 .التاريخ في نوعها من فريدة وثقافية واجتماعية ودينية وتقنية وعلمية
 عالميين فنانين أنجبت ثقافية انطالقة أوروبا في الميالدي عشر الرابع القرن مطلع هضةالن عصر أحدث
 بل فقط، باإليمان االكتفاء يريد ال جديد إنسان نموذج مثلوا انجلو، ومايكل فينشي دا ليوناردو مثل كبار
 جزأين من كونالم الوثائقي الفيلم هذا. إلهية صفات له كائنا نفسه في ويرى شيء، كل ويتقصى يبحث
 إلى المفقودة اإلغريق علوم الشرقية الكنيسة من مسيحيون دين رجال جلب: العصر ذلك بدايات عن يبحث
 إعادة فقط يعني ال النهضة عصر لكن والجامعات، الكليات كافة في ابتكارية تطورات فأحدثوا الغرب
 ردود سلسلة الوثائقي الفيلم هذا اجزء يحلل. بأشواط العلوم تلك تجاوزوا إذ القديمة، المعارف إحياء

 حول حديثا المكتشفة النظر زوايا بين الربط يتم حيث. هذا يومنا إلى وآثارها التقدم عن الناتجة األفعال
 في حتى. الحركة ذاتية والروبوتات الحاسوب بمساعدة التصميم وأنظمة فينشي دا لليوناردو اآللي اإلنسان

 بشكل التاريخ الفيلم يحكي. عامة اتصال ووسائل كبيرة وبنوك ليوندو العبون هناك كان النهضة عهد
 التاريخ في الهامة التحول نقاط إلى للزمن عابرة رحالت عبر للوثائقي البصرية األدوات ويوسع ملموس
 إلى الرجوع دون تصوره يمكن ال الحديث عالمنا إن القول يمكن. سينمائية بتقنيات العصور بين ويربط

 .النهضة عصر ابتكاراتو اكتشافات

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 افريقية جنوب قصة - الطيران تريد جابوليلي

 كثب عن 06:00

 اوالتكنولوجي العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 الثاني الجزء النهضة، عصر - التحوالت زمن

 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

 افريقية جنوب قصة - الطيران تريد جابوليلي

 وثائقي 10:00

 المحظورة المنطقة في اليومية والحياة السياحة - تشيرنوبيل في عطلة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:30

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:45

 وثائقي 11:15

 األقباط إلى 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

 الثاني الجزء النهضة، عصر - التحوالت زمن

 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

 الثاني الجزء النهضة، عصر - التحوالت زمن

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي المالع - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 األقباط إلى رحلة

 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
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22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 افريقية جنوب قصة - الطيران تريد جابوليلي

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الثالثاء 2019-04-30 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 01:00

 وثائقي 01:15

 الثاني الجزء النهضة، عصر - التحوالت زمن

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (إيطاليا) Nek - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 المحظورة المنطقة في اليومية والحياة السياحة - تشيرنوبيل في عطلة

 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

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 األقباط إلى 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

 الثاني الجزء النهضة، عصر - التحوالت زمن

 كثب عن 10:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (إيطاليا) Nek - 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

 المحظورة المنطقة في اليومية والحياة السياحة - تشيرنوبيل في عطلة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 افريقية جنوب قصة - الطيران تريد جابوليلي

16:00 DW خباراأل - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 كثب عن 16:30

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 وجزم 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

 المحظورة المنطقة في اليومية والحياة السياحة - تشيرنوبيل في عطلة

22:00 DW اراألخب - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 22:03

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


