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 GMT/UTC.جمٌع مواعٌد البث هً وفما للتولٌت العالمً الموحد 

 4دبً +   2الماهرة +  1التولٌت المحلً: الجزابر +

 .مواعٌد  البث بالخط العرٌض

 .إال فً الحاالت الخاصة 16 /9 البث بنظام  

 .مواعٌد البث لابلة للتعدٌل

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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 السبت 2020-02-01 

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   00:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 02:45

 ئمًوثا 03:15

 الصحة ممابل الدوالر - بالدم التجارة

 . العالم فً األدوٌة لصناعة مهمة خام مادة البشري الدم بالزما تعتبر
 بشكل تتؽذى السوق وهذه. العالم أنحاء جمٌع فً بالملٌارات سوق المادة لهذه نشأت السابمة السنوات فً

 .األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات من ربٌسً
 آالؾ 10 حوالً. بالدم للتبرع حمٌمٌة سٌاحة تطورت والمكسٌن المتحدة الٌاتالو بٌن الحدود على

 طرٌك عبر. األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً المال ممابل بالدم للتبرع أسبوع، كل الحدود ٌعبرون مكسٌكً
 بحثا   مراسلون أجرى سنة مدى على. وألمانٌا أوروبا إلى المتحدة الوالٌات من الدم بالزما تصل التصدٌر

 المتبرعٌن من العشرات مع ممابالت وأجروا وأوروبا، والمكسٌن المتحدة الوالٌات فً الشركات محٌط فً
 من أكثر باألرباح تهتم لسوق صورة تتكون الداخلٌة والوثابك األلوال من. والحالٌٌن السابمٌن والموظفٌن
 صحٌة مخاطر إلى أنفسهم ناسال ٌعرض أن أخاللً وازع بدون وتمبل المتبرعٌن، بحماٌة االهتمام
 فً ٌحاوالن وابنته والد لصة وٌحكً الؽامضة، الصناعة هذه كوالٌس على نظرة الفٌلم ٌلمً. ولانونٌة
 .الخاصة بطرٌمتهما الحٌاة لٌد على البماء الحدث هذا خضم

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 04:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 05:00

 وثابمً 05:15

 آوشفٌتز جحٌم فً طفولة: 7063 - أ  إٌفا

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثابمً 06:15

 المناخ أزمة من الهروب -  والفٌضانات الجفاؾ: نازحون

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 07:30

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 08:30

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 09:00

 اختار 1985 عام فً ولد الذي البرلٌنً ولكن. المدم كرة رٌاضة ٌحترؾ أن Tim Bendzko أراد
 Nur noch kurz die Welt أؼنٌته بفضل نجاحا   والمؤلؾ المؽنً حمك 2011 عام وفً. الموسٌمى
retten .إسطوانة ملٌونً لرابة الحٌن ذلن منذ باع ولد. 

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 09:45
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 وثابمً 10:15

 المناخ أزمة من لهروبا -  والفٌضانات الجفاؾ: نازحون

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 11:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   12:00

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 13:00

 وثابمً 13:15

 الصحة ممابل دوالرال - بالدم التجارة

 والحٌاة العمٌدة 14:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 14:30

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 15:00

 إسبانٌا المدجنٌن، عمارة هندسة جواهر - تٌروال

 وثابمً 15:15

 المناخ أزمة من الهروب -  والفٌضانات الجفاؾ: نازحون

16:00 DW األخبار - األخبار 

 مًوثاب 16:15

 الصحة ممابل الدوالر - بالدم التجارة

17:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثابمً 18:15

 آوشفٌتز جحٌم فً طفولة: 7063 - أ  إٌفا

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 19:15

 الصحة ممابل الدوالر - بالدم التجارة

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 20:03

 والحٌاة العمٌدة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتٌة لشبكةوا الرلمً العالم - كلٌن 21:15

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 21:30
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22:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثابمً 23:15

 المناخ أزمة من الهروب -  والفٌضانات الجفاؾ: نازحون
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 األحد 2020-02-02 

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 00:30

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 01:00

 وحكاٌات اصوأشخ دول - أوروبا على عٌن   02:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 02:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 03:00

 وثائمً 03:15

 السوداء بالغابة أهل   األصفر، للبحر وداعا  

 مع ٌومٌا   تتعامل أن علٌها. السوداء الؽابة فً المسنٌن رعاٌة مهنة على جٌنػ تشو الشابة الصٌنٌة تتدرب
 بٌن ثمافً صدام. األلمانً والطعام الصارمة المدٌرة ومع حٌاتهم، من األخٌرة مرحلةال فً أشخاص
 .بالتجارب ؼنٌة سنوات ثالث عبر الصٌنٌة الشابة ٌرافك الفٌلم. مختلفٌن عالمٌن

 كثٌرا   سرت لذا. العالم لرؤٌة متشولة وكانت الصٌن، وطنها ؼادرت أن( سنة 23) جٌنػ لتشو ٌسبك لم
 وصولها مع لكن حماببها، جٌنػ حزمت. ألمانٌا فً المسنٌن رعاٌة مهنة على للتدرب رضع جاءها عندما
 عن تتساءل تزال ال جٌنػ كانت فبٌنما ثمافٌة، صدمة. األمل خٌبة كانت ألمانٌا فً الرٌؾ مناطك أعمك إلى
 . سرٌعا   اندماجا   منها ٌنتظر العمل رب كان ٌومٌا ، البارد اللحم مع للخبز األلمان تناول سبب
 ثالث مع تتماسم كانت جٌنػ أن هو الجٌد الوحٌد األمر. اللؽة ومشاكل الوطن إلى للحنٌن ولت هنان ٌكن لم

 فً ساعد الصٌنٌة المأكوالت وتناول الطعام إعداد فً التشارن. والمشاكل والعمل السكن أخرٌات صٌنٌات
 .العمبات بعض تجاوز
 الحٌاة فً به مرحبا   تؽٌٌرا   الرشٌمة الصٌنٌة الفتاة وجود أحدث السوداء الؽابة فً السن لكبار بالنسبة
 راٌنر والسٌد. السمن عٌون تناول إلى جٌنػ ذكاء تعزو التً فولفارت للسٌدة بالنسبة خصوصا   الٌومٌة،
 كان إنه المول ٌمكن. لها مرشدا أصبح الذي دابما ، الجٌد المزاج وصاحب سنة 100 العمر من البالػ
 . لها بدٌل جد بمثابة
 جذورها تمد وكٌؾ تكافح، كٌؾ نشاهد. باألحداث حافلة أولات عبر سنوات ثالث جٌنػ ٌرافك الفٌلم
 .الخاصة الحٌاة على والعثور العوالم بٌن والتنمل الوطن مؽادرة عن فٌلم. نضجا   تزداد وكٌؾ هنا، األولى

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثابمً 05:15

 الصحة ممابل الدوالر - بالدم التجارة

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 06:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 07:00

 والحٌاة العمٌدة 08:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 08:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 09:00

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 10:00
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 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 10:15

 الحدث صرتعا رٌبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثابمً 11:15

 السوداء بالؽابة أهال   األصفر، للبحر وداعا  

 والحٌاة العمٌدة 12:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 12:30

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 13:00

 إسبانٌا المدجنٌن، عمارة هندسة جواهر - تٌروال

 ابمًوث 13:15

 المناخ أزمة من الهروب -  والفٌضانات الجفاؾ: نازحون

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 14:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 16:15

 السوداء بالؽابة أهال   األصفر، للبحر وداعا  

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 17:15

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 18:15

19:00 DW خباراأل - األخبار 

 وثابمً 19:15

 آوشفٌتز جحٌم فً طفولة: 7063 - أ  إٌفا

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 21:15

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 21:30



 DW Arabia | األحد 2020-02-02  7/75

22:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثابمً 22:15

 الصحة ممابل الدوالر - بالدم التجارة

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 23:00
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 اإلثنٌن 2020-02-03 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 00:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 01:00

 وثابمً 01:15

 السوداء ؽابةبال أهال   األصفر، للبحر وداعا  

 والحٌاة العمٌدة 02:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائمً 03:15

 الخلٌج دول فً االلتصادي التحول ـ النفط عصر بعد

 مؤثرٌن عبٌنال إلى البدو األسود، الذهب النفط، َحَولَ  نفطز بال اللتصاد" رؤى" تطور الخلٌج دول
 .كفاءة أكثر المتجددة الطالة أصبحت فمد تؽٌر، حالة فً والؽاز النفط سوق لكن. عالمٌٌن

 من باحثون. النفط على االعتماد بدون جدٌد اللتصاد" رؤى" فطورت أٌضا ، الخلٌج دول أدركته ما هذا
 على لادرة نوافذ تطوٌر على  ُعمان أو لطر أو السعودٌة العربٌة المملكة فً ٌعملون العالم أنحاء جمٌع
 استخراج عملٌات عن الناتجة النفاٌات من إسمنت تصنٌع أو الحرارة ترد مبانً وواجهات الكهرباء، تولٌد
 التصادي تؽٌٌر أي ٌتعرض فسوؾ نفسها، السابمة سٌاستهم بنهج الدول هذه حكام استمر طالما لكن. النفط
 أٌضا   المواطنٌن على ٌتوجب فعال ، األمر هذا لتؽٌٌر. نالسٌاسٌٌ من كثٌر أفك ضٌك بسبب تهدٌد إلى

 فً العمل مؽامرة وخوض المرٌحة، الحكومٌة الوظابؾ مهنة عن واالبتعاد مختلفة، بطرٌمة التفكٌر
 بمٌت طالما بأنفسهم، زرلهم كسب عن عاجزٌن السكان معظم سٌبمى ذلن إلى إضافة. الخاص المطاع
 .المجتمع فً الٌةفع أكثر دورا   تتولى ال النساء

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 04:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 05:00

 وثابمً 05:15

 السوداء بالؽابة أهال   األصفر، للبحر وداعا  

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثابمً 07:15

 الخلٌج دول فً االلتصادي التحول ـ النفط عصر بعد

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 08:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 ةالعنكبوتٌ والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 09:00

 وثابمً 09:15

 السوداء بالؽابة أهال   األصفر، للبحر وداعا  

 والحٌاة العمٌدة 10:00
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 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:30

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 10:45

 وثابمً 11:15

 الصحة ممابل الدوالر - بالدم التجارة

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 12:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 12:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 13:00

 وثابمً 13:15

 الخلٌج دول فً االلتصادي التحول ـ النفط عصر بعد

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 14:00

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 14:30

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 16:15

 الخلٌج دول فً االلتصادي التحول ـ النفط عصر بعد

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - لٌنك 18:03

 وثابمً 18:15

 الصحة ممابل الدوالر - بالدم التجارة

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 20:03

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 22:03

 وثابمً 22:15

 السوداء بالؽابة أهال   األصفر، للبحر وداعا  

 خبارلأل موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 23:00



 DW Arabia | الثلثاء 2020-02-04  10/75

 الثلثاء 2020-02-04 

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 00:00

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 00:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 01:00

 وثابمً 01:15

 الخلٌج دول فً االلتصادي التحول ـ النفط عصر بعد

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 02:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 03:00

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 03:15

 والحٌاة العمٌدة 04:00

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 04:30

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 05:00

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 06:00

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   06:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 07:00

 وثابمً 07:15

 الصحة ممابل الدوالر - بالدم التجارة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 لمةالعو 08:00

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 08:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 09:00

 وثابمً 09:15

 الخلٌج دول فً االلتصادي التحول ـ النفط عصر بعد

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكاٌات اصوأشخ دول - أوروبا على عٌن   10:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 11:00

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 12:30

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 13:00

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   14:00
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 والحٌاة العمٌدة 14:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثابمً 15:15

 السوداء بالؽابة أهال   األصفر، للبحر وداعا  

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عٌن من ونٌةتلفزٌ تمارٌر - مراسلون 16:15

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 الحوار بداٌة االجتلف - تون جعفر 18:03

 خبارلأل موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 والحٌاة العمٌدة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 22:03

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة تابعةم - DW مسائٌة 23:00



 DW Arabia | األربعاء 2020-02-05  12/75

 األربعاء 2020-02-05 

 والحٌاة العمٌدة 00:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثابمً 01:15

 الصحة ممابل الدوالر - دمبال التجارة

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 02:00

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 02:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 03:00

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   04:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 04:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - نتو جعفر 05:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 06:00

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 06:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 07:00

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 08:00

 والحٌاة العمٌدة 08:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثابمً 09:15

 الصحة ممابل الدوالر - بالدم التجارة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 10:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 11:00

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 12:00

 صادٌةااللت المجلة - ألمانٌا فً صنع 12:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 13:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 15:00

 وثابمً 15:15

 الصحة ممابل الدوالر - بالدم التجارة
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16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسانٌة مٌراث - شرٌةالب كنوز 18:03

 فرنسا غوخ، فان فنسنت ومدٌنة رومانٌة آثار

 ألدم تعود. له مثٌل ال بشكل الفرنسٌة آرل مدٌنة على بصمة الرومانً واإلرث الرومانٌة الثمافة تركت
 .الرومانٌة اإلمبراطورٌة مدن أكبر ثانً آرل كانت حٌث المٌالد، بعد األول المرن إلى المبانً
 أٌضا   ولكنها. للمسٌحٌة دٌنً مركز إلى آرل تحولت الرومانٌة اإلمبراطورٌة انهٌار على نلر نصؾ بعد

 أشهر آرل فً ؼوخ فان أنجز. 1888 فبراٌر فً فٌها للعٌش انتمل الذي ؼوخ فان فنسنت الفنان مدٌنة
 مع انتهى نٌنالفنا بٌن التعاٌش ولكن. للفنانٌن مستعمرة تأسٌس إلى ؼوؼان بول مع وسعى الفنٌة، أعماله
 .وسكانها المدٌنة إلى نظرته الشهٌر الرسام وصؾ تٌو أخٌه مع المتبادلة الرسابل فً. ؼوخ فان انهٌار

 وثائمً 18:15

 واألسواق الناس: غانا

. الشوكوالتة  ذالوا أذ لهم ٌسبك لم الؽانٌٌن من الكثٌر أن ؼٌر العالم؛ فً للكاكاو منتج أكبر ثانً هً ؼانا
 من ٌرون ال الكاكاو مزارعً معظم أن كما. للتصدٌر كبٌر حد إلى مخصصة المٌمة لعةالس هذه أن إذ

 .الملٌل إال الؽنٌة الدولة هذه موارد
 ٌعبر. الخطٌر باألمر النمل، وسابل من وؼٌرها بالعبّارات ؼانا وسط فولتا بحٌرة عبور ٌكون أن ٌمكن
 فً سلعهم لبٌع األسبوع فً مرات عدة العالم فً اصطناعٌة بحٌرة أكبر النابٌة المرى مزارعً من العدٌد

 . عواصؾ هبوب أثناء وفً للماشٌة نملهم أثناء خاصة للخطر، ٌعرضهم لد ما وهو. األسواق
 تكون ما ؼالبا. المتوفى الشخص مهنة عن تعبّر التوابٌت فأشكال. الجنابزٌة بطموسها مشهورة ؼانا أن كما

 عمٌمة جذور له األبدٌة الحٌاة إلى البوابة هو الموت بأن االعتماد .فاخرة كرنافاالت مثل هنان الجنازات
ا اجتماعٌ ا حدث ا الجنازات تعد. ؼانا فً  أكثر الجنازة كانت فكلما: إفرٌمٌا ؼرب فً الوالعة الدولة فً مهم 

 .المجتمع فً الشخص مكانة من ذلن زاد أكبر، المشاركٌن وعدد لإلعجاب إثارة

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة ابعةمت - DW مسائٌة 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 20:03

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW ألخبارا - األخبار 

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 22:03

 فرنسا ؼوخ، فان فنسنت ومدٌنة رومانٌة آثار

 وثابمً 22:15

 واألسواق الناس: ؼانا

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 23:00
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 الخمٌس 2020-02-06 

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 00:00

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 00:15

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 00:30

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 01:00

 فرنسا ؼوخ، فان فنسنت ومدٌنة رومانٌة آثار

 وثابمً 01:15

 واألسواق الناس: ؼانا

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 02:00

 والحٌاة العمٌدة 02:30

 وثابمً 03:00

 واألسواق الناس: ؼانا

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 04:30

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 05:00

 فرنسا ؼوخ، فان فنسنت ومدٌنة رومانٌة آثار

 وثابمً 05:15

 واألسواق الناس: ؼانا

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 06:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 07:00

 وثابمً 07:15

 داءالسو بالؽابة أهال   األصفر، للبحر وداعا  

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 08:00

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 08:30

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 09:00

 فرنسا ؼوخ، فان فنسنت ومدٌنة رومانٌة آثار

 وثابمً 09:15

 واألسواق الناس: ؼانا

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 10:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن مستمبلال 10:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 11:00

 وثابمً 11:15
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 الخلٌج دول فً االلتصادي التحول ـ النفط عصر بعد

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثمافٌة المجلة - لثمافةا واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثابمً 13:15

 السوداء بالؽابة أهال   األصفر، للبحر وداعا  

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 14:00

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 14:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 15:00

 وثابمً 15:15

 الخلٌج دول فً االلتصادي التحول ـ النفط عصر بعد

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 16:15

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 18:03

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 20:03

 الحدث تعاصر اترٌبورتاج - كثب عن 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 22:03

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 23:00
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 الجمعة 2020-02-07 

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 00:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 00:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 01:00

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة ارٌرتم - مراسلون 02:00

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 02:15

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 02:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 03:00

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 04:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 05:00

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 06:00

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 06:15

 والحٌاة العمٌدة 06:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 07:00

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   08:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 08:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 09:00

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 10:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 10:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط عًأسبو حوار - برلٌن بتولٌت 11:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 12:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 13:00

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 14:00

 ثالحد تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 14:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 16:15

17:00 DW األخبار - األخبار 
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 السٌارات مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 18:03

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 20:03

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 22:03

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 23:00
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 السبت 2020-02-08 

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   00:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 02:15

 ٌاوالتكنولوج العلوم مجلة - اآلن المستمبل 02:45

 وثائمً 03:15

 ماو عهد فً طفولة - الحمر األطفال

 ترعرع. وأمرٌكٌون أوروبٌون منهم: الثمافٌة ماو ثورة فً مباشر بشكل أجنبً 400 من أكثر شارن
 األسر تعرضت ماو، بها لام التً الالحمة التطهٌر عملٌات وخالل ذلن، ومع. الشٌوعٌة الصٌن فً أطفالهم

 .الجاسوسٌة بتهمة لالضطهاد
 ولندن نٌوٌورن من - الؽربً العالم أنحاء جمٌع من" الحمر األطفال" علٌهم ٌُطلك من وأمهات آباء جاء

 من منهم: الناشا المجتمع فً مهمة مناصب الثمافٌة الثورة إبان الصٌن فً شؽلوا ولد. وبرلٌن وبارٌس
 لمد. خصوصً كمدرس ةاإلنجلٌزٌ ماو بتعلٌم لاموا أو العاصمة، فً الحضري للتخطٌط مستشارا كان

 .تونػ تسً ماو وزعٌمها الشٌوعٌة الصٌن حب على الحزب سٌاسة وفك أطفالهم ترعرع
 ولبلوا ماو، حركة حربة رأس ،"الحمراء الحدٌمة" إلى وانضموا المحلٌة، الصٌنٌة بالمدارس التحموا لمد

 الثورة بانتماد اتهموا نالذٌ المستنٌرٌن ضد التطهٌر عملٌة بدأت عندما ذلن، ومع. الشٌوعٌة مبادئ
 .الحزب لٌادة جانب من للصٌن والبهم فً التشكٌن تم الثمافٌة،
. أجانب جواسٌس باعتبارهم لالضطهاد الؽربٌة األسر وتعرضت ضدهم الصٌنً المجتمع انملب وهكذا
 .للعمل معسكرات إلى آخرون أرسل كما. السجون فً ببعضهم الزج وتم

 للثورة التارٌخٌة والخلفٌة الشخصٌة التجربة بٌن ٌجمع لالب فً صتهمل" الحمر األطفال" فٌلم ٌروي
 .الصٌنٌة الثمافٌة

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 04:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 05:00

 وثابمً 05:15

 الخلٌج دول فً االلتصادي التحول ـ النفط عصر بعد

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثابمً 06:15

 واألسواق الناس: ؼانا

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 07:30

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 08:30

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 09:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 09:45
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 وثابمً 10:15

 واألسواق الناس: ؼانا

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 11:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على ٌن  ع 12:00

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 13:00

 وثابمً 13:15

 ماو عهد فً طفولة - الحمر األطفال

 وثائمً 14:00

 المافٌا من إلنماذهم جمعٌة - إٌطالٌا فً الشباب عصابات

 ٌسمى فما. اإلجرامٌة الشباب عصابات ترتكبها التً الوحشٌة الهجمات تتزاٌد االٌطالٌة، المدن كبرى فً
 نهاٌة فً ٌسمط منهم والكثٌر. المشردٌن وتضرب بالمخدرات وتتاجر المارة تسرق" األطفال عصابات" بـ

 .المافٌا لبضة فً المطاؾ
 الجرٌمة إلى الطرٌك ٌجعل ما وهو. إٌطالٌا فً الشباب من لكثٌر محزن والع: والتهمٌش والبطالة الفمر

 الصؽار الجناة  مساعدة تحاول  للمافٌا المناهضة" لٌبٌرا" جمعٌة أن ؼٌر. منه مفر ال أمر المنظمة
 . العنؾ دوامة من للخروج

 ولؾ مع بالسجن عموبات بحمهم صدرت الذٌن للشباب صٌفٌة مخٌمات الجمعٌة تنظم صملٌة، جزٌرة ففً
 وركوب التجدٌؾ مثل الرٌاضٌة األنشطة خالل األطفال جنوة من منحدرةال فاطمة ترافك هنا. التنفٌذ

 بشكل تشرؾ والٌوم البرنامج، هذا فً شاركت أن لها سبك نفسها هً. الشراعٌة الموارب لٌادة أو األمواج
 المخٌم نشاط ذورة أما. السطو أعمال أو بالمخدرات االتجار فً تورطوا الذٌن الشباب على تطوعً
 على العابلة هذه إلدام. السلطات مع اآلن تتعاون التً ترابانً، فً سابمة مافٌا لعابلة زٌارة ًفه الصٌفً،
 فً السابمون األعضاء ٌستطٌع فهل. الشباب إعجاب ٌثٌر التهدٌدات رؼم العنؾ لدوامة حد وضع

 اإلجرامً؟ ماضٌهم تجاوز الشباب عصابات

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 14:30

 اإلنسانٌة مٌراث - لبشرٌةا كنوز 15:00

 فرنسا ؼوخ، فان فنسنت ومدٌنة رومانٌة آثار

 وثابمً 15:15

 واألسواق الناس: ؼانا

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 16:15

 ماو عهد فً طفولة - الحمر األطفال

17:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 ولمةالع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثابمً 18:15

 الخلٌج دول فً االلتصادي التحول ـ النفط عصر بعد
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19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 19:15

 ماو عهد فً طفولة - الحمر األطفال

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 20:03

 وثابمً 20:30

 المافٌا من إلنماذهم جمعٌة - إٌطالٌا فً الشباب عصابات

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ٌةالعنكبوت والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 21:15

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثابمً 23:15

 واألسواق الناس: ؼانا
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 األحد 2020-02-09 

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 00:30

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 01:00

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   02:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 02:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 03:00

 مًوثائ 03:15

 األول الجزء - الحرٌة صوت

 األؼانً لصة جزأٌن من المكون الوثابمً الفٌلم ٌروي: واالحتجاج واألمل الحرٌة موسٌمى من عام 200
 ".أعٌش أن أرٌد" و" تشاو بٌال" إلى" المارسٌٌز" من. خالدة أٌمونات أصبحت التً
 بوسً الروسٌة الموسٌمٌة للفرلة البانن ًأؼان مع" حرة األفكار" الشعبٌة األؼنٌة تجمع التً العاللة هً ما

 النسابٌة؟ بٌونسً فرلة أو ماندٌال لنٌلسون الحرٌة حركة علٌه ترتكز الذي الثراث هو وما رٌوت؟

 
 أصبحت األلل، على الفرنسٌة الثورة منذ. وتواسٌهم وتحفزهم الناس مشاعر تحرن الموسٌمى

 بٌونسٌه الحالٌة الؽناء نجمة تبرزه ما وهذا. وثٌك تباطار على السٌاسٌة واألؼانً االجتماعٌة االضطرابات
 إلى االنتباه لجذب شهرتها تستخدم إنها. أٌضا سٌاسٌة تكون أن ٌمكن الناجحة البوب فموسٌمى. حالٌا

 .المرأة وحموق المساواة أجل من وللكفاح المتحدة الوالٌات فً السود ضد التمٌٌز

 
  من": الحرٌة صوت" ، العالم ؼٌرت التً األصوات من طوٌل تملٌد من جزءا بٌونسٌه المؽنٌة  تكون وهذا
 ووصوال هولٌدي بٌلً الجاز لنجمة"  ؼرٌبة ثمار" بأؼنٌة ومرورا"  المارسٌٌز" الفرنسً الوطنً النشٌد
 للحرٌة  رمز الٌوم هً المارسٌٌز". التؽٌٌر رٌاح" وأؼنٌة" فحسب المتعة ٌردن فتٌات"   أؼنٌة إلى

 إذا نماش هنان الٌوم. التمدم وإلى السالح حمل إلى الفرنسٌة الثورة خالل الناس حفزت. إلخاءوا والمساواة
 .العنؾ تمجد والتً الدامٌة المماطع بعض تؽٌٌر ٌنبؽً كان ما

 
" التؽٌٌر رٌاح" أما. االنتخاب فً المرأة حك أجل من ٌات اإلنجلٌز النساء كافحت ،"النساء مسٌرة" بأؼنٌة
 خالل المشاعر تجسد أؼنٌة تكاد ال. 1989  فً برلٌن جدار سموط نشٌد فهً األلمانٌة  نسكوربٌو لفرلة
 الفٌلم ٌروي ، العٌان وشهود النجوم من العدٌد مع. األؼنٌة هذه فعلت مثلما الباردة الحرب نهاٌة مرحلة

 .للموسٌمى الثورٌة الطالة" الحرٌة صوت"

 اناإلنس و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثابمً 05:15

 ماو عهد فً طفولة - الحمر األطفال

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 06:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 07:00

 مًوثاب 08:00

 المافٌا من إلنماذهم جمعٌة - إٌطالٌا فً الشباب عصابات

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 08:30
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 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 09:00

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 10:00

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً مالعال - كلٌن 10:15

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثابمً 11:15

 األول الجزء - الحرٌة صوت

 وثابمً 12:00

 المافٌا من إلنماذهم جمعٌة - إٌطالٌا فً الشباب عصابات

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 12:30

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة نوزك 13:00

 فرنسا ؼوخ، فان فنسنت ومدٌنة رومانٌة آثار

 وثابمً 13:15

 واألسواق الناس: ؼانا

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 14:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 16:15

 األول الجزء - الحرٌة وتص

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 17:15

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 18:03

 أوروبا نم موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 19:15

 الخلٌج دول فً االلتصادي التحول ـ النفط عصر بعد

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 
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 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 21:15

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثابمً 22:15

 ماو عهد فً طفولة - الحمر األطفال

 الحوار بداٌة االجتالؾ - نتو جعفر 23:00
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 اإلثنٌن 2020-02-10 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 00:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 01:00

 وثابمً 01:15

 األول الجزء - الحرٌة تصو

 وثابمً 02:00

 المافٌا من إلنماذهم جمعٌة - إٌطالٌا فً الشباب عصابات

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائمً 03:15

 زاولمان لضٌة - النازي العهد فً المنهوبة الفنٌة التحف

 ٌوضح مختارة، حاالت إلى باالستناد. ممنهج بشكل الٌهودٌة الفنٌة الممتنٌات لمانٌاأ فً النازٌون صادر
 .الٌهود الفنون لجامعً المتأزم الوضع من 1933 عام بعد الفن سوق استفادت كٌؾ الوثابمً الفٌلم
 تاجرا جمعها التً زاولمان وأؼاتا إرنست ممتنٌات مجموعة بمصٌر أساسً بشكل األمر ٌتعلك

 تاجر كلفا المنفى، إلى فرارهما وبعد. األلب بمنطمة الخاص منزلهما فً البداٌة فً الٌهودٌان اتالمنسوج
 .المجموعة ببٌع بولر ٌولٌوس الفنٌة التحؾ
 جامعوها ٌحصل لم الٌهودٌة، الممتنٌات من وؼٌرها التحؾ هذه بٌع عملٌات من بولر استفاد فٌما

 ٌتم لم اآلن حتى أنه ؼٌر. 1938 عام بفرنسا اعتمال كرمعس فً واحتجزوا بل شًء، أي على األصلٌون
 أصول تحدٌد هٌبة تواجهها التً الصعوبات الفٌلم، ٌوضح. زاولمان ممتنٌات من الملٌل سوى استرجاع
 . مفمودة أشٌاء عن البحث فً هذا ٌومنا حتى الفنٌة الممتنٌات
 مارٌز دي فٌلٌكس زاولمان، ورٌث ةشهاد على نتعرؾ المشهورٌن، الباحثٌن من العدٌد إلى باإلضافة
ا سلّم والذي جده فنون تجارة على ٌشرؾ زال ما الذي أٌضا، بولر ٌولٌوس والحفٌد أوٌانس،  مؤخر 
 .مٌونٌخ فً الفن لتارٌخ المركزي المعهد إلى الشركة أرشٌؾ

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 04:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 05:00

 وثابمً 05:15

 األول الجزء - الحرٌة صوت

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثابمً 07:15

 زاولمان لضٌة - لنازيا العهد فً المنهوبة الفنٌة التحؾ

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 08:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 09:00
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 وثابمً 09:15

 األول الجزء - الحرٌة صوت

 بمًوثا 10:00

 المافٌا من إلنماذهم جمعٌة - إٌطالٌا فً الشباب عصابات

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:30

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 10:45

 وثابمً 11:15

 ماو عهد فً طفولة - الحمر األطفال

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 12:00

 والتكنولوجٌا ومالعل مجلة - اآلن المستمبل 12:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 13:00

 وثابمً 13:15

 زاولمان لضٌة - النازي العهد فً المنهوبة الفنٌة التحؾ

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 14:00

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 14:30

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 15:00

16:00 DW األخبار - راألخبا 

 وثابمً 16:15

 زاولمان لضٌة - النازي العهد فً المنهوبة الفنٌة التحؾ

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 18:03

 وثابمً 18:15

 ماو عهد فً طفولة - الحمر األطفال

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 20:03

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 22:03
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 وثابمً 22:15

 األول الجزء - الحرٌة صوت

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 23:00
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 الثلثاء 2020-02-11 

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 00:00

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 00:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 01:00

 وثابمً 01:15

 نزاولما لضٌة - النازي العهد فً المنهوبة الفنٌة التحؾ

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 02:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 03:00

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 03:15

 وثابمً 04:00

 المافٌا من إلنماذهم جمعٌة - إٌطالٌا فً الشباب عصابات

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً لدوريا 04:30

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 05:00

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 06:00

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   06:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 07:00

 وثابمً 07:15

 ماو عهد فً طفولة - الحمر األطفال

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 08:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 09:00

 وثابمً 09:15

 زاولمان لضٌة - النازي العهد فً المنهوبة الفنٌة التحؾ

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   10:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 11:00

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 12:30

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 13:00

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   14:00
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 وثابمً 14:30

 المافٌا من إلنماذهم جمعٌة - إٌطالٌا فً الشباب عصابات

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثابمً 15:15

 األول الجزء - الحرٌة صوت

16:00 DW األخبار - خباراأل 

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 16:15

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 الحوار بداٌة االجتلف - تون جعفر 18:03

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 21:30

 االمافٌ من إلنماذهم جمعٌة - إٌطالٌا فً الشباب عصابات

22:00 DW األخبار - األخبار 

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 22:03

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 23:00
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 األربعاء 2020-02-12 

 وثابمً 00:00

 المافٌا من إلنماذهم جمعٌة - إٌطالٌا فً الشباب عصابات

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثابمً 01:15

 ماو عهد فً طفولة - الحمر األطفال

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 02:00

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 02:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 03:00

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   04:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 04:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 05:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 06:00

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 06:30

 الحوار اٌةبد االجتالؾ - تون جعفر 07:00

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 08:00

 وثابمً 08:30

 المافٌا من إلنماذهم جمعٌة - إٌطالٌا فً الشباب عصابات

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثابمً 09:15

 ماو عهد فً طفولة - الحمر األطفال

 نساناإل و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 10:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 11:00

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 12:00

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 12:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 13:00

 جٌاوالتكنولو العلوم مجلة - اآلن المستمبل 14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 15:00

 وثابمً 15:15
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 ماو عهد فً طفولة - الحمر األطفال

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 18:03

 األردن الصخور، فً مدٌنة البتراء،

 شعب مركز البتراء كانت ،106 عام فً الرومان علٌها استولى أن إلى المٌالد لبل الثالث المرن منذ
 ".الصخرة: "األردن فً موسى وادي فً المٌتة المدٌنة اسم وٌعنً. األوسط الشرق فً النافذ األنباط
 بدوي، شٌخ بزي حٌنها متخفٌا   وكان ،1812 عام التارٌخٌة المدٌنة بركهارت لودفٌػ ٌوهان اكتشؾ عندما
 الشاهمة الواجهات على الزمن آثار بدت فمد. المدٌنة معالم على سٌطرتها أعادت لد الطبٌعة كانت

 على أثرت واألمطار الرٌاح ألن. الصخر فً المنحوتة األثرٌة والجملونات األعمدة وأنصاؾ واألفارٌز،
 تجاوزٌ التً الممبرة تزال ال المدٌمة، والحضارة الطبٌعٌة للعوامل الموى التفاعل ورؼم. المعالم هذه

 ،"السٌك" خالل من الفرعون خزنة إلى الوصول ٌمكن. هذا ٌومنا إلى السٌاح تجذب عام 2200 عمرها
 إلى متكاملة، واحدة كمطعة الصخر من المنحوتة فرعون، خزنة بناء تم. بالصخر محفور طوٌل ممر وهو
 الطرق عبر هنا إلى اجاءو الذٌن األنباط، مجموعة مدٌنة سمطت المرون مر على. األولى المساكن جانب

 تحتفظ األثرٌة الممابر تزال وال. الرخاء لتحمٌك المتوسط األبٌض والبحر وآسٌا أفرٌمٌا تماطع عند التجارٌة
 ألوان تختلؾ حٌث الطبٌعة، مع التفاعل خالل من الممدسة المنطمة جمال ٌبرز. األبدي ووجودها برونمها
 .والرمادي الؽامك واألحمر والوردي الرصاصً اللونٌن بٌن البتراء عمارة

 وثائمً 18:15

 والعالم الناتو فً ألمانٌا دور - جدٌدة وتحدٌات لدٌم حلف

 التحالفات و إلؽاؤها ٌتم األسلحة نزع فعمود. الجدٌد التسلح سباق تهدٌد ظل فً أمان ا ألل العالم أصبح
 التحدٌات؟ لهذه التصدي على لادرة ألمانٌا هل. تتفكن المابمة
 هذا ،"عمري من أكبر عمرها الجٌش فً أنظمة لدٌنا: "والدفاع األمن لضاٌا فً صعب وضع فً ألمانٌا
 شدد ذاته الولت فً. عاما 45 العمر من البالػ تاوبه بٌتر األلمانٌة الدفاع وزارة فً الوزٌر وكٌل ٌؤكده ما

 فً المزٌد األلمانً لجٌشا ٌسثثمر أن ننتظر إننا: "وضوح بكل ستولتنبرغ ٌنس الناتو لحلؾ العام األمٌن
 ٌنتظر ماذا الجدٌدة؟ العالمٌة التحدٌات مع سٌتكٌؾ وكٌؾ حالٌا؟ األلمانً الجٌش وضع هو كٌؾ". الدفاع
 الناتو؟ واستراتٌجٌة الوطنٌة االستراتٌجٌات بٌن التوفٌك ٌمكن وكٌؾ ، ألمانٌا من الناتو حلؾ

 
 ، متتالٌة لمم ثالث فً. الحلؾ بمستمبل خاطرونٌ الذٌن هم األلمان فإن ، المتحدة الوالٌات نظر فً

 من المبة فً 2 إلى ٌصل لكً الدفاعً اإلنفاق بزٌادة للحلؾ 2014 عام منذ األلمانٌة الحكومة تعهدت
 عام فً فمط المابة فً 1.35 النسبة تبلػ أن األلمانٌة الحكومة تتولع ، ذلن ومع. اإلجمالً المحلً الناتج

2019. 

 
 الوفاء ألمانٌا رفض" أن من ، باٌدن جو ، أوباما لنابب  السابمة األمنٌة المستشارة ، ٌثسم جولٌان تحذر

 أن ألحد ٌنبؽً ال" وتضٌؾ". داخله والتضامن الناتو لدرات على األجل طوٌلة عوالب له سٌكون بتعهدها
 السرٌع الرد فرلة الوثابمً هذا ٌرافك".  األطلسً حلؾ من ترامب ٌنسحب أال المستحٌل من أنه ٌعتمد
 .بولندا فً والنروٌجٌة والهولندٌة األلمانٌة األلوٌة بها تموم التً الناتو مناورات خالل للحلؾ

. 
 منطمة ففً. هنا تجري التً التدارٌب هدؾ ٌعرؾ الجمٌع أن ؼٌر. باإلسم روسٌا إلى ٌشٌر هنا أحد ال

 ٌمكن التً  إسكندر طراز من صوارٌخ نُصبت هنان: العسكرٌة لدراتها تعزٌز روسٌا تواصل كالٌنٌنؽراد
 اللٌتوانٌة الوحدات مع تدارٌب األلمانً الجٌش ٌجري للٌلة، كٌلومترات بعد وعلى. نووٌة برؤوس تحمٌلها
 .الشرق من البلطٌك لدولة محتمل ؼزو أي لمواجهة
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 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة ابعةمت - DW مسائٌة 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 20:03

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW ألخبارا - األخبار 

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 22:03

 األردن الصخور، فً مدٌنة البتراء،

 وثابمً 22:15

 والعالم الناتو فً ألمانٌا دور - جدٌدة وتحدٌات لدٌم حلؾ

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 23:00



مٌسالخ 2020-02-13  32/75  | DW Arabia 

 الخمٌس 2020-02-13 

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 00:00

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 00:15

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 00:30

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 01:00

 األردن الصخور، فً مدٌنة البتراء،

 وثابمً 01:15

 والعالم الناتو فً ألمانٌا دور - جدٌدة وتحدٌات لدٌم حلؾ

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 02:00

 وثابمً 02:30

 المافٌا من إلنماذهم جمعٌة - إٌطالٌا فً الشباب عصابات

 وثابمً 03:00

 والعالم الناتو فً ألمانٌا دور - جدٌدة وتحدٌات لدٌم حلؾ

 ٌاراتالس مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 04:30

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 05:00

 األردن الصخور، فً مدٌنة البتراء،

 وثابمً 05:15

 والعالم الناتو فً ألمانٌا دور - جدٌدة وتحدٌات لدٌم حلؾ

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 06:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 07:00

 وثابمً 07:15

 األول الجزء - الحرٌة صوت

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 08:00

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 08:30

 سانٌةاإلن مٌراث - البشرٌة كنوز 09:00

 األردن الصخور، فً مدٌنة البتراء،

 وثابمً 09:15

 والعالم الناتو فً ألمانٌا دور - جدٌدة وتحدٌات لدٌم حلؾ

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 10:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 10:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 11:00
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 وثابمً 11:15

 زاولمان لضٌة - النازي العهد فً المنهوبة الفنٌة التحؾ

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 مًوثاب 13:15

 األول الجزء - الحرٌة صوت

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 14:00

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 14:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 15:00

 وثابمً 15:15

 زاولمان لضٌة - النازي العهد فً المنهوبة الفنٌة التحؾ

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 16:15

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 ولٌةالد المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 18:03

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 20:03

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 22:03

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 23:00
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 الجمعة 2020-02-14 

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - سٌوروماك 00:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 00:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 01:00

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 02:00

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 02:15

 السٌارات مجلة - ةالسرع عالم 02:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 03:00

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 04:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 05:00

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 06:00

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 06:15

 وثابمً 06:30

 المافٌا من إلنماذهم جمعٌة - إٌطالٌا فً الشباب عصابات

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 07:00

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   08:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن حتنص 08:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 09:00

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 10:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 10:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 11:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 12:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 13:00

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 14:00

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 14:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 16:15
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17:00 DW األخبار - األخبار 

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 18:03

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 20:03

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 22:03

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 23:00
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 السبت 2020-02-15 

 اٌاتوحك وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   00:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 02:45

 وثائمً 03:15

 المصف للٌلة مداأل طوٌلة اآلثار - األسطورٌة درٌسدن

 عن أسفر ما الثانٌة، العالمٌة الحرب أثناء للحلفاء الجوٌة للؽارات هدف ا كانت ألمانٌة مدٌنة 100 من أكثر
 .وحشً لمصؾ تعرضت التً المدن أشهر درٌسدن، تبمى ولكن. شخص ملٌون نصؾ من أكثر ممتل
 انطلمت ،1945 فبراٌر فً درٌسدن لمدٌنة المدٌمة البلدة على المدمر الهجوم من فمط أٌام بضعة بعد

 بمٌادة الكارثة حجم تهوٌل فً النازٌة الدعاٌة شرعت جهتها، من. الهجوم هذا حول الدعابٌة العملٌة
 كضرورة المدٌنة على الهجوم على الشرعٌة إضفاء واألمرٌكٌون البرٌطانٌون حاول الممابل، فً. ؼوبلز

 مهمة تاللً ونمطة إدارٌا ومركزا النازي، السالح انعلمص مخزنا كانت المدٌنة أن أساس على عسكرٌة
 آرثر المارشال 1945 مارس فً كتب ما بحسب." موجودا ٌعد لم ذلن وأن. المواصالت حٌث من

 . للهجوم التخطٌط عن مسؤوال   كان الذي هارٌس
 مانٌاأل هٌروشٌما بمثابة المدٌنة اعتبرت جهة من. درٌسدن حول متواصل نماش مصدر شّكل ولع، ما

 درٌسدن تدمٌر اعتبار تم أخرى ناحٌة من. اإلرهابً الهجوم هذا جراء سمطوا أبرٌاء لضحاٌا ورمزا
 . ما حد إلى علٌه مأسوؾ شرعً انتمام بمثابة

 خمس من أكثر فبعد. الشًء حمٌمة من الكثٌر ٌؽٌر ال ذلن أن ؼٌر. أسطورة بمثابة المدٌنة أصبحت
 السابك فً. الضحاٌا عدد وحددت 2010 عام فً النهابً تمرٌرها ٌةتارٌخ لجنة لدمت البحث، من سنوات

 ثمانٌة بٌن فٌما حددت واآلن. شخص وملٌون شخص ألؾ وثالثٌن خمسة بٌن تتراوح األرلام كانت ،
 التً المدٌنة هذه استهداؾ تم لماذا ٌبمى السؤال أن ؼٌر. ألصى كحد ألفا وعشرون وخمسة ألفا عشرة
 .الثانٌة العالمٌة الحرب نهاٌة من للٌلة أسابٌع لبل للحلفاء، الجوٌة للضربات كهدؾ الباروكً للعصر تعود

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 04:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 05:00

 وثابمً 05:15

 زاولمان لضٌة - زيالنا العهد فً المنهوبة الفنٌة التحؾ

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثابمً 06:15

 والعالم الناتو فً ألمانٌا دور - جدٌدة وتحدٌات لدٌم حلؾ

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 07:30

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن تمبلالمس 08:30
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 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 09:00

Dabu Fantastic (سوٌسرا) 

Dabu Fantastic ًالموسٌمً مؽنٌها سوٌسرٌة، بلهجة تؽنً فرلة ه David Bucher جً الدي مع 
Arts .ألبوم خالل نم Hallo Hund ًوألبوم 2014 عام ف Drinks الثنابً دخل 2016 عام من 
 .سوٌسرا فً أؼانً عشر أفضل لابمة

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 09:45

 وثابمً 10:15

 والعالم الناتو فً ألمانٌا دور - جدٌدة وتحدٌات لدٌم حلؾ

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 11:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   12:00

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 13:00

 وثابمً 13:15

 المصؾ للٌلة األمد طوٌلة اآلثار - األسطورٌة درٌسدن

 وثائمً 14:00

 العشك برٌد على ٌرد فٌرونا فً ناد   - جولٌت إلى رسائل

 هذا ٌومنا حتى لكن". وجولٌٌت رومٌو" شكسبٌر ولٌام دراما فً مأساوٌة بطرٌمة توفٌت شابة جولٌت
 .باسمها علٌها الرد وٌتم جولٌت، إلى معنونة رسابل اإلٌطالٌة فٌرونا تصل
...  عام كل رسالة ؾآال عشرة حوالً على الجمعٌة وأعضاء" جولٌت نادي" ربٌسة تاماسٌا جٌوفانا ترد
 والوالع الخٌال ٌتشابن اإلٌطالٌة، المدٌنة فً. جولٌت آثر اللتفاء فٌرونا الناس ٌزور ، عام 200 منذ

 .محٌر بشكل

 
 تأسس. الحدود جمٌع تجاوز على لادر الحب بأن واألمل، السعادة عن والبحث الحب لوة المصة تمثل
 البلدة وسط فً المكتب ٌمع. جواب دون العدٌدة الرسابل من رسالة أٌة تبمى ال حتى كمبادرة جولٌت نادي

 . العالم أنحاء جمٌع فً الحب لصص ٌجسد أرشٌؾ هً جولٌت. العنوان ٌعرؾ برٌد ساعً وكل المدٌمة،

 
 

 15 فً رسالة ألجمل جابزة تمنح السنة، فً واحدة مرة. تولها  األكثر الرسابل لكتاب األمل منح هدفها
 الذي حبها عن تحكً الجابزة نالت التً رسالتها فً.  روما من بالومبو ألٌساندرا وجاتالمت إحدى. فبراٌر
 تعجز بطرٌمة معشولة وكنت ، جٌولٌت ٌا ، حد ألصى إلى أحببت لمد: "انهارت التً وأحالمها منها ضاع

 ".وصفها عن الكلمات

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 14:30

 انٌةاإلنس مٌراث - البشرٌة كنوز 15:00

 األردن الصخور، فً مدٌنة البتراء،

 وثابمً 15:15

 والعالم الناتو فً ألمانٌا دور - جدٌدة وتحدٌات لدٌم حلؾ

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 16:15

 المصؾ للٌلة األمد طوٌلة اآلثار - األسطورٌة درٌسدن

17:00 DW األخبار - األخبار 
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 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثابمً 18:15

 انزاولم لضٌة - النازي العهد فً المنهوبة الفنٌة التحؾ

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 19:15

 المصؾ للٌلة األمد طوٌلة اآلثار - األسطورٌة درٌسدن

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 20:03

 وثابمً 20:30

 العشك برٌد على ٌرد فٌرونا فً نادِ  - جولٌت إلى رسابل

21:00 DW اراألخب - األخبار 

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 21:15

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 22:03

Dabu Fantastic (سوٌسرا) 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثابمً 23:15

 والعالم الناتو فً ألمانٌا دور - جدٌدة وتحدٌات لدٌم حلؾ
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 األحد 2020-02-16 

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 00:30

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 01:00

 وحكاٌات أشخاصو دول - أوروبا على عٌن   02:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 02:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 03:00

 وثائمً 03:15

 الثانً الجزء - الحرٌة صوت

 األؼانً لصة جزأٌن من المكون الوثابمً الفٌلم ٌروي: واالحتجاج واألمل الحرٌة موسٌمى من عام 200
 ".أعٌش أن أرٌد" و" تشاو بٌال" إلى" مارسٌٌزال" من. خالدة أٌمونات أصبحت التً
 بوسً الروسٌة الموسٌمٌة للفرلة البانن أؼانً مع" حرة األفكار" الشعبٌة األؼنٌة تجمع التً العاللة هً ما

 النسابٌة؟ بٌونسً فرلة أو ماندٌال لنٌلسون الحرٌة حركة علٌه ترتكز الذي الثراث هو وما رٌوت؟

 
 أصبحت األلل، على الفرنسٌة الثورة منذ. وتواسٌهم وتحفزهم ناسال مشاعر تحرن الموسٌمى

 بٌونسٌه الحالٌة الؽناء نجمة تبرزه ما وهذا. وثٌك ارتباط على السٌاسٌة واألؼانً االجتماعٌة االضطرابات
 إلى االنتباه لجذب شهرتها تستخدم إنها. أٌضا سٌاسٌة تكون أن ٌمكن الناجحة البوب فموسٌمى. حالٌا
 .المرأة وحموق المساواة أجل من وللكفاح المتحدة الوالٌات فً السود ضد زالتمٌٌ

 
  من": الحرٌة صوت" ، العالم ؼٌرت التً األصوات من طوٌل تملٌد من جزءا بٌونسٌه المؽنٌة  تكون وهذا
 ووصوال هولٌدي بٌلً الجاز لنجمة"  ؼرٌبة ثمار" بأؼنٌة ومرورا"  المارسٌٌز" الفرنسً الوطنً النشٌد
 للحرٌة  رمز الٌوم هً المارسٌٌز". التؽٌٌر رٌاح" وأؼنٌة" فحسب المتعة ٌردن فتٌات"   أؼنٌة إلى

 إذا نماش هنان الٌوم. التمدم وإلى السالح حمل إلى الفرنسٌة الثورة خالل الناس حفزت. واإلخاء والمساواة
 .العنؾ تمجد والتً الدامٌة المماطع بعض تؽٌٌر ٌنبؽً كان ما

 
" التؽٌٌر رٌاح" أما. االنتخاب فً المرأة حك أجل من ٌات اإلنجلٌز النساء كافحت ،"النساء مسٌرة" بأؼنٌة
 خالل المشاعر تجسد أؼنٌة تكاد ال. 1989  فً برلٌن جدار سموط نشٌد فهً األلمانٌة  سكوربٌون لفرلة
 الفٌلم ٌروي ، العٌان شهودو النجوم من العدٌد مع. األؼنٌة هذه فعلت مثلما الباردة الحرب نهاٌة مرحلة

 .للموسٌمى الثورٌة الطالة" الحرٌة صوت"

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثابمً 05:15

 المصؾ للٌلة األمد طوٌلة اآلثار - األسطورٌة درٌسدن

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 06:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 07:00

 وثابمً 08:00

 العشك برٌد على ٌرد فٌرونا فً نادِ  - جولٌت إلى رسابل

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 08:30
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 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 09:00

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 10:00

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 10:15

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثابمً 11:15

 الثانً الجزء - ةالحرٌ صوت

 وثابمً 12:00

 العشك برٌد على ٌرد فٌرونا فً نادِ  - جولٌت إلى رسابل

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 12:30

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 13:00

 األردن الصخور، فً مدٌنة البتراء،

 وثابمً 13:15

 والعالم الناتو فً ألمانٌا دور - جدٌدة وتحدٌات لدٌم حلؾ

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 14:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 16:15

 الثانً الجزء - الحرٌة صوت

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 17:15

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ٌفض 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 18:15

Dabu Fantastic (سوٌسرا) 

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 19:15

 زاولمان لضٌة - النازي العهد فً المنهوبة الفنٌة التحؾ

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 20:30
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21:00 DW األخبار - األخبار 

 انالمك عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 21:15

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثابمً 22:15

 المصؾ للٌلة األمد طوٌلة اآلثار - األسطورٌة درٌسدن

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 23:00
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 اإلثنٌن 2020-02-17 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 00:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 01:00

 وثابمً 01:15

 الثانً الجزء - الحرٌة صوت

 وثابمً 02:00

 العشك برٌد على ٌرد فٌرونا فً ادِ ن - جولٌت إلى رسابل

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائمً 03:15

 الحدٌثة تركٌا مؤسس ـ أتاتورن

 الحدٌثة تركٌا مؤسس كان. عصره فً الشخصٌات أروع من واحدا   شن بال أتاتورن كمال مصطفى كان
 ومدفوعا   الؽربٌة باألفكار متأثرا   ثورٌ ا، كان. شعبٌا ومربٌا   نساء زٌر و ، المعا   عسكرٌا   تٌجٌا  استرا خبٌرا  
 .أتاتورن حٌاة الوثابمً الفٌلم ٌتتبع. تماما تركٌا وجه ؼٌّرت بمثالٌة،
 تهمكتب فً. بالػ بشكل الؽربٌة باألفكار متأثرا   ثورٌا   أتاتورن كمال مصطفى الحدٌثة تركٌا مؤسس كان

 لتركٌا كان لما لادها، التً" االستمالل حرب" لوال. األوروبً التنوٌر أعمال أهم توجد كانت الخاصة
 الفٌلم ٌبٌن. هذا ٌومنا حتى األتران من العدٌد وتمجٌد إعجاب ٌنال جعله ما هذا. اآلن وجود من الحدٌثة
 األوروبٌة المومٌة الدول بل ٌة،العثمان االمبراطورٌة فٌه تهٌمن لم عصر فً ألتاتورن الفكري التطور

  األساس؟ فً أوروبٌا   الحدٌثة تركٌا مؤسس كان هل. وعلمانٌتها
 ومالحظاته. الدولة عن الدٌن وفصل األساسٌة الحموق وتطبٌك المومٌة فكرة من نهجه استوحى لمد

 شخصٌة عن نظرة لنا تمدم الٌد، بخط كتبه على المكتوبة وتعلٌماته الٌومٌة ومذكراته جدا الكثٌرة الخاصة
 مرور ذكرى سٌوافك ،2018 عام نوفمبر شهر من العاشر. التركٌة الجمهورٌة بداٌة فً رجل ألوى
 .عصره فً الشخصٌات أعظم أحد شن بال ٌعتبر والذي أتاتورن، وفاة على عاما   ثمانٌن

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 04:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 05:00

 وثابمً 05:15

 الثانً الجزء - الحرٌة صوت

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثابمً 07:15

 ثةالحدٌ تركٌا مؤسس ـ أتاتورن

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 08:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 09:00
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 وثابمً 09:15

 الثانً الجزء - الحرٌة صوت

 وثابمً 10:00

 العشك برٌد على ٌرد فٌرونا فً نادِ  - ٌتجول إلى رسابل

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:30

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 10:45

 وثابمً 11:15

 المصؾ للٌلة األمد طوٌلة اآلثار - األسطورٌة درٌسدن

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 12:00

 والتكنولوجٌا مالعلو مجلة - اآلن المستمبل 12:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 13:00

 وثابمً 13:15

 الحدٌثة تركٌا مؤسس ـ أتاتورن

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 14:00

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 14:30

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 16:15

 الحدٌثة تركٌا مؤسس ـ أتاتورن

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 18:03

 وثابمً 18:15

 المصؾ للٌلة األمد طوٌلة اآلثار - األسطورٌة درٌسدن

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة بعةمتا - DW مسائٌة 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 20:03

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة رتمارٌ - مراسلون 22:03



 DW Arabia | اإلثنٌن 2020-02-17  44/75

 وثابمً 22:15

 الثانً الجزء - الحرٌة صوت

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 23:00
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 الثلثاء 2020-02-18 

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 00:00

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 00:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 01:00

 وثابمً 01:15

 الحدٌثة تركٌا مؤسس ـ أتاتورن

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً يالدور 02:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 03:00

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 03:15

Dabu Fantastic (سوٌسرا) 

 وثابمً 04:00

 العشك برٌد على ٌرد فٌرونا فً نادِ  - جولٌت إلى رسابل

 انًاأللم الدوري حصاد - األلمانً الدوري 04:30

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 05:00

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 06:00

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   06:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 07:00

 وثابمً 07:15

 المصؾ للٌلة األمد طوٌلة اآلثار - األسطورٌة درٌسدن

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 08:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 09:00

 وثابمً 09:15

 الحدٌثة تركٌا مؤسس ـ أتاتورن

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   10:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 11:00

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 11:15

Dabu Fantastic (سوٌسرا) 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 12:30

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 13:00
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 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   14:00

 وثابمً 14:30

 العشك برٌد على ٌرد فٌرونا فً نادِ  - جولٌت إلى رسابل

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثابمً 15:15

 الثانً الجزء - الحرٌة صوت

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 16:15

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 الحوار بداٌة االجتلف - تون جعفر 18:03

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 21:30

 العشك برٌد على ٌرد فٌرونا فً نادِ  - جولٌت إلى رسابل

22:00 DW األخبار - اراألخب 

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 22:03

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 23:00
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 األربعاء 2020-02-19 

 وثابمً 00:00

 العشك برٌد على ٌرد فٌرونا فً نادِ  - جولٌت إلى رسابل

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثابمً 01:15

 المصؾ للٌلة األمد طوٌلة اآلثار - األسطورٌة درٌسدن

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 02:00

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 02:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 03:00

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   04:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 04:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 05:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 06:00

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 06:30

 الحوار اٌةبد االجتالؾ - تون جعفر 07:00

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 08:00

 وثابمً 08:30

 العشك برٌد على ٌرد فٌرونا فً نادِ  - جولٌت إلى رسابل

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثابمً 09:15

 المصؾ للٌلة األمد طوٌلة اآلثار - األسطورٌة درٌسدن

 اإلنسان و العولمة لةمج - 3000 العولمة 10:00

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 10:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 11:00

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 12:00

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 12:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 13:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 15:00

 وثابمً 15:15
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 المصؾ للٌلة األمد طوٌلة اآلثار - األسطورٌة درٌسدن

16:00 DW خباراأل - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 18:03

 برٌطانٌا ،الوالٌزٌة األول إدوارد للع - غوٌند

 حتى النبالء، من صؽٌرة أسر لرون مدى على تحكمها كانت. وٌلز شمال فً وعرة منطمة هً ؼوٌنِد
 ما بناء على إدوارد عمل سنوات تسع ؼضون فً. 1277 عام األول إدوارد الملن حكم تحت ولعت

 .نفوذه مناطك لتأمٌن األخرى المالع من العدٌد شٌد كما وٌلز، شمال فً لالع تسعة مجموعه
 جاءت وبعدها. 1283 عام وٌلز شمال فً بتشٌٌدها األول إدوارد أمر التً المالع أولى هً كونً للعة
 بٌن الوالعة بٌومارس للعة هً أنؽلسً، جزٌرة على بناها التً لالعه آخر. وهارلٌش كٌرنارفون للعتا
 جورج، سانت جٌمس ماريالمع المهندس كان. األجمل للعته تكون أن وأراد والمضٌك، الربٌسً البر

. الوسطى المرون من الفرٌدة المبانً هذه على الربٌسً المشرؾ هو العسكرٌة المالع بناء فً المتخصص
 بنٌت وجمٌعها المالع، من واحدة كل. برٌطانٌا فً الممٌزة المبانً من هذا ٌومنا حتى تزال وال كانت لمد
 ممٌز، تذكاري نصب إلى وتحولت عصرها من ممٌزة معمارٌة بهندسة تتمٌز البحر، من ممربة على
 .وٌلز فً اإلنجلٌز لنفوذ واضح رمز أٌضا ولكنها

 وثائمً 18:15

 العدالة تحمٌك أرٌد

 عشرة الرابعة فً وهً العراق شمال فً داعش لبل من لالعتمال تعرضت. إٌزٌدٌة امرأة هً إخالص
 بعد اإلرهاب وحشٌة تتحدى شابة امرأة عن الوثابمً الفٌلم هذا ٌحكً. مناضلة الٌوم وهً. عمرها من

 .ألمانٌا إلى هروبها
 أربعة ولها الكبٌرة، أسرتها أوالد أصؽر هً إخالص. العراق شمال من دٌنٌة عرلٌة أللٌة هم اإلٌزٌدٌون

 ضد جماعٌة إبادة عملٌات اإلسالمٌة الدولة بدأت ،2014 أؼسطس 3 فً. أخوات وثالث إخوة
 تم. أعٌنها أمام إخالص والد داعش مماتلو لتل. مؤمنٌن وؼٌر الشٌطان عبدة ردمج ٌرونهم فهم. اإلٌزٌدٌٌن
 كعبٌد وبٌعهم احتجازهم وتم ممبولة، وشمٌمتها والدتها اعنملوا كما. سنة عشرة أربع وعمرها علٌها المبض
 .مرات ثالث االنتحار إخالص حاولت. تصورها ٌمكن ال معاناة لشهور عاشوا. جنس

 
 النساء تحرٌر أجل ومن العدالة أجل من بالنضال تعهدت الهرب، من أشهر 6 عدب تمكنت وعندما

 لوالٌة الحماٌة برنامج عبر 2015 عام فً ألمانٌا إلى إخالص وصلت. داعش لدى المعتمالت
 داعش طرؾ من اإلنسان حموق انتهاكات عن علنً بشكل تحدثوا من أوابل من وكانت. فورتمبٌرغ-بادن

 الدولً االعتراؾ فً بذلن وساهمت. الحك ولت فً المتحدة األمم وفً 2016 طانًالبرٌ البرلمان فً
 . لإلٌزٌدٌٌن الجماعٌة باإلبادة

 فً تساهم وهً. شهادة على لتحصل دراستها وواصلت. العالجٌة المساعدة إخالص تلمت ، ألمانٌا فً
 وجمٌع إخالص والد ألن. راقالع فً المتضررات للنساء اإلنترنت عبر الذاتٌة للمساعدة خدمات تمدٌم

 إخالص الفٌلم ٌرافك. ألمانٌا بدخول لهم ُسمح الذٌن األسرة أفراد مسؤولٌة تحملت فمد ماتوا، لد إخوتها
 .والعدالة الكرامة أجل من تناضل منكسرة ؼٌر لوٌة امرأة وٌظهر

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 20:03

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 20:30
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21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - خباراأل 

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 22:03

 برٌطانٌا الوالٌزٌة، األول إدوارد لالع - ؼوٌند

 وثابمً 22:15

 العدالة تحمٌك أرٌد

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 23:00
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 الخمٌس 2020-02-20 

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 00:00

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 00:15

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 00:30

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 01:00

 برٌطانٌا الوالٌزٌة، األول إدوارد لالع - ؼوٌند

 مًوثاب 01:15

 العدالة تحمٌك أرٌد

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 02:00

 وثابمً 02:30

 العشك برٌد على ٌرد فٌرونا فً نادِ  - جولٌت إلى رسابل

 وثابمً 03:00

 العدالة تحمٌك أرٌد

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االلتصادٌة المجلة - لمانٌاأ فً صنع 04:30

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 05:00

 برٌطانٌا الوالٌزٌة، األول إدوارد لالع - ؼوٌند

 وثابمً 05:15

 العدالة تحمٌك أرٌد

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 06:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 07:00

 وثابمً 07:15

 الثانً الجزء - الحرٌة صوت

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 08:00

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 08:30

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 09:00

 برٌطانٌا الوالٌزٌة، األول إدوارد لالع - ؼوٌند

 وثابمً 09:15

 العدالة تحمٌك أرٌد

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 10:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 10:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 11:00
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 وثابمً 11:15

 الحدٌثة تركٌا مؤسس ـ أتاتورن

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثابمً 13:15

 الثانً الجزء - الحرٌة صوت

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 14:00

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 14:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة رٌرتما - مراسلون 15:00

 وثابمً 15:15

 الحدٌثة تركٌا مؤسس ـ أتاتورن

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 16:15

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 جٌاوالتكنولو العلوم مجلة - اآلن المستمبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 18:03

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 20:03

 الحدث تعاصر تاجاترٌبور - كثب عن 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 22:03

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 23:00
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 الجمعة 2020-02-21 

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 00:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 00:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 01:00

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 02:00

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 02:15

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 02:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 03:00

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 04:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 05:00

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 06:00

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 06:15

 وثابمً 06:30

 العشك برٌد على ٌرد فٌرونا فً نادِ  - جولٌت إلى رسابل

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط بوعًأس حوار - برلٌن بتولٌت 07:00

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   08:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 08:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 09:00

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 10:00

 الثمافٌة لةالمج - الثمافة واحة 10:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 11:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 12:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 13:00

 وروباأ فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 14:00

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 14:30

 الدولٌة المضاٌا أبرز على الضوء  ٌسلط أسبوعً حوار - برلٌن بتولٌت 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 16:15

Dabu Fantastic (سوٌسرا) 
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17:00 DW األخبار - األخبار 

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 18:03

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الثمافٌة مجلةال - الثمافة واحة 20:03

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 22:03

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 23:00
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 السبت 2020-02-22 

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   00:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث تعاصر ٌبورتاجاتر - كثب عن 02:15

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 02:45

 وثائمً 03:15

 العالمً بالغذاء التجارة

 إلى المزارعٌن بصؽار دفع ما وهو. متزاٌد بشكل العالمٌة السوق على الصناعٌة الزراعة تهٌمن
 أٌضا والمربحة التدمٌرٌة وانبالج الفٌلم ٌُظهر. إنتاج مناطك إلى بأكملها مناطك وتحول االستسالم،
 .الزراعٌة التجارٌة لألعمال

 متزاٌد بشكل الؽذابٌة المواد إنتاج مرالبة أصبحت السكانً، واالكتظاظ المناخ تؽٌُّر من ٌعانً عالم فً
ا عمال    هذه أٌدي فً للموة الهابل التركٌز على الضوء الفٌلم ٌسلط. العماللة الشركات من للٌل لعدد ضخم 
 عبر البرازٌل إلى الصٌن من الزراعً، الصناعً اإلنتاج سلسلة فً للتحكم والصٌنٌة الؽربٌة اتالشرك

 والٌة بحٌرات من أمثلة مع. والبٌبة المزارعٌن صؽار على ذلن وأثر وموزمبٌك، المتحدة الوالٌات
 إلطعام مطٌرةال األمازون ؼابات فً تطوٌره تم الذي األحادي الصوٌا فول وزراعة الشمالٌة، كارولٌنا
 االجتماعً التوازن اختالل لخطر األرضٌة الكرة تعرض التً العملٌة هذه على ٌمؾ الفٌلم. الحٌوانات
 .والبٌبً

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 04:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 05:00

 وثابمً 05:15

 الحدٌثة تركٌا مؤسس ـ تاتورنأ

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثابمً 06:15

 العدالة تحمٌك أرٌد

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 07:30

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 08:00

 لتكنولوجٌاوا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 08:30

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 09:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 09:45

 وثابمً 10:15

 العدالة تحمٌك أرٌد

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 11:00
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 تالسٌارا مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   12:00

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 13:00

 وثابمً 13:15

 العالمً بالؽذاء التجارة

 وثائمً 14:00

 ابن إلى االبنة تتحول عندما - فتى أكون بأن سعٌد

 .كفتى ٌعٌش أن ٌرٌد أنه لمراهمةا سن فً وأدرن كفتاة، رٌنٌه ولد
 ٌرافك. علٌه ولدوا الذي الجنس مع التماهً ٌستطٌعون ال الذٌن على تطلك التً الصفة هً المتحولون

 .الجدٌدة ذاته لتحمٌك الطرٌك على رٌنٌه الوثابمً الفٌلم
 بدأت المراهمة سن رٌنٌٌه بلؽت عندما فتى؟ تكون أن ترٌد ابنتهم أن فجأة ٌعرفون عندما األهل ٌفعل ماذا
 بٌرجٌد الوالدان اعتمد البداٌة فً. للرجولة مٌال أكثر أصبح المالبس نمط ألصر، أصبح الشعر: نفسها تؽٌر

 بعد. جنسٌا   متحولة بأنها رٌنٌٌه فٌه صارحتهما الذي الٌوم جاء حتى. فمط التجرٌب ترٌد أنها ومٌشابٌل
 أخصابٌة وجدا المستمبلٌة؟ للحٌاة بالنسبة هذا ٌعنً ماذا. ا  أٌض بالملك لكن باالرتٌاح، الوالدان شعر النماش
 رٌنٌٌه. المادمة السنوات فً كثب عن رٌنٌٌه لترافك والمراهمٌن، األطفال مع بالتعامل خبٌرة نفسٌة

 سن فً. ٌومٌة هرمون جرعة بإعطاء المعالجة أوصت كاملة لسنة نفسً عالج بعد. رٌنٌه أصبحت
 بشكل جسمه وتؽٌر التستوستٌرون هرمون باستخدام المنتظر العالج أخٌرا   رٌنٌه بدأ عشرة السادسة
 بالحرٌة، شعر له بالنسبة. ذكورٌة أكثر جسده بنٌة وأصبح لدٌه الشعر وزاد خشنا   أصبح الصوت: سرٌع
 وماهً رٌنٌه، تطور سٌستمر كٌؾ. األبد وإلى اآلن ابنتها تودع أن علٌها أن فكرة من بٌرجٌد عانت بٌنما
 إلى بالنسبة طوٌلة رحلة بدأت لمد علٌه؟ هذا سٌؤثر وكٌؾ الهرمونً، العالج بها سٌأتً التً تؽٌراتال

 .ووالدٌه رٌنٌه

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 14:30

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 15:00

 برٌطانٌا الوالٌزٌة، األول إدوارد لالع - ؼوٌند

 وثابمً 15:15

 العدالة تحمٌك أرٌد

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 16:15

 العالمً بالؽذاء التجارة

17:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثابمً 18:15

 الحدٌثة تركٌا مؤسس ـ أتاتورن

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 19:15

 العالمً بالؽذاء التجارة
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20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 20:03

 وثابمً 20:30

 ابن إلى االبنة تتحول عندما - فتى أكون بأن سعٌد

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 21:15

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 22:03

 اإلنسان و لمةالعو مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثابمً 23:15

 العدالة تحمٌك أرٌد
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 األحد 2020-02-23 

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 00:30

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 01:00

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   02:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 02:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 03:00

 وثائمً 03:15

 الشتاء فً ناس -المطبً الشفك

 تحت درجة 40 إلى تصل التً المنخفضة الحرارة درجات من بالرؼم ، الشتاء أوروبا شمال سكان ٌحب
 والثلوج الشتاء فصل فً البسٌطة المهمات تتحول والسوٌد وفنلندا النروٌج من المطبً الجزء ففً. الصفر

 ..مؽامرة إلى واألعاصٌر
 دورسها تعطً التً عالمٌا نوعها من فرٌدة مدرسة فً طالبتان هما بروكمان وفرٌدا دامن فٌدفٌن مارٌن
 فاجأت الماسٌة، الطبٌعٌة وؾالظر لمواجهة تعلٌمٌة دورة أثناء. النروٌج فً ألتا بمدٌنة الطلك الهواء فً

 اللٌالً أن إلى باالضافة هذا. بداخله اللٌل لمضاء ثلجً كهؾ حفر علٌهما وكان الطالبتٌن، ثلجٌة عاصفة
 الحظ، من بشٌا له وٌمكن الممر، ضوء على صحٌفة لراءة أحٌانا  للمرء ٌمكن أنه لدرجة مشرلة المطبٌة
 .السماء ٌضًء الذي" المطبً الشفك" معاٌشة

 
 
 وكذا. العالم فً السبالات أصعب من واحد فً الكالب تجرها  زالجات سابمً عن فٌلم": الشتاء فً ناس"

  الذٌن  الجلٌد  تحت وؼطاسٌن الرجال، المنافسٌن مثل الماسٌة الطبٌعة ضد ٌكافحن اللواتً الرالً سابمات
 خاص بشكل كبٌب شتاء فصل فً. الؽارلة السفن إحدى حطام تفمد أثناء  الملكً السلعطون على عثروا
ا 30 من أكثر لبل" ٌزأرون رجال" إسم تحمل موسٌمٌة فرلة تأسست  بجولة ولامت. بفنلندا أولو فً عام 
 تصل أجواء فً  متسابما  296 ٌتنافس السوٌد فً بسكٌلفتٌا الثلجٌة السباحة بطوالت وفً. العالم حول
 .مترا 25 طوله مسبح ًوف  الصفر تحت مبوٌة درجة 34 إلى  حرارتها درجة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثابمً 05:15

 العالمً بالؽذاء التجارة

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 06:00

 سٌاراتال مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 07:00

 وثابمً 08:00

 ابن إلى االبنة تتحول عندما - فتى أكون بأن سعٌد

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 08:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 09:00

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 10:00
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 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 10:15

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثابمً 11:15

 الشتاء فً ناس -المطبً الشفك

 وثابمً 12:00

 ابن إلى االبنة تتحول عندما - فتى أكون بأن سعٌد

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 12:30

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 13:00

 برٌطانٌا الوالٌزٌة، األول إدوارد لالع - ؼوٌند

 وثابمً 13:15

 العدالة تحمٌك أرٌد

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 14:30

 لحوارا بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 16:15

 الشتاء فً ناس -المطبً الشفك

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 17:15

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عٌن نم تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 19:15

 الحدٌثة تركٌا مؤسس ـ أتاتورن

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 20:30

21:00 DW اراألخب - األخبار 

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 21:15

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 21:30
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22:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثابمً 22:15

 العالمً ءبالؽذا التجارة

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 23:00
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 اإلثنٌن 2020-02-24 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 00:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 01:00

 وثابمً 01:15

 الشتاء فً ناس -المطبً الشفك

 وثابمً 02:00

 ابن إلى االبنة تتحول عندما - فتى أكون بأن سعٌد

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائمً 03:15

 وتبعاتها جنوبٌةال أمرٌكا فً األولٌة المواد ازدهار - الدم فً الرصاص

 األجهزة. الخام المواد من هابلة كمٌات رٌاح توربٌنات أو نحاسٌة أنابٌب أو محمولة هواتؾ تصنٌع ٌتطلب
 .لذرة تجارة إنها. صعبة ظروؾ ظل فً الجنوبٌة أمرٌكا فً تنتج طبٌعً بشكل أوروبا تستخدمها التً
 سٌاسة. الخام المواد صادرات خالل من لممٌدا ؼٌر النمو على ٌعتمدون الالتٌنٌة أمرٌكا سٌاسٌو زال ما

 على ٌنحصر التكالٌؾ تحمل أن إذ. االستعمارٌة الحمبة إلى عام، 400 من أكثر إلى تارٌخها ٌعود
 خام مواد من ٌستفٌدون  الذي األوروبٌٌن على أٌضا ملماة المسؤولٌة لكن. فمط المتضررٌن األشخاص

 . الجنوبٌة أمرٌكا
 عمالق منجم من لرٌبة ألنها العالم فً لذارة المدن أكثر من واحدة البٌروفٌة، باسكو دي سٌرو مدٌنة تعتبر
. العالمٌة لألسواق لتصدٌره والرصاص والفضة الزنن استخراج فٌه ٌتم. السوٌسرٌة ؼلٌنكور شركة تدٌره
 بكثٌر تتجاوز والتً الشرب، مٌاه طرٌك عن الثمٌلة المعادن ٌمتص باسكو دي سٌرو فً ٌعٌش شخص كل
 .العالمٌة الصحة منظمة تحددها التً المٌم

 ٌكون ولد. سنوات عشر من أكثر لبل الذهب حمى فً تسبب متر، 5000 ارتفاع على ذهب منجم كونادا،
 تصدٌر ٌتم إذ. شخص ألؾ 50 من أكثر إلى السابمة األندٌز لرٌة سكان أعداد تزاٌد وراء الوحٌد السبب
 نفسها رٌنكونادا ال أصبحت ، نفسه الولت فً. السرٌع البرٌد طرٌك عن سوٌسرا إلى الؽالب فً الذهب
 .المدٌنة مشارؾ على ألمٌال واألوساخ الممامة تتراكم. للممامة مكبا
ا أحدث ولد تزاٌد، فً الخام المواد جشع  سد انهار ،2019 ٌناٌر ففً. البرازٌل فً كارثة مؤخر 

 تصنٌؾ لشركة سبك الذي المنجم وهو. شخصا 250 من رأكث وممتل منجم انهٌار إلى أدى ما برومادٌنٌو
 ذلن ٌؤدي أن دون ،2015 عام فً مماثال حادثا المنطمة شهدت أن وسبك. آمن كمولع صنفته أن ألمانٌة
 فرضتها التً الؽرامات حتى تدفع للمناجم المشؽلة الشركات تكن لم ولتها. صارمة لوانٌن اعتماد إلى

 ولوع ولبل. التنظٌمٌة المٌود إلؽاء على ٌعتمد ٌزال ال الجدٌد، البرازٌلً ٌسالرب أن كما. المحكمة علٌها
 .المناجم لمشؽلً السالمة إجراءات ترن إلى ٌسعى كان الكارثة

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 04:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 05:00

 وثابمً 05:15

 الشتاء فً ناس -المطبً الشفك

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 06:30

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

 وتبعاتها الجنوبٌة أمرٌكا فً األولٌة المواد ازدهار - الدم فً الرصاص

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 08:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 09:00

 وثابمً 09:15

 الشتاء فً ناس -المطبً الشفك

 وثابمً 10:00

 ابن إلى االبنة تتحول عندما - فتى أكون بأن سعٌد

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:30

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 10:45

 وثابمً 11:15

 العالمً بالؽذاء التجارة

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 12:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 12:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة رتمارٌ - مراسلون 13:00

 وثابمً 13:15

 وتبعاتها الجنوبٌة أمرٌكا فً األولٌة المواد ازدهار - الدم فً الرصاص

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 14:00

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 14:30

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 ًوثابم 16:15

 وتبعاتها الجنوبٌة أمرٌكا فً األولٌة المواد ازدهار - الدم فً الرصاص

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 18:03

 وثابمً 18:15

 العالمً بالؽذاء التجارة

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW سائٌةم 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 20:03

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 20:30
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21:00 DW األخبار - األخبار 

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - بكث عن 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 22:03

 وثابمً 22:15

 الشتاء فً ناس -المطبً الشفك

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 23:00
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 الثلثاء 2020-02-25 

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 00:00

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 00:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 01:00

 وثابمً 01:15

 وتبعاتها الجنوبٌة أمرٌكا فً األولٌة المواد ازدهار - الدم فً الرصاص

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 02:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 03:00

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 03:15

 وثابمً 04:00

 ابن إلى االبنة تتحول عندما - فتى أكون بأن سعٌد

 األلمانً الدوري حصاد - لمانًاأل الدوري 04:30

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 05:00

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 06:00

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   06:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 07:00

 وثابمً 07:15

 العالمً بالؽذاء التجارة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 08:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 09:00

 وثابمً 09:15

 وتبعاتها الجنوبٌة أمرٌكا فً األولٌة المواد ازدهار - الدم فً الرصاص

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكاٌات وأشخاص دول - وروباأ على عٌن   10:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 11:00

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 12:30

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 13:00

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا لىع عٌن   14:00
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 وثابمً 14:30

 ابن إلى االبنة تتحول عندما - فتى أكون بأن سعٌد

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثابمً 15:15

 الشتاء فً ناس -المطبً الشفك

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 16:15

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 الحوار بداٌة االجتلف - تون جعفر 18:03

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة عةمتاب - DW مسائٌة 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 األلمانً الدوري حصاد - األلمانً الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 21:30

 ابن إلى االبنة تتحول عندما - فتى أكون بأن سعٌد

22:00 DW األخبار - األخبار 

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 22:03

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 23:00
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 األربعاء 2020-02-26 

 وثابمً 00:00

 ابن إلى بنةاال تتحول عندما - فتى أكون بأن سعٌد

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثابمً 01:15

 العالمً بالؽذاء التجارة

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 02:00

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 02:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 03:00

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   04:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 04:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 05:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 06:00

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 06:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 07:00

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - ٌةوحكا ضٌؾ 08:00

 وثابمً 08:30

 ابن إلى االبنة تتحول عندما - فتى أكون بأن سعٌد

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثابمً 09:15

 العالمً بالؽذاء التجارة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 صادٌةااللت المجلة - ألمانٌا فً صنع 10:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 11:00

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 12:00

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 12:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 13:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 15:00

 وثابمً 15:15
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 العالمً بالؽذاء التجارة

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 ثمافٌةال المجلة - الثمافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 18:03

 تركٌا المدٌمة، هٌرابولٌس فً الطبٌعة عجائب - باموكال

 منطمة فً المتعرجة تلةال حافة على. تركٌا فً الطبٌعة عجابب أكبر هً البٌضاء باموكال شرفات
 العٌون مٌاه تمتزج للمنطمة، الجٌري الحجر عبر المٌاه تتسرب عندما. حمبة عٌون تنبثك ممٌزة جٌولوجٌة
 .جٌري حجز إلى األرض سطح على تبرد عندما لتتحول معدنٌة، مواد مع الحمبة
 مسابح الساخنة لسٌومالكا ٌنابٌع حفرت الزمن مرور مع. كوكٌلٌز جبال سفح على باموكال شرفات تمع
 مدٌنة لرب الشرفات هذه تمع. البدٌع األبٌض بلونها الشمس ضوء مع تتوهج المنحدرات، فً عدة

 المدٌنة تارٌخ عن الملٌل سوى ٌعرؾ ال. الممدسة المدٌنة تعنً ٌونانٌة كلمة وهً المدٌمة، هٌرابولٌس
 عام فً تأسٌسها بعد. المدٌنة نشأة فً الربٌسً السبب هً الحمبة العٌون أن هو المؤكد ولكن وأصولها،

ا باموكال، اآلن تسمى التً هٌرابولٌس، أصبحت المٌالد، لبل 1900  فً الرومانٌة آسٌا مماطعة من جزء 
 إلى الرخامٌة اآلثار وتشٌر. نسمة ألؾ 100 حوالً ٌبلػ المدٌنة سكان عدد كان. المٌالد لبل 133 عام

 ولد. والخصوبة واألرض الجبال إلهة أي كوبٌلً، عبادة مركز نتكا لمد: لهٌرابولٌس الكبرى األهمٌة
 .العالجٌة لخصابصها نظرا   ممدسة الحمبة العٌون كانت

 وثائمً 18:15

 والخمٌنً الشاه

 الحكم نهاٌة إلى أدى ما وهو. بهلوي رضا دمحم بالشاه الخمٌنً هللا آٌة بمٌادة الثورة أطاحت 1979 عام فً
 الؽرب، نحو موجهة الحٌن ذلن إلى كانت التً والدولة. إٌران فً عام 2500 من أكثر دام الذي الملكً
 .إسالمٌة جمهورٌة أصبحت
 بعضهما ٌعارضان كانا اللذٌن الخمٌنً، هللا وآٌة بهلوي رضا دمحم الشاه ، الخصمٌن حٌاة الفٌلم ٌصور
 .عاما 30 من ألكثر البعض

 هللا روح الشٌعً الدٌن رجل أصبح الماضً، المرن ٌاتأربعٌن فً منصبه الشاه تولً من وجٌزة فترة بعد
 هذا أحداث أبرز كانت. المرٌرة النهاٌة وحتى حكمه فترة طوال وحاربه الربٌسً خصمه الخمٌنً موسوي
 الذي 1978 المرٌر والعام كبٌر، تحدٌث مشروع وهو ،1963 عام" البٌضاء الثورة" هً الصراع
 الشاه طرد بمجرد. الداخلٌة السٌاسة فً المركزٌة الشخصٌة هللا ٌةآ أصبح حٌث الموى، توازن فٌه انعكس

 وفً ، النهاٌة فً. والملكٌة الشاه لبل من بالخٌانة شعروا الذٌن أولبن أمل الخمٌنً أصبح البالد، من له
 .العالمٌة للسٌاسة جدٌدا تحدٌا شكل ما وهو. اإلسالمٌة األصولٌة انتصرت النهاٌة
 من ولممربٌن الشاه نظام وممثلً ولمؤرخٌن لشهود تتٌح معروفة وؼٌر ؼنٌة ٌؾأرش مواد الفٌلم ٌعرض
 أول صدر، بنً الحسن وأبو إلٌران، األخٌرة االمبراطورة دٌبا، فرح ذلن فً بما بالتحدث، الخمٌنً
 من الفترة فً األلمانً االلتصاد وزٌر فرٌدرٌشس، وهانز اإلسالمٌة، إٌران لجمهورٌة منتخب ربٌس

 لدٌم نالد وهو نٌروماند، وبهمان للخمٌنً، السابك المؤٌد إشكفاري، ٌوسفً وحسن ، 1977 ىإل 1972
 .برلٌن فً المنفى فً عاش والذي الشاه لنظام

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 وروباأ فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 20:03

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 
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 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 22:03

 تركٌا المدٌمة، هٌرابولٌس فً الطبٌعة عجابب - الباموك

 وثابمً 22:15

 والخمٌنً الشاه

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 23:00
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 الخمٌس 2020-02-27 

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 00:00

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 00:15

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 00:30

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 01:00

 تركٌا المدٌمة، هٌرابولٌس فً الطبٌعة عجابب - باموكال

 وثابمً 01:15

 والخمٌنً الشاه

 باأورو فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 02:00

 وثابمً 02:30

 ابن إلى االبنة تتحول عندما - فتى أكون بأن سعٌد

 وثابمً 03:00

 والخمٌنً الشاه

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 04:30

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 05:00

 تركٌا المدٌمة، هٌرابولٌس فً الطبٌعة عجابب - باموكال

 وثابمً 05:15

 والخمٌنً الشاه

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 06:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 07:00

 وثابمً 07:15

 الشتاء فً ناس -المطبً الشفك

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 08:00

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 08:30

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 09:00

 تركٌا المدٌمة، هٌرابولٌس فً الطبٌعة عجابب - باموكال

 وثابمً 09:15

 والخمٌنً الشاه

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 10:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 10:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 11:00
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 وثابمً 11:15

 وتبعاتها الجنوبٌة أمرٌكا فً األولٌة المواد ازدهار - الدم فً الرصاص

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثابمً 13:15

 الشتاء فً ناس -المطبً الشفك

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 14:00

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 14:30

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 15:00

 وثابمً 15:15

 وتبعاتها الجنوبٌة أمرٌكا فً األولٌة المواد ازدهار - الدم فً الرصاص

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 16:15

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائمً 18:03

 الحشرات تموت لماذا - الصامت الصٌف

 الحشرات علماء لدى الفٌلم فرٌك ٌبحث. البٌبة وحماة العلماء ٌملك أمر وهذا تتنالص، الحشرات أعداد
 .الحشرات موت أسباب لمعرفة والسٌاسٌٌن الكٌماوٌات وشركات والباحثٌن والمزارعٌن

 لإلعجاب مثٌرة لكنها. األطفال وتخٌؾ األمراض وتنمل وتعض تلدغ فهً: لطٌفة الحشرات تبدو ما نادرا  
. كوكبنا على سٌطرت سنة ملٌون 480 لبل. الطٌران تعلمت التً الحٌوانات أولى كانت الحشرات. أٌضا  
 السلسلة أسفل فً توجد فهً. األرض على الحٌاة أساس الٌوم حتى وتشكل للتطور، الناجح النموذج إنها

 . البشر جمٌع علٌها ٌعتمد التً الؽذابٌة
 ٌدلون والعلماء البٌبة حماة. الؽذابٌة السلسلة بتموٌض ٌهدد ما العالم، حول تتنالص الحشرات أعداد لكن

 فً المتخصصة األستاذة تبحث. فراٌبورغ من كالٌن مارٌا ألكساندرا المثال سبٌل على. الخطر نالوس
 بستان فً. اإلنسان فٌها ٌتدخل عندما الطبٌعٌة المساحات فً التؽٌرات عمود منذ الطبٌعٌة ةالبٌب علم

 األماكن عدد ٌزداد الحشرات؟ تختفً عندما ٌحدث ماذا: فرٌدة تجربة بدأت كونستانس بحٌرة عند للفاكهة
 تموت اذالم. سنوات لبل والطنٌن األزٌز بأصوات ملٌبة كانت أن بعد مملك صمت فٌها ٌسود التً

 الحشرات؟
 عن ٌبحث: الرابع الحشرات عالم فً برحلة ٌموم. األسبلة هذه ٌتابع فورتسبورؼر كرٌستوؾ المؤلؾ
 البٌبة عالمة ٌرافك. والسٌاسٌٌن الكٌماوٌات وشركات والباحثٌن والمزارعٌن الحشرات علماء لدى أجوبة

 .الحشرات موت أسباب عن للكشؾ كفاحهم خالل آخرٌن وعلماء كالٌن مارٌا ألكساندرا

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 18:45

 ؼواتٌماال المهجورة، الماٌا مدٌنة - تٌكال

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االلتصادٌة المجلة - ألمانٌا فً صنع 20:03
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 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 22:03

 الحشرات تموت لماذا - الصامت الصٌؾ

 انٌةاإلنس مٌراث - البشرٌة كنوز 22:45

 ؼواتٌماال المهجورة، الماٌا مدٌنة - تٌكال

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 23:00
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 الجمعة 2020-02-28 

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 00:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 00:30

 وثابمً 01:00

 الحشرات تموت لماذا - الصامت الصٌؾ

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 01:45

 ؼواتٌماال المهجورة، الماٌا مدٌنة - تٌكال

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 02:00

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 02:15

 السٌارات مجلة - لسرعةا عالم 02:30

 وثابمً 03:00

 الحشرات تموت لماذا - الصامت الصٌؾ

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 03:45

 ؼواتٌماال المهجورة، الماٌا مدٌنة - تٌكال

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 04:30

 وثابمً 05:00

 الحشرات تموت لماذا - الصامت الصٌؾ

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 05:45

 ؼواتٌماال المهجورة، الماٌا مدٌنة - تٌكال

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 06:00

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 06:15

 وثابمً 06:30

 ابن إلى االبنة تتحول عندما - فتى أكون بأن سعٌد

 وثابمً 07:00

 الحشرات تموت لماذا - الصامت الصٌؾ

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 07:45

 ؼواتٌماال المهجورة، الماٌا مدٌنة - تٌكال

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   08:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 08:30

 وثابمً 09:00

 الحشرات تموت لماذا - الصامت الصٌؾ

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 09:45

 ؼواتٌماال المهجورة، الماٌا مدٌنة - تٌكال

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 10:00
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 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 10:30

 وثابمً 11:00

 الحشرات تموت لماذا - الصامت الصٌؾ

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 11:45

 ؼواتٌماال المهجورة، الماٌا مدٌنة - تٌكال

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 12:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 وثابمً 13:00

 الحشرات تموت لماذا - الصامت الصٌؾ

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 13:45

 الؼواتٌما المهجورة، الماٌا مدٌنة - تٌكال

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 14:00

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 14:30

 وثابمً 15:00

 الحشرات تموت لماذا - الصامت الصٌؾ

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 15:45

 ؼواتٌماال المهجورة، الماٌا مدٌنة - تٌكال

16:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 16:15

17:00 DW األخبار - األخبار 

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 18:03

 لألخبار موجز مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الثمافٌة المجلة - لثمافةا واحة 20:03

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سٌاسً برنامج - شو البشٌر 22:03

 لألخبار وجزم مع الٌوم أحداث ألبرز تحلٌلٌة متابعة - DW مسائٌة 23:00
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 السبت 2020-02-29 

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   00:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار بداٌة االجتالؾ - تون جعفر 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 02:45

 وثائمً 03:15

 االجتماعً التواصل وسائل فً الجسد عبادة: حدود بل هوس

  الشابات، وخاصة النساء، تواجه. المرأة لجمال المثالٌة النظرة على االجتماعً التواصل وسابل تؤثر
 هنان المعروضة تمرٌبا الصور كل تخضع حٌث االجتماعً التواصل وسابل فً وهمٌة جسدٌة صورا  
 .رلمٌة تجمٌل لعملٌة
 كلما. الٌومٌة حٌاتهن نمط" الجمال شبح" ٌملً شابات حٌاة فً بالخطر تُنذر مشاهد الوثابمً الفٌلم ٌعرض
 التواصل وسابل من وؼٌرها واالنستؽرام الفٌسبون تصفح فً أطول ساعات المستخدمات تمضً

 الوهمً، العالم هذا من الهرب إحداهن تستطٌع بالكاد. الخاص بمظهرهن لناعتهن عدم ٌزداد االجتماعً،
 البدنٌة، واللٌالة النحافة هوس فً البالؽة النتابج تتجلى. شًء كل الحٌاة ونمط والرشالة الجمال ٌعد حٌث

 جٌنٌفر" المخرجة عثرت. البدنٌة إلهانةوا الجنسً التمٌٌز جانب إلى أشكاله، بجمٌع األكل واضطرابات
 وسابل خالل من ازداد لد الشابات لدى بال الشعور أن تثبت كندٌة، دراسة على بحثها أثناء" رٌزنً

 ُمحسنة بصورا االنستؽرام موالع على أنفسهن العادٌات النساء من الكثٌر تعرض. االجتماعً التواصل
 األنثوي الجسد ٌزال ال بالتنوع، المطالب النداء تعالً رؼمو. المنمحة السٌلفً كصور ، تماما ومزولة

 تؽٌٌره عن عجزت ما هذا. واآلخر الذات عن الشبكة فً السابدة النظرة فً ربٌسٌا دورا ٌلعب" المثالً"
. واإلعالن والدعاٌة األزٌاء صناعة لطاع لبل من فٌها وبما ، والمبادرات الحركات من الكثٌر  اآلن حتى
 أن النساء نحن  لنا بالنسبة جدٌدا فلٌس. االنثوٌة الهوٌة عن دوما   ٌعبر األنثوي الجسد كان: "رٌزنً تمول
 إلى بعد ٌصل لم والذي االجتماعً، التطور جوانب من الكثٌر ٌخفً فهذا. وكجنس كجسد إلٌنا ٌُنظر

 مجتمع فً عٌشن أننا إلى إضافة. متساو  مجتمع فً وذلن النساء، نحن نرٌده الذي المطلوب المستوى
 ."حدود بال هوس إنه. فأكثر أكثر بالتحسن دوما    ومطالب بالرأسمالٌة، وؼارق وملون المنافسة على ٌموم

 ألمانٌا من عربٌة ولصص شخصٌات - وحكاٌة ضٌؾ 04:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 05:00

 وثابمً 05:15

 وتبعاتها الجنوبٌة أمرٌكا فً األولٌة المواد ازدهار - الدم فً الرصاص

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثابمً 06:15

 والخمٌنً الشاه

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 07:30

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن لمستمبلا 08:30
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 أوروبا من موسٌمٌة عروض - أوروبٌة موسٌمى 09:00

 (برٌطانٌا) Lewis و Daisy و Kitty الثلثً

 أصدروا أنهم إال ت،العشرٌنا مطلع فً أنهم ومع. لندن من أشماء Lewis و Daisy و Kitty الثالثً
 عاطفً بأسلوب والخمسٌنٌات، األربعٌنٌات حمبتً موسٌمى إحٌاء الثالثً ٌعٌد وفٌها. عدٌدة ألبومات
 .وأصٌل

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 09:45

 وثابمً 10:15

 والخمٌنً الشاه

 أوروبا فً والمجتمع الحٌاة - ٌوروماكس 11:00

 السٌارات مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكاٌات وأشخاص دول - أوروبا على عٌن   12:00

 الحدث تعاصر رٌبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 13:00

 وثابمً 13:15

 االجتماعً التواصل وسابل فً الجسد عبادة: حدود بال هوس

 وثائمً 14:00

 كشمٌر غضب

 نهاٌة منذ الحدود حول أزمة أطول إنها. باالستمالل كشمٌر نم الهندي الجزء فً الشباب من المزٌد ٌطالب
 جبال للب فً الجبلٌة المنطمة حول 1947 عام منذ وباكستان الهند تتنازع. الثانٌة العالمٌة الحرب
 .الهٌماالٌا
 ٌسعٌان كالهما وباكستان الهند. الصٌن إلى ٌعود صؽٌر وجزء وباكستان، الهند بٌن كشمٌر منطمة تنمسم
 .مسلمة الؽالبٌة حٌث كشمٌر، سكان ٌعٌش الصراع هذه وسط. اآلخر للطرؾ العابد كشمٌر جزء لضم

 
 
  كشمٌر استمالل أجل من الهندٌة المركزٌة الحكومة ضد عصابات حرب حركة تكافح ، 1989 عام منذ
 حملةالم سٌارته كشمٌر من شاب لاد ، 2019 فبراٌر 14 فً. أخرى بعد سنة ٌتفالم أنه ٌبدو نزاع فً

 .شخصا وأربعٌن أربعة ممتل عن أسفر ما الهندي، للجٌش تابعة بحافلة لٌصطدم بالمتفجرات

 
 
 
 ظاهرة إلى مفاجا بشكل العام الرأي  انتباه لفت رادٌكالٌة إسالمٌة انفصالٌة جماعة نفذته الذي الهجوم هذا

 وٌرٌدون  التطرؾ فخ فً نٌسمطو كشمٌر من الهندي الجزء فً الشباب من المزٌد أن الظاهر من: جدٌدة
 .الهندٌة السلطات مع حوار أي ٌستبعدون الذٌن المتمردٌن إلى االنضمام

 الصحة مجلة - ٌدٌن بٌن صحتن 14:30

 اإلنسانٌة مٌراث - البشرٌة كنوز 15:00

 تركٌا المدٌمة، هٌرابولٌس فً الطبٌعة عجابب - باموكال

 وثابمً 15:15

 والخمٌنً الشاه

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 16:15

 االجتماعً التواصل وسابل فً الجسد عبادة: حدود بال هوس
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17:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عٌن من تلفزٌونٌة تمارٌر - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثابمً 18:15

 وتبعاتها الجنوبٌة أمرٌكا فً األولٌة المواد ازدهار - الدم فً الرصاص

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثابمً 19:15

 االجتماعً التواصل وسابل فً الجسد عبادة: حدود بال هوس

20:00 DW األخبار - ألخبارا 

 والتكنولوجٌا العلوم مجلة - اآلن المستمبل 20:03

 وثابمً 20:30

 كشمٌر ؼضب

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتٌة والشبكة الرلمً العالم - كلٌن 21:15

 الثمافٌة المجلة - الثمافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا من مٌةموسٌ عروض - أوروبٌة موسٌمى 22:03

 (برٌطانٌا) Lewis و Daisy و Kitty الثالثً

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثابمً 23:15

 والخمٌنً الشاه


