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 الخميس  2021-07-01 

 الالجئين  عزيمة من يشد مدرب: ليزبوس  - مراسلون 00:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 00:15

 ممكن؟ هذا  هل  ـ  بالبيئة رفقا    أكثر  اقتصادية حلول - ألمانيا في صنع  00:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 01:00

 روسيا  خارقة، خشبية مباني - بوغوست  كيشي

 وثائقي  01:15

 وللعالم؟  لبرلين جديد قصر  - هومبولت منتدى

 أخرى  ومواضيع ألمانيا في  العالم  حول رحلة - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 إيطاليا  في  الريف  إلى المدينة من- جذاب ريف  أجل من

 وثائقي  03:00

 وللعالم؟  لبرلين جديد قصر  - هومبولت منتدى

 الواقع  من للهروب  سيارات - السرعة عالم 03:45

 اخرى  ومواضيع الماليزية، الطائرة  إسقاط في التحقيق - العالم حول مراسلون 04:15

 ممكن؟ هذا  هل  ـ  بالبيئة رفقا    أكثر  اقتصادية حلول - ألمانيا في صنع  04:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 05:00

 روسيا  خارقة، خشبية مباني - بوغوست  كيشي

 وثائقي  05:15

 وللعالم؟  لبرلين جديد قصر  - هومبولت منتدى

 أخرى   ومواضيع إندونيسيا في الدخاني  الضباب  غول - 3000 العولمة 06:00

 المستقبل؟  في المشترك العيش سيكون  كيف - الثقافة واحة 06:30

 الالجئين  عزيمة من يشد مدرب: ليزبوس  - ونمراسل 07:00

 وثائقي  07:15

 التقاليد  قبضة من التحرر رحلة ـ الميم مجتمع

 أخرى  ومواضيع ألمانيا في  العالم  حول رحلة - يوروماكس 08:00

 ممكن؟ هذا  هل  ـ  بالبيئة رفقا    أكثر  اقتصادية حلول - ألمانيا في صنع  08:30

 سانية اإلن   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 روسيا  خارقة، خشبية مباني - بوغوست  كيشي

 وثائقي  09:15

 وللعالم؟  لبرلين جديد قصر  - هومبولت منتدى

 ورحالة  وممثل  مخرج: شحادات  حسام  - حكاية عندي 10:00

 المختبرات؟  فئران ستتقاعد هل  - اآلن المستقبل  10:30

 الالجئين  عزيمة من يشد مدرب: ليزبوس  - مراسلون 11:00
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 وثائقي  11:15

 الثاني  الجزء يوغوسالفيا،  محاكمات - والعدالة الحرب

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 كاالبريا  في المافيا مالحقة - تنظيف حملة يشن العام المدعي

  من 350  حوالي باعتقال أمر.  أوروبا في  مافيا أقوى  دض بحملة  غراتيري نيكوال العام المدعي يقوم
 . واإلدارية السياسية المناصب  أصحاب من وأعوانهم ندرانجيتا مافيا أعضاء
  ثالثة من أكثر منذ محاكمة أكبر تنجح بأن  المافيا ضحايا وأقارب والصحفيون الرئيسيون  الشهود يأمل
  الميزيا  في  بدأت التي ندرانجيتا مافيا محاكمة. لخطيرا  نفوذها من والحد ندرانجيتا  مافيا تحجيم في عقود
  سنوات  منتصف في" ماكسي محاكمة"   منذ نوعها من األكبر هي يناير منتصف  في  كاالبريا في تيرمه

  والذي غراتيري، نيكوال العام المدعي أوروبا في  مافيا وأخطر أقوى ضد  القوية بالحملة يقوم . الثمانينيات
  منسقة مداهمة حمالت  2019 عام نهاية  في جرت.  عاما   30 منذ  الشرطة من ة دائم لحماية نفسه  يخضع
 .  أموال ومصادرة شركات وإغالق  شخصا   350 من أكثر  اعتقال عن أسفرت
  دورا   وتلعب فالنتيا فيبو منطقة على السنين عشرات  منذ تسيطر التي مانكوزو عشيرة هو  الرئيسي المتهم
  األسلحة  تجارة  أن الفيلم في  العصابة عن منشق يشهد. الجنوبية ريكاأم من الكوكايين تهريب  في كبيرا  

  حجم  يصل والتي األقوى المافيا منظمة  أنشطة من جزءا    أيضا    كانت والقتل واالبتزاز األموال وغسيل
  على خوفا   التصوير أعمال أثناء  هويته عن الكشف  يريد  ال الرجل لكن . سنويا   يورو  مليار 55 إلى أعمالها
  يتم لم.  كبير باهتمام المحاكمة يتابعون تشيندامو،  فينتشينزو مثل ندرانجيتا،  مافيا ضحايا أقارب . هحيات

  ندرانجيتا  أفراد أحد  أن العائلة عرفت الرئيسيين الشهود أحد أقوال  خالل من. ماريا أخته جثة على العثور
  منذ يغطي  الذي ألبانيس، يلميش  الصحفي. لها  العائدة األرض قطعة  تبيع  أن رفضت  ألنها بقتلها قام

  عالمة المحاكمة تكون أن  بدوره  يأمل ذلك،  أجل من بحياته ويخاطر كاالبريا في المافيا   جرائم  سنوات
 . ندرانجيتا مافيا مكافحة في فارقة

 المستقبل؟  في المشترك العيش سيكون  كيف - الثقافة واحة 12:30

 اخرى  ومواضيع الماليزية، طائرة ال  إسقاط في التحقيق - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 التقاليد  قبضة من التحرر رحلة ـ الميم مجتمع

 ممكن؟ هذا  هل  ـ  بالبيئة رفقا    أكثر  اقتصادية حلول - ألمانيا في صنع  14:00

 ورحالة  وممثل  مخرج: شحادات  حسام  - حكاية عندي 14:30

 ين الالجئ  عزيمة من يشد مدرب: ليزبوس  - مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 الثاني  الجزء يوغوسالفيا،  محاكمات - والعدالة الحرب

 أخرى  ومواضيع ألمانيا في  العالم  حول رحلة - يوروماكس 16:00

 الصعوبات  رغم بأوروبا  الكروي  حلمهم  لجوء طالبو  حقق  هكذا - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المختبرات؟  فئران تقاعدست  هل  - اآلن المستقبل  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتحديات؟ المكاسب هي ما: والمهمشين الميم مجتمع  حقوق - برلين بتوقيت 18:03

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:45

 روسيا  خارقة، خشبية مباني - بوغوست  كيشي

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03
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20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ممكن؟ هذا  هل  ـ  بالبيئة رفقا    أكثر  اقتصادية حلول - ألمانيا في صنع  20:03

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 20:30

 كاالبريا  في المافيا مالحقة - تنظيف  حملة يشن  العام المدعي

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 ورحالة  وممثل  مخرج: شحادات  حسام  - حكاية عندي 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 كورونا  مكافحة  في  حاسمة  مرحلة - خاص  برنامج 22:03

 والتحديات؟  المكاسب هي ما: والمهمشين الميم مجتمع حقوق - برلين بتوقيت 22:15

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الجمعة  2021-07-02 

 أخرى  ومواضيع ألمانيا في  العالم  حول رحلة - يوروماكس 00:00

 المختبرات؟  فئران ستتقاعد هل  - اآلن المستقبل  00:30

 والتحديات؟  المكاسب هي ما: والمهمشين الميم مجتمع حقوق - برلين بتوقيت 01:00

 كورونا  مكافحة في  حاسمة مرحلة  - خاص برنامج 01:45

 الالجئين  عزيمة من يشد مدرب: ليزبوس  - مراسلون 02:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 02:15

 أخرى ومواضيع للفقراء، بورشه  سيارة  - السرعة عالم 02:30

 والتحديات؟  المكاسب هي ما: والمهمشين الميم مجتمع حقوق - برلين بتوقيت 03:00

 كورونا  مكافحة في  حاسمة مرحلة  - خاص برنامج 03:45

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 كاالبريا  في المافيا مالحقة - تنظيف  حملة يشن  العام المدعي

 المستقبل؟  في المشترك العيش سيكون  كيف - الثقافة واحة 04:30

 والتحديات؟  المكاسب هي ما: والمهمشين الميم مجتمع حقوق - برلين بتوقيت 05:00

 كورونا  مكافحة في  حاسمة مرحلة  - خاص برنامج 05:45

 الالجئين  مةعزي من يشد مدرب: ليزبوس  - مراسلون 06:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 06:15

 وثائقي  06:30

 إيطاليا  في  الريف  إلى المدينة من- جذاب ريف  أجل من

 والتحديات؟  المكاسب هي ما: والمهمشين الميم مجتمع حقوق - برلين بتوقيت 07:00

 كورونا  مكافحة في  حاسمة مرحلة  - خاص برنامج 07:45

 الصعوبات  رغم بأوروبا الكروي حلمهم لجوء طالبو حقق  هكذا - أوروبا ىعل عين   08:00

 الرياضة  ممارسة  بفضل جيدة صحة  - يديك بين صحتك 08:30

 والتحديات؟  المكاسب هي ما: والمهمشين الميم مجتمع حقوق - برلين بتوقيت 09:00

 كورونا  مكافحة في  حاسمة مرحلة  - خاص برنامج 09:45

 أخرى  ومواضيع ألمانيا في  العالم  حول رحلة - يوروماكس 10:00

 المستقبل؟  في المشترك العيش سيكون  كيف - الثقافة واحة 10:30

 والتحديات؟  المكاسب هي ما: والمهمشين الميم مجتمع حقوق - برلين بتوقيت 11:00

 كورونا  مكافحة في  حاسمة مرحلة  - خاص برنامج 11:45

 الرياضة  ممارسة  بفضل  جيدة صحة - يديك بين  صحتك 12:00

 أخرى  ومواضيع   للفقراء، بورشه  سيارة - السرعة عالم 12:30
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 والتحديات؟  المكاسب هي ما: والمهمشين الميم مجتمع حقوق - برلين بتوقيت 13:00

 كورونا  مكافحة في  حاسمة مرحلة  - خاص برنامج 13:45

 أخرى  ومواضيع ألمانيا في  العالم  حول رحلة - يوروماكس 14:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

 كاالبريا  في المافيا مالحقة - تنظيف  حملة يشن  العام المدعي

 والتحديات؟  المكاسب هي ما: والمهمشين الميم مجتمع حقوق - برلين بتوقيت 15:00

 كورونا  مكافحة في  ةحاسم مرحلة  - خاص برنامج 15:45

 اخرى  ومواضيع الماليزية، الطائرة  إسقاط في التحقيق - العالم حول مراسلون 16:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 16:15

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أخرى  ومواضيع   للفقراء، بورشه  سيارة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الخواتم جرف  - شو البشير 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المستقبل؟  في المشترك العيش سيكون  كيف - الثقافة واحة 20:03

 الصعوبات  رغم بأوروبا الكروي حلمهم لجوء بوطال  حقق  هكذا - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أخرى  ومواضيع ألمانيا في  العالم  حول رحلة - يوروماكس 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الخواتم  جرف  - شو  البشير 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  برزأل تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2021-07-03 

 الصعوبات  رغم بأوروبا الكروي حلمهم لجوء طالبو حقق  هكذا - أوروبا على عين   00:00

 أخرى  ومواضيع   للفقراء، بورشه  سيارة - السرعة عالم 00:30

 !"قصتي هذه ة،  / ناجح أنا"  - توك جعفر 01:00

 السياح  اجتذاب في  صعوبة  تواجه باريس - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 كاالبريا  في المافيا مالحقة - تنظيف  حملة يشن  العام المدعي

 المختبرات؟  فئران ستتقاعد هل  - اآلن المستقبل  02:45

 وثائقي  03:15

 الجديد  الحرير طريق - أوروبا  إلى صينال  بوابة

 ورحالة  وممثل  مخرج: شحادات  حسام  - حكاية عندي 04:00

 أخرى  ومواضيع   للفقراء، بورشه  سيارة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 الثاني  الجزء يوغوسالفيا،  محاكمات - والعدالة الحرب

 السياح   اجتذاب في  صعوبة  تواجه باريس - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 وللعالم؟  لبرلين جديد قصر  - هومبولت منتدى

 أخرى  ومواضيع ألمانيا في  العالم  حول رحلة - يوروماكس 07:00

 الرياضة  ممارسة  بفضل  جيدة صحة - يديك بين  صحتك 07:30

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 كاالبريا  في المافيا مالحقة - تنظيف  حملة يشن  العام المدعي

 المختبرات؟  فئران ستتقاعد هل  - اآلن المستقبل  08:30

 أوروبا  من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00

  فرقة قدمت البداية في. اإليرلندية  دينغل  مدينة في 2010 عام في Walking on Cars  فرقة تأسست 
 من أشهر  ستة  لمدة منزل في   الفرقة  أعضاء اعتكف ذلك بعد. الصغيرة النوادي  في روك ألنديا موسيقى

 Speeding  الشهيرة أغنيتهم أن لدرجة بالنجاح،  جهودهم ُكللت وقد. تجريبي دعائي تسجيل إصدار أجل
Cars نيوزيلندا  في األغاني أفضل  قائمة إلى  وصلت . 

 الرياضة  مارسةم  بفضل  جيدة صحة - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 وللعالم؟  لبرلين جديد قصر  - هومبولت منتدى

 أخرى  ومواضيع ألمانيا في  العالم  حول رحلة - يوروماكس 11:00

 أخرى  ومواضيع   للفقراء، بورشه  سيارة - السرعة عالم 11:30

 ت الصعوبا رغم بأوروبا الكروي حلمهم لجوء طالبو حقق  هكذا - أوروبا على عين   12:00



 

 

 DW Arabia | السبت  2021-07-03  8/82

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 كاالبريا  في المافيا مالحقة - تنظيف  حملة يشن  العام المدعي

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 13:00

 وثائقي  13:15

 يد الجد الحرير طريق - أوروبا  إلى الصين  بوابة

 والحياة  العقيدة  14:00

 الكهنوت  ثوب بدل شبابية  مالبس - عصرية بُحلة   كنيسة

  إنجاز أرادا  فقد مختلف،  بشكل الكهنوتي العمل في  األول عامهما شليشت وكريس بوده  ماكس  تخيل
  األرغن وموسيقى شبابية،  بمالبس الكهنوت وثوب بأريكة،  المذبح يستبدال كأن مختلفة،  بطريقة  األمور

 . حفلة  إلى أقرب  بذلك  القداس  ليصبح لتكنو، با
  الكنيسة  تقاليد يقلبان فاالثنان. المتمردين عزيمة من تحط لم لكنها حق ا،  حساباتهما أفسدت  كورونا جائحة
 . ومحبتهم الناس  بتعاطف مستعينين عقب  على رأسا   بريمرهافن في

 الرياضة  ممارسة  بفضل  جيدة صحة - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 روسيا  خارقة، خشبية مباني - بوغوست  كيشي

 وثائقي  15:15

 وللعالم؟  لبرلين جديد قصر  - هومبولت منتدى

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 16:00

 وثائقي  16:15

 الجديد  الحرير طريق - أوروبا  إلى الصين  بوابة

17:00 DW  خبار األ  - األخبار 

 الصين في  رشوة أهم الماوتاي، - مراسلون 17:15

 اإلنسان  و  العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 السياح   اجتذاب في  صعوبة  تواجه باريس - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي  18:15

 الثاني  الجزء يوغوسالفيا،  محاكمات - والعدالة الحرب

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 الجديد  الحرير طريق - أوروبا  إلى الصين  بوابة

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المختبرات؟  فئران ستتقاعد هل  - اآلن المستقبل  20:03

 والحياة  العقيدة 20:30

 الكهنوت   ثوب بدل شبابية مالبس - عصرية بُحلة    كنيسة

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 21:15

 " الموتى قداس"  يقود كورينتسيس - الثقافة واحة 21:30
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22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي  23:15

 وللعالم؟  لبرلين جديد قصر  - هومبولت منتدى
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 األحد  2021-07-04 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 ا كاالبري في المافيا مالحقة - تنظيف  حملة يشن  العام المدعي

 "الموتى  قداس" يقود  كورينتسيس - الثقافة واحة 00:30

 الخواتم  جرف  - شو  البشير 01:00

 الصعوبات  رغم بأوروبا الكروي حلمهم لجوء طالبو حقق  هكذا - أوروبا على عين   02:00

 الرياضة  ممارسة  بفضل  جيدة صحة - يديك بين  صحتك 02:30

 الصين   في رشوة أهم الماوتاي،  - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الحقيقة  ثمن - أسانج  جوليان

  ثمنا يدفع إنه .  بعد ينته لم كفاحه أن  إال المتحدة،  الواليات  إلى أسانج جوليان تسليم عدم من الرغم على
  10 لمدة ورفاقه ويكيليكس منظمة مؤسس أسانج استقصائي فريق يرافق. كثيرة حقائق عن لكشفه عاليا

 . سنوات
 من كافحوا  سياسيين كناشطين  وفريقه أسانج بتصوير  الفيلم منتجو  قام  سنوات،  عشر قبل لهم  فيلم أول في
  منظمة  تخضع  الحين،  ذلك  منذ. العام للرأي  المعلومات من  المزيد وإيصال الشفافية  من مزيد أجل

 . وسرية مثيرة  مستندات  تنشر ذلك ورغم المتحدة،  الواليات حكومة قبل من مستمر لضغط  ويكيليكس 

 
  يعلم يكن  لم الوقت،  ذلك في.  اإلكوادور  سفارة في  أسانج  مع مقابلة التصوير فريق أجرى  2013 عام في
  منشورات لعبت ، 2016 عام  في. تراقبه  والكاميرات غرفته في  أخرى سنوات  سبع سيقضي أنه

  عام في.  األمريكية الرئاسية االنتخابات حملة  خالل  ترامب دونالد  انتخاب  في  حاسما دورا ويكيليكس 
  تصويره  الفريق واصل  السنوات، هذه خالل. الفرنسية االنتخابات   على التأثير الشبكة  حاولت ، 2017
.  أسانج  محامي   الفريق قابل  كما لندن،  من بالقرب السجن في بانتظام ابنه زار الذي أسانج بوالد والتقى
  بينما. العقاب يستحق  وخائنا جاسوسا أسانج يعد  لنقاده،  بالنسبة . تحول نقطة   اليوم ووكيليكس أسانج يعيش
  الدستور  في محمية حرية  وهي المعلومات على الحصول لحرية انتهاكا تسليمه  طلب  أنصاره يرى

  شبيغل  دير ومجلة ولوموند الغارديان صحيفة   من لكل اتهامات  توجيه   استبعاد يستطيع ومن. األمريكي
 ويكيليكس؟  مع  تعمل ألنها

 اإلنسان و مةالعول مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 كاالبريا  في المافيا مالحقة - تنظيف  حملة يشن  العام المدعي

 السياح   اجتذاب في  صعوبة  تواجه باريس - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 الجديد  الحرير طريق - أوروبا  إلى الصين  بوابة

 أخرى ومواضيع العسل شمع  من منحوتات   - يوروماكس 06:00

 أخرى  ومواضيع   للفقراء، بورشه  سيارة - السرعة عالم 06:30

 الخواتم  جرف  - شو  البشير 07:00

 والحياة  العقيدة 08:00

 الكهنوت   ثوب بدل شبابية مالبس - عصرية بُحلة    كنيسة

 "الموتى  قداس" يقود  كورينتسيس - الثقافة واحة 08:30

 !"قصتي هذه ة،  / ناجح أنا"  - توك جعفر 09:00
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 الصين   في رشوة أهم الماوتاي،  - مراسلون 10:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 10:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 بريا كاال  في المافيا مالحقة - تنظيف  حملة يشن  العام المدعي

 السياح   اجتذاب في  صعوبة  تواجه باريس - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 الحقيقة  ثمن - أسانج جوليان

 والحياة  العقيدة 12:00

 الكهنوت   ثوب بدل شبابية مالبس - عصرية بُحلة    كنيسة

 الرياضة  ممارسة  بفضل  جيدة صحة - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ثميرا - البشرية كنوز 13:00

 روسيا  خارقة، خشبية مباني - بوغوست  كيشي

 وثائقي  13:15

 وللعالم؟  لبرلين جديد قصر  - هومبولت منتدى

 أخرى  ومواضيع   للفقراء، بورشه  سيارة - السرعة عالم 14:00

 "الموتى  قداس" يقود  كورينتسيس - الثقافة واحة 14:30

 !"قصتي هذه ة،  / ناجح أنا"  - توك جعفر 15:00

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 16:00

 روسيا  خارقة، خشبية مباني - بوغوست  كيشي

 وثائقي  16:15

 الحقيقة  ثمن - أسانج جوليان

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 17:15

 دث الح  قلب في  وباحث طبيب: كورونا ووباء  قرو باسل. د - حكاية   عندي  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الصين   في رشوة أهم الماوتاي،  - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 18:15

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 الثاني  الجزء يوغوسالفيا،  محاكمات - والعدالة الحرب

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أخرى  ومواضيع   للفقراء، بورشه  سيارة - السرعة عالم 20:03

 أخرى  ومواضيع العسل   شمع من منحوتات - يوروماكس 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 
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 الصين   في رشوة أهم الماوتاي،  - مراسلون 21:15

 البيئي   والتوازن  المستنقعات - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 السياح   اجتذاب في  صعوبة  تواجه باريس - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 الجديد  الحرير طريق - أوروبا  إلى الصين  بوابة

 !"قصتي هذه ة،  / ناجح أنا"  - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2021-07-05 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أخرى  ومواضيع العسل   شمع من منحوتات - يوروماكس 00:30

 الصين   في رشوة أهم الماوتاي،  - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 الحقيقة  ثمن - أسانج جوليان

 والحياة  العقيدة 02:00

 الكهنوت   ثوب بدل شبابية مالبس - عصرية بُحلة    سةكني

 "الموتى  قداس" يقود  كورينتسيس - الثقافة واحة 02:30

 السياح   اجتذاب في  صعوبة  تواجه باريس - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 األول  الجزء  أوروبا،  في يهودية  جاليات

   تعنى  وماذا تقاليدهم يعيشون كيف يروونها؟ التي صالقص  ما اليوم؟ أوروبا  في  اليهود ويشعر يعيش كيف
 والتهديد؟  اإلقصاء  مع يتعاملون كيف لهم؟ بالنسبة الحداثة
  السياسية النقاشات تلقي. حقيقتها على إظهارها النادر من ولكن أوروبا في  يهودية  يومية  حياة هناك

  أن  المهم من كان لذلك. المتنوعة  يةاليهود الحياة على بظاللها السامية ومعاداة األوسط الشرق وأزمات
  بهذه." هناك  الحياة  هذه تسير  كيف ورؤية مباشرة الذهاب خالل  من الحياة هذه على التعرف  من نتمكن
  ،   يهوديان وهما  ،   براونر أليس األلمانية السينمائية والمنتجة  كوغلمان إيفس السويسري الكاتب   بدأ  الطريقة
 . أوروبا عبر الرحلة
  وستراسبورغ مرسيليا إلى جزأين من المكون الوثائقي الفيلم  من األول الجزء في وكوغلمان ربراون  يأخذنا

  الحي  في الحياة عن ،  لستراسبورغ  األكبر الحاخام  ،  فايل  هارولد  مع االثنان يتحدث. وبرلين وفرانكفورت
  ماكابي توس  القدم كرة نادي رئيس  ، ماير ألون ويشرح بالتهديد؟ جاليته  وأفراد هو يشعر هل.  اليهودي

  العداء   ،  ألمانيا  ماكابي اليهودية الرياضة  منظمة ورئيس متعددة ثقافات من العبين يضم الذي فرانكفورت
  بالكاتبة كوغلمان وإيفس براونر  أليس تلتقي كما. القدم كرة مالعب عن بعيد ا  فريقه له  يتعرض الذي

 .برلين  في سالتسمان ماريانا ساشا  المسرحية

 أخرى  ومواضيع العسل   شمع من منحوتات - وماكسيور 04:00

 الرياضة  ممارسة  بفضل  جيدة صحة - يديك بين  صحتك 04:30

 الصين   في رشوة أهم الماوتاي،  - مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 الحقيقة  ثمن - أسانج جوليان

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 كاالبريا  في افياالم مالحقة - تنظيف  حملة يشن  العام المدعي

 البيئي  والتوازن المستنقعات - اآلن المستقبل  06:30

 السياح   اجتذاب في  صعوبة  تواجه باريس - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 األول الجزء أوروبا،  في يهودية  جاليات 

 البيئي  والتوازن المستنقعات - اآلن المستقبل  08:00

 أخرى  ومواضيع   للفقراء، رشهبو  سيارة - السرعة عالم 08:30
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 المجتمعية وتأثيراتها  الميمات قوة - كليك 09:00

 وثائقي  09:15

 الحقيقة  ثمن - أسانج جوليان

 والحياة  العقيدة 10:00

 الكهنوت   ثوب بدل شبابية مالبس - عصرية بُحلة    كنيسة

 الرياضة  ممارسة  بفضل  جيدة صحة - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 بريطانيا  مارلبورو،  دوقات  ومتنزه  قصر  ـ بالينهايم قصر

  يعيش هنا. خيالي قصر إنه  - الطبيعية الحدائق من هكتار  ألف من وأكثر غرفة 200 بالينهايم  قصر  يضم
  في خاص  منزل أضخم يُعد   الذي بالينهايم،  قصر يفتح  لصيفا فصل  في.  عشر الحادي مارلبورو دوق

  تينا. رفيع  وذوق  عال بنُبل  اجتماعية  حياة الدوق  يعيش  السنة فصول  بقية  وفي. الزوار أمام أبوابه إنجلترا، 
 . زوجته قصيرة  لفترة كانت كذلك أوناسيس
  أول  تشرشل،  جون اإلنجليزي  ائدالق حققه الذي الكبير االنتصار إلى  يعود بالينهايم  قصر بناء في  الفضل
.  1704  أغسطس من عشر الثالث في  وذلك البافارية،  بليندهايم قرية  في الفرنسيين  ضد مارلبورو، دوق

  جدا   الممكن من وفريد خاص بطراز مسرحي مهندس  وشي ده والبرلمان،  الملكة من هدية  هو النبيل القصر
  كثيرا   تكررت التي اإلنجليزية الرومانسية  عمارة سةهند  من جزء هو القصر. اإلنجليزي بالباروكي وصفه
  وينستون السير: آنذاك القومي  البطل ساللة  من معروف معاصر سليل   أيضا   ُولد هنا.  الحين ذلك منذ

 . تشرشل سبنسر

 وثائقي  11:15

 الجديد  الحرير طريق - أوروبا  إلى الصين  بوابة

 أخرى  ومواضيع العسل   شمع من منحوتات - يوروماكس 12:00

 البيئي  والتوازن المستنقعات - اآلن المستقبل  12:30

 الصين   في رشوة أهم الماوتاي،  - مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 األول الجزء أوروبا،  في يهودية  جاليات 

 الرياضة  ممارسة  بفضل  جيدة صحة - يديك بين  صحتك 14:00

 أخرى  ومواضيع العسل   شمع من منحوتات - يوروماكس 14:30

 الخواتم  جرف  - شو  البشير 15:00

 الصين   في رشوة أهم الماوتاي،  - مراسلون 16:00

 وثائقي  16:15

 األول الجزء أوروبا،  في يهودية  جاليات 

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أخرى  ومواضيع العسل   شمع من منحوتات - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المجتمعية  وتأثيراتها ماتالمي قوة  - كليك 18:03

 وثائقي  18:15

 الجديد  الحرير طريق - أوروبا  إلى الصين  بوابة

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 
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 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03

20:00 DW األخبار   موجز - بار األخ 

 الرياضة  ممارسة  بفضل  جيدة صحة - يديك بين  صحتك 20:03

 "الموتى  قداس" يقود  كورينتسيس - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

 كاالبريا  في المافيا مالحقة - تنظيف  حملة يشن  العام المدعي

22:00 DW األخبار   موجز - بار األخ 

 الصين   في رشوة أهم الماوتاي،  - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 الحقيقة  ثمن - أسانج جوليان

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-07-06 

 الحدث   قلب  في وباحث طبيب : كورونا ووباء قرو باسل. د  - حكاية عندي 00:00

 البوندسليغا  في  جديدة أسطورة: ليفاندوفسكي  روبرت - األلماني الدوري  00:30

 المجتمعية  وتأثيراتها الميمات قوة  - كليك 01:00

 وثائقي  01:15

 األول الجزء ا، أوروب في يهودية  جاليات 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 البوندسليغا  في  جديدة أسطورة: ليفاندوفسكي   روبرت - األلماني الدوري 02:30

 المجتمعية  وتأثيراتها الميمات قوة  - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 03:15

 والحياة  العقيدة 04:00

 الكهنوت   ثوب بدل شبابية مالبس - عصرية بُحلة    كنيسة

 البوندسليغا  في  جديدة أسطورة: ليفاندوفسكي   روبرت - األلماني الدوري 04:30

 الخواتم  جرف  - شو  البشير 05:00

 الحدث   قلب  في وباحث طبيب : كورونا ووباء قرو باسل. د  - حكاية عندي 06:00

 الصعوبات  رغم بأوروبا الكروي مهمحل لجوء طالبو حقق  هكذا - أوروبا على عين   06:30

 المجتمعية  وتأثيراتها الميمات قوة  - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 الجديد  الحرير طريق - أوروبا  إلى الصين  بوابة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 البوندسليغا  في  جديدة أسطورة: ليفاندوفسكي   روبرت - األلماني الدوري 08:30

 الصين   في رشوة أهم الماوتاي،  - مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 األول الجزء أوروبا،  في يهودية  جاليات 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 كاالبريا  في المافيا مالحقة - تنظيف  حملة يشن  العام المدعي

 الصعوبات  غمر بأوروبا الكروي حلمهم لجوء طالبو حقق  هكذا - أوروبا على عين   10:30

 المجتمعية  وتأثيراتها الميمات قوة  - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 البوندسليغا  في  جديدة أسطورة: ليفاندوفسكي   روبرت - األلماني الدوري 12:30

 الخواتم  جرف  - شو  البشير 13:00
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 الصعوبات  رغم بأوروبا الكروي حلمهم لجوء طالبو حقق  هكذا - أوروبا على عين   14:00

 والحياة  العقيدة 14:30

 الكهنوت   ثوب بدل شبابية مالبس - عصرية بُحلة    كنيسة

 السياح   اجتذاب في  صعوبة  تواجه باريس - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 الحقيقة  ثمن - أسانج جوليان

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 16:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

 كاالبريا  في المافيا مالحقة - تنظيف  حملة يشن  العام المدعي

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 البوندسليغا  في  جديدة أسطورة: فاندوفسكي لي  روبرت - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اليوم؟  المصرية المرأة مطالب هي  ما  - توك جعفر 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 البوندسليغا  في  جديدة أسطورة: ليفاندوفسكي   روبرت - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 والحياة  العقيدة 21:30

 الكهنوت   ثوب بدل شبابية مالبس - عصرية بُحلة    كنيسة

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اليوم؟  المصرية  المرأة  مطالب هي ما - توك رجعف 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 األربعاء  2021-07-07 

 والحياة  العقيدة 00:00

 الكهنوت   ثوب بدل شبابية مالبس - عصرية لة  بحُ   كنيسة

 الرياضة  ممارسة  بفضل  جيدة صحة - يديك بين  صحتك 00:30

 السياح   اجتذاب في  صعوبة  تواجه باريس - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 الجديد  الحرير طريق - أوروبا  إلى الصين  بوابة

 الحدث   قلب  في وباحث طبيب : كورونا ووباء قرو باسل. د  - حكاية عندي 02:00

 إهدارها  من بدال  الموارد على  الحفاظ  - ألمانيا في صنع 02:30

 اليوم؟  المصرية  المرأة  مطالب هي ما - توك جعفر 03:00

 الصعوبات  رغم بأوروبا الكروي حلمهم لجوء طالبو حقق  هكذا - أوروبا على عين   04:00

 البيئي  والتوازن المستنقعات - اآلن المستقبل  04:30

 اليوم؟  المصرية  المرأة  مطالب هي ما - توك جعفر 05:00

 الرياضة  ممارسة  بفضل  جيدة صحة - يديك بين  صحتك 06:00

 إهدارها  من بدال  الموارد على الحفاظ   - ألمانيا في صنع  06:30

 اليوم؟  المصرية  المرأة  مطالب هي ما - توك جعفر 07:00

 الحدث   قلب  في وباحث طبيب : كورونا ووباء قرو باسل. د  - حكاية عندي 08:00

 والحياة  العقيدة 08:30

 الكهنوت   ثوب بدل شبابية مالبس - عصرية بُحلة    كنيسة

 السياح   اجتذاب في  صعوبة  تواجه باريس - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 الجديد  الحرير طريق - أوروبا  إلى الصين  بوابة

 اإلنسان و ةالعولم مجلة - 3000 العولمة 10:00

 إهدارها  من بدال  الموارد على الحفاظ   - ألمانيا في صنع  10:30

 اليوم؟  المصرية  المرأة  مطالب هي ما - توك جعفر 11:00

 الحدث   قلب  في وباحث طبيب : كورونا ووباء قرو باسل. د  - حكاية عندي 12:00

 إهدارها  من بدال  الموارد على الحفاظ   - ألمانيا في صنع  12:30

 اليوم؟  المصرية  المرأة  مطالب هي ما - توك جعفر 13:00

 البيئي  والتوازن المستنقعات - اآلن المستقبل  14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 المجتمعية  وتأثيراتها الميمات قوة  - كليك 15:00

 وثائقي  15:15



 

 

 DW Arabia | األربعاء 2021-07-07  19/82

 الجديد  الحرير طريق - أوروبا  إلى الصين  بوابة

 الحدث   قلب  في وباحث طبيب : كورونا ووباء قرو باسل. د  - حكاية عندي 16:00

 "الموتى  قداس" يقود  كورينتسيس - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 دارها إه من بدال  الموارد على الحفاظ   - ألمانيا في صنع  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:03

 بريطانيا  مارلبورو،  دوقات  ومتنزه  قصر ـ  بالينهايم قصر

 وثائقي 18:15

 وتأثيرها  نفوذها  ـ  الضخمة األدوية  شركات 

  تأثير لهاو  ،  مضى  وقت أي  من وأقوى أغنى فهي. كبيرة تجارية شركات  هي  الضخمة األدوية شركات
  التي المربحة األدوية صناعة في  الضغط ممارسات في الفيلم هذا  يبحث. والسياسة االقتصاد عالم على
 . المواطنين صحة حساب على وأحيانا   الحكومية  الصحية  السياسات  بشأن قرار اتخاذ   وحدها يمكنها
  المسموح الخطرة  لألدوية الجانبية  اآلثار من يعانون لمرضى شهادات  على الضوء الروبوتاج هذا  يسلط 
 . الشركات  هذه  ضد  حامية قانونية معارك يخوضون فهم . الحياة تهدد التي اإلعاقة حاالت ذلك في بما  ،  بها

  الصحية السلطات عن  السريرية  البحوث نتائج بعض بإخفاء الكبيرة للمختبرات  موجهة اتهامات هناك
 . االحتكارية  شركاتها مكانة على  للحفاظ

  االحتكاري  النموذج لهذا  المظلمة المناطق باختراق  والمحللين المحامين وبعض تضررونالم يطمح لذا
  المتحدة والواليات أوروبا في  الصحية  األنظمة بعض أصبحت  حيث ،   العامة  الصحة أنظمة  يهدد الذي
  لتحقيق  التراخيص على للحصول  الشركات بين  التنافس هذا  شدة  األخيرة كورونا جائحة وأثبتت. معطلة
 . األرباح من المزيد

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أخرى  ومواضيع العسل   شمع من منحوتات - يوروماكس 20:03

 الحدث   قلب  في ثوباح  طبيب : كورونا ووباء قرو باسل. د  - حكاية عندي 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 22:03

 بريطانيا  مارلبورو،  دوقات  ومتنزه  قصر ـ  بالينهايم قصر

 وثائقي  22:15

 رهاوتأثي  نفوذها ـ  الضخمة األدوية شركات

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2021-07-08 

 الصين   في رشوة أهم الماوتاي،  - مراسلون 00:00

 المجتمعية  يراتهاوتأث الميمات قوة  - كليك 00:15

 إهدارها  من بدال  الموارد على الحفاظ   - ألمانيا في صنع  00:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 01:00

 بريطانيا  مارلبورو،  دوقات  ومتنزه  قصر ـ  بالينهايم قصر

 وثائقي  01:15

 وتأثيرها نفوذها ـ  الضخمة األدوية شركات

 أخرى  مواضيعو العسل   شمع من منحوتات - يوروماكس 02:00

 والحياة  العقيدة 02:30

 الكهنوت   ثوب بدل شبابية مالبس - عصرية بُحلة    كنيسة

 وثائقي  03:00

 وتأثيرها نفوذها ـ  الضخمة األدوية شركات

 أخرى  ومواضيع   للفقراء، بورشه  سيارة - السرعة عالم 03:45

 السياح   اجتذاب في  صعوبة  تواجه باريس - العالم حول مراسلون 04:15

 إهدارها  من بدال  الموارد على الحفاظ   - ألمانيا في صنع  04:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 05:00

 بريطانيا  مارلبورو،  دوقات  ومتنزه  قصر ـ  بالينهايم قصر

 وثائقي  05:15

 وتأثيرها نفوذها ـ  الضخمة األدوية شركات

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 "الموتى  قداس" يقود  كورينتسيس - لثقافةا واحة 06:30

 الصين   في رشوة أهم الماوتاي،  - مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 الحقيقة  ثمن - أسانج جوليان

 أخرى  ومواضيع العسل   شمع من منحوتات - يوروماكس 08:00

 إهدارها  من بدال  الموارد على الحفاظ   - ألمانيا في صنع  08:30

 اإلنسانية   اثمير - البشرية كنوز 09:00

 بريطانيا  مارلبورو،  دوقات  ومتنزه  قصر ـ  بالينهايم قصر

 وثائقي  09:15

 وتأثيرها نفوذها ـ  الضخمة األدوية شركات

 الحدث   قلب  في وباحث طبيب : كورونا ووباء قرو باسل. د  - حكاية عندي 10:00

 البيئي  والتوازن المستنقعات - اآلن المستقبل  10:30

 الصين   في رشوة أهم وتاي، الما - مراسلون 11:00
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 وثائقي  11:15

 األول الجزء أوروبا،  في يهودية  جاليات 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

.  وجودا  م يزال  ال كان إذا  هذا.  بيضها فيه لتضع عليه ولدت الذي الشاطئ عن البحرية  السالحف  تبحث
 . للخطر يعرضها ما وهو . البرازيلي الساحل على موطنها في ينازعها  اإلنسان
  السالحف أعداد  تتراجع وضجيجها،  بأضوائها الكبيرة المدن أو البحرية والكورنيشات الفنادق توجد حيثما

  حيواناتوال النباتات على المحافظة أجل من" تامار"   مثل الحماية  مشاريع تكافح. كبير بشكل البحرية 
  نبدأ. عيشها مواطن الحيوانات اإلنسان ينازع البرازيلي الساحل امتداد فعلى. عيشها مواطن وحماية
  باتجاه  النفط انجرف الجنوب  وباتجاه هنا من. مباشرة االستواء خط  تحت البرازيل، شمال  من برحلتنا
  الالزمة،  بالسرعة تتصرف لم  ة الحكوم ألن.  البحرية النفط  منصات  من أو  نفط  ناقلة من سنة قبل الشاطئ، 
  لم . بأنفسهم أنفسهم مساعدة إلى الساحل من الكيلومترات  آالف امتداد  على  الصيد قرى  سكان اضطر

  موظفو يعتني  هنا.  اليوم  أحوالهم على لالطالع  الناس هؤالء بزيارة  قمنا. لشهور صيدهم  بيع يستطيعوا
  الطبيعة لجعل اإلنسان سعي  بسبب  للخطر معرضة أيضا   هذه . البحر بأبقار" سيتاسيوس " الحماية مشروع
  والغابات،  المانغروف وأشجار المرجانية والشعب البرازيلية للشواطئ الساحر  الجمال  هذا  في. له خاضعة
 . بالضياع  مهددة للحيوانات عيش  مواطن هناك

 "الموتى  قداس" يقود  كورينتسيس - الثقافة واحة 12:30

 السياح   اجتذاب في  صعوبة  تواجه باريس - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 الحقيقة  ثمن - أسانج جوليان

 إهدارها  من بدال  الموارد على الحفاظ   - ألمانيا في صنع  14:00

 الحدث   قلب  في وباحث طبيب : كورونا ووباء قرو باسل. د  - حكاية عندي 14:30

 الصين   في رشوة أهم الماوتاي،  - مراسلون 15:00

 ئقي وثا 15:15

 األول الجزء أوروبا،  في يهودية  جاليات 

 أخرى  ومواضيع العسل   شمع من منحوتات - يوروماكس 16:00

 الشهير؟ فرساي  قصر قرب تاريخية مباني  فرنسا تبيع لماذا  - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 البيئي  والتوازن المستنقعات - اآلن المستقبل  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - ألخبار ا 

 تبدأ؟ أين من: المناخ تغير مكافحة - برلين بتوقيت 18:03

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:45

 بريطانيا  مارلبورو،  دوقات  ومتنزه  قصر ـ  بالينهايم قصر

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 إهدارها  من بدال  الموارد على الحفاظ   - ألمانيا في صنع  20:03

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 
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 الحدث   قلب  في وباحث طبيب : كورونا ووباء قرو باسل. د  - حكاية عندي 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 باراغواي سكان معاناة  من  تزيد كورونا - خاص  برنامج 22:03

 تبدأ؟ أين من: المناخ تغير  مكافحة - برلين بتوقيت 22:15

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الجمعة  2021-07-09 

 أخرى  ومواضيع العسل   شمع من منحوتات - يوروماكس 00:00

 البيئي  والتوازن المستنقعات - اآلن المستقبل  00:30

 تبدأ؟ أين من: المناخ تغير  مكافحة - برلين بتوقيت 01:00

 باراغواي  سكان معاناة  من تزيد  كورونا - خاص برنامج 01:45

 الصين   في رشوة أهم الماوتاي،  - مراسلون 02:00

 المجتمعية  وتأثيراتها الميمات قوة  - كليك 02:15

 أخرى ومواضيع  الخارقة بولوني كارمن  تطلق سويسا  هيسبانو - السرعة عالم 02:30

 تبدأ؟ أين من: ناخالم تغير  مكافحة - برلين بتوقيت 03:00

 باراغواي  سكان معاناة  من تزيد  كورونا - خاص برنامج 03:45

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 "الموتى  قداس" يقود  كورينتسيس - الثقافة واحة 04:30

 تبدأ؟ أين من: المناخ تغير  مكافحة - برلين بتوقيت 05:00

 باراغواي  سكان معاناة  من تزيد  كورونا - خاص برنامج 05:45

 الصين   في رشوة أهم الماوتاي،  - مراسلون 06:00

 المجتمعية  وتأثيراتها الميمات قوة  - كليك 06:15

 والحياة  العقيدة 06:30

 الكهنوت   ثوب بدل شبابية مالبس - عصرية بُحلة    كنيسة

 تبدأ؟ أين من: المناخ تغير  مكافحة - برلين بتوقيت 07:00

 باراغواي  سكان معاناة  من تزيد  اكورون - خاص برنامج 07:45

 الشهير؟ فرساي  قصر قرب  تاريخية مباني فرنسا  تبيع لماذا  - أوروبا على عين   08:00

 األلم   من  تحررت وأخيرا - يديك بين صحتك 08:30

 تبدأ؟ أين من: المناخ تغير  مكافحة - برلين بتوقيت 09:00

 اغواي بار سكان معاناة  من تزيد  كورونا - خاص برنامج 09:45

 أخرى  ومواضيع العسل   شمع من منحوتات - يوروماكس 10:00

 "الموتى  قداس" يقود  كورينتسيس - الثقافة واحة 10:30

 تبدأ؟ أين من: المناخ تغير  مكافحة - برلين بتوقيت 11:00

 باراغواي  سكان معاناة  من تزيد  كورونا - خاص برنامج 11:45

 أللم ا من  تحررت وأخيرا - يديك بين  صحتك 12:00

 أخرى  ومواضيع  الخارقة بولوني كارمن تطلق  سويسا هيسبانو  - السرعة عالم 12:30
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 تبدأ؟ أين من: المناخ تغير  مكافحة - برلين بتوقيت 13:00

 باراغواي  سكان معاناة  من تزيد  كورونا - خاص برنامج 13:45

 أخرى  ومواضيع العسل   شمع من منحوتات - يوروماكس 14:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

 تبدأ؟ أين من: المناخ تغير  مكافحة - برلين بتوقيت 15:00

 باراغواي  سكان معاناة  من تزيد  كورونا - خاص برنامج 15:45

 سياح ال  اجتذاب في  صعوبة  تواجه باريس - العالم حول مراسلون 16:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 16:15

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أخرى  ومواضيع  الخارقة بولوني كارمن تطلق  سويسا هيسبانو  - السرعة عالم 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسري العنف - شو البشير 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW ئيةمسا 19:03

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 "الموتى  قداس" يقود  كورينتسيس - الثقافة واحة 20:03

 الشهير؟ فرساي  قصر قرب  تاريخية مباني فرنسا  تبيع لماذا  - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أخرى  ومواضيع العسل   شمع من منحوتات - اكسيوروم 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسري   العنف - شو  البشير 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2021-07-10 

 الشهير؟ فرساي  قصر قرب  تاريخية مباني فرنسا  تبيع لماذا  - أوروبا على عين   00:00

 أخرى  ومواضيع  الخارقة بولوني كارمن تطلق  سويسا هيسبانو  - السرعة عالم 00:30

 اليوم؟  المصرية  المرأة  مطالب هي ما - توك جعفر 01:00

 أخرى ومواضيع  شتازي   جهاز  ضحايا  - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 البيئي  والتوازن المستنقعات - اآلن المستقبل  02:45

 وثائقي 03:15

 السعادة؟  دكتاتورية - بوتان مملكة

.  سكانها بسعادةو البيئة  لحماية  وبسياسة خالبة  بطبيعة  تشتهر فالمملكة. للسعادة مثاليا   بلدا   بوتان مملكة تبدو
 .صادمة  حقيقة هناك  الواجهة هذه وراء لكن

  الملكية األسرة هذه  تحكم.  البوذية هي  البالد في  الحاكمة وانغشوك أسرة  بها تسمح التي  الوحيدة  الديانة
  بأعداد يأتون الذين هوليوود  ونجوم األثرياء إقامة إن. بالبوذية وثيقا ارتباطا  وترتبط عام 100 منذ  البالد
  هي بوتان أن انطباع  نشوء على  ساعد الشخصية سماتهم تحسين  أجل من المملكة إلى الخارج من رةكبي

  الضوء  الفيلم يسلط . السعادة مسمى تحت  ومواطنيها  عمالها تستغل  الحاكمة  األسرة أن غير. للسعادة  مملكة
  في ويساعده  بدائل عن يبحث  شاب جيل ينشئ وكيف البالد الملكية األسرة بها  تحكم التي الطريقة على
 .  البالد إلى االنترنت دخول ذلك

 الحدث   قلب  في وباحث طبيب : كورونا ووباء قرو باسل. د  - حكاية عندي 04:00

 أخرى  ومواضيع  الخارقة بولوني كارمن تطلق  سويسا هيسبانو  - السرعة عالم 04:30

 المجتمعية  وتأثيراتها الميمات قوة  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 األول الجزء أوروبا،  في يهودية  جاليات 

 أخرى ومواضيع شتازي جهاز ضحايا - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 وتأثيرها نفوذها ـ  الضخمة األدوية شركات

 أخرى  ومواضيع العسل   شمع من منحوتات - يوروماكس 07:00

 األلم  من  تحررت وأخيرا - يديك بين  صحتك 07:30

 الحدث  تعاصر تاجاتريبور - كثب عن 08:00

 البيئي  والتوازن المستنقعات - اآلن المستقبل  08:30

 أوروبا  من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00

  فرنسا في  المكثفة الجوالت. 2011  عام في" Blondstone"  الفرنسية الروك  ثالثي  فرقة تأسيس 
  عروض الفرقة قدمت Mass Solace األول ألبومها بعد. للفرقة  الشهرة  جلبت وبلجيكا ولوكسمبورغ

 . 2014 عام  في آخرين  الروك موسيقى ونجوم" كوبر  أليس"   األمريكي للنجم  دعم

 األلم  من  تحررت وأخيرا - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 وتأثيرها نفوذها ـ  الضخمة األدوية شركات
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 أخرى  ومواضيع العسل   شمع من منحوتات - يوروماكس 11:00

 أخرى  ومواضيع  الخارقة بولوني كارمن تطلق  سويسا هيسبانو  - السرعة عالم 11:30

 الشهير؟ فرساي  قصر قرب  تاريخية مباني فرنسا  تبيع لماذا  - أوروبا على عين   12:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 المجتمعية  وتأثيراتها الميمات قوة  - كليك 13:00

 وثائقي  13:15

 السعادة؟  دكتاتورية - بوتان مملكة

 وثائقي 14:00

 أوكرانيا في بديالت أمهات - األرحام تجارة 

.  األطفال إنجاب  يستطيعون ال الذين األزواج من للعديد األخير األمل أوكرانيا في البديالت  األمهات تعتبر
  أوكرانيا  في يشكل أصبح  بينما  ،  األخرى األوروبية  الدول من والعديد ألمانيا في  محظور حاماألر تأجير
 . الماليين  يدر قطاعا
  عكس على وهذا . طفل  إنجاب يريدان  اللذين للوالدين بالنسبة جيدة صفقة  األوكرانية  البديلة  األم تعد

  الحصول يمكن أوكرانيا وفي ،   رأكث أو  يورو 150000 الطفل إنجاب يكلف   حيث ،   المتحدة الواليات
 . بكثير أقل  أجر  مقابل عليه
ا 25 العمر من تبلغ كييف  من امرأة وهي  أولينا هذه؟ الرحم استئجار عملية تتم كيف    المال إلى تحتاج عام 

 . العمل لهذا أخريات   نساء إليجاد  وسيطة أيضا وتعمل. نيكيتا وابنها بها خاصة شقة  بامتالك حلمها لتحقيق
  وبزوجها بها خاص مسكن تأمين وتريد  األوكراني الريف في  عاما   30 العمر من البالغة  ولياج تعيش
  ولهذا  األرياف  في قليلة العمل  فرص إن جوليا تقول.  الضيق والديها منزل من االنتقال  لتستطيع  وابنتها
 . سنوات  عدة في  زوجها يكسب مما أكثر وكسبت بديلة  كأم مرتين حملت
  الزوجان ويحكي. جوليا  أنجبته الذي  الطفل   ودينيس ينز األلمانيان الوالدان ستلمي  كيف الفيلم يصور

  من للخروج طريقا   وجدا وكيف  االصطناعي التلقيح عبر طفل إلنجاب  الفاشلة محاوالتهما عن األلمانيان
  داكنة جوانب على الضوء أنتونوف سيرجي األوكراني المحامي يلقي كما. بديلة أم  استئجار عبر ذلك

 . الرحم تأجير  لعمليات

 األلم  من  تحررت وأخيرا - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 بريطانيا  مارلبورو،  دوقات  ومتنزه  قصر ـ  بالينهايم قصر

 وثائقي  15:15

 وتأثيرها نفوذها ـ  الضخمة األدوية شركات

 المجتمعية  وتأثيراتها الميمات قوة  - كليك 16:00

 وثائقي  16:15

 السعادة؟  دكتاتورية - بوتان مملكة

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 الصحافة  حرية  نهاية: كونغ هونغ - مراسلون 17:15

 أخرى ومواضيع  كازاخستان في  السايغا ظباء مواليد   عدد في  طفرة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أخرى ومواضيع شتازي جهاز ضحايا - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي  18:15

 األول الجزء أوروبا،  في يهودية  جاليات 

19:00 DW  األخبار  - األخبار 
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 وثائقي  19:15

 السعادة؟  دكتاتورية - بوتان مملكة

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 البيئي  والتوازن المستنقعات - اآلن ستقبل الم 20:03

 وثائقي  20:30

 أوكرانيا   في بديالت  أمهات - األرحام تجارة

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المجتمعية  وتأثيراتها الميمات قوة  - كليك 21:15

 برليناله  مهرجان مواهب  ـ  الصعاب كل رغم - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW  ار األخب  موجز - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 22:03

 أخرى  ومواضيع  كازاخستان في السايغا ظباء   مواليد عدد في  طفرة  - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي  23:15

 وتأثيرها نفوذها ـ  الضخمة األدوية شركات
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د األح 2021-07-11   

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 برليناله  مهرجان مواهب ـ الصعاب  كل رغم - الثقافة واحة 00:30

 األسري   العنف - شو  البشير 01:00

 الشهير؟ فرساي  قصر قرب  تاريخية مباني فرنسا  تبيع لماذا  - أوروبا على عين   02:00

 األلم  من  تحررت وأخيرا - يديك بين  صحتك 02:30

 الصحافة   حرية نهاية: كونغ  هونغ - مراسلون 03:00

 وثائقي  03:15

 آخر  كوكب من رسالة: الجنوبي القطب 

 أخرى  ومواضيع  كازاخستان في السايغا ظباء   مواليد عدد في  طفرة  - 3000 العولمة 04:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 أخرى واضيعوم شتازي جهاز ضحايا - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 السعادة؟  دكتاتورية - بوتان مملكة

 أخرى ومواضيع كان مدينة  في النجوم مطعم  - يوروماكس 06:00

 أخرى  ومواضيع  الخارقة بولوني كارمن تطلق  سويسا هيسبانو  - السرعة عالم 06:30

 األسري   العنف - شو  البشير 07:00

 وثائقي  08:00

 أوكرانيا   في تبديال   أمهات - األرحام تجارة

 برليناله  مهرجان مواهب ـ الصعاب  كل رغم - الثقافة واحة 08:30

 اليوم؟  المصرية  المرأة  مطالب هي ما - توك جعفر 09:00

 الصحافة   حرية نهاية: كونغ  هونغ - مراسلون 10:00

 المجتمعية  وتأثيراتها الميمات قوة  - كليك 10:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 أخرى ومواضيع شتازي جهاز ضحايا - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 آخر  كوكب من رسالة: الجنوبي القطب 

 وثائقي  12:00

 أوكرانيا   في بديالت  أمهات - األرحام تجارة

 األلم  من  تحررت وأخيرا - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 بريطانيا  مارلبورو،  دوقات  ومتنزه  صرق  ـ  بالينهايم قصر

 وثائقي  13:15
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 وتأثيرها نفوذها ـ  الضخمة األدوية شركات

 أخرى  ومواضيع  الخارقة بولوني كارمن تطلق  سويسا هيسبانو  - السرعة عالم 14:00

 برليناله  مهرجان مواهب ـ الصعاب  كل رغم - الثقافة واحة 14:30

 اليوم؟  المصرية  المرأة  مطالب هي ما - توك جعفر 15:00

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 16:00

 بريطانيا  مارلبورو،  دوقات  ومتنزه  قصر ـ  بالينهايم قصر

 وثائقي  16:15

 آخر  كوكب من رسالة: الجنوبي القطب 

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المجتمعية  وتأثيراتها ميماتال قوة  - كليك 17:15

 والتمييز   العنصرية ضد مستمر  نضال: حسون  جوانا - حكاية   عندي  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الصحافة   حرية نهاية: كونغ  هونغ - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 18:15

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 األول الجزء أوروبا،  في يهودية  اليات ج

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أخرى  ومواضيع  الخارقة بولوني كارمن تطلق  سويسا هيسبانو  - السرعة عالم 20:03

 أخرى  ومواضيع  كان مدينة في  النجوم مطعم - يوروماكس 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 الصحافة   حرية نهاية: كونغ  هونغ - مراسلون 21:15

 األرض  على  المجلدات ذوبان خطر   - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أخرى ومواضيع شتازي جهاز ضحايا - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 السعادة؟  دكتاتورية - بوتان مملكة

 اليوم؟  المصرية  المرأة  مطالب هي ما - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2021-07-12 

 أخرى  ومواضيع  كازاخستان في السايغا ظباء   مواليد عدد في  طفرة  - 3000 العولمة 00:00

 أخرى  ومواضيع  كان مدينة في  النجوم مطعم - يوروماكس 00:30

 افة الصح  حرية نهاية: كونغ  هونغ - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 آخر  كوكب من رسالة: الجنوبي القطب 

 وثائقي  02:00

 أوكرانيا   في بديالت  أمهات - األرحام تجارة

 برليناله  مهرجان مواهب ـ الصعاب  كل رغم - الثقافة واحة 02:30

 أخرى ومواضيع شتازي جهاز ضحايا - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الثاني الجزء أوروبا،  في اليهود   حياة

   تعنى  وماذا تقاليدهم يعيشون كيف يروونها؟ التي القصص ما اليوم؟ أوروبا  في  اليهود ويشعر يعيش كيف
 والتهديد؟  اإلقصاء  مع يتعاملون كيف لهم؟ بالنسبة الحداثة
  السياسية النقاشات تلقي. حقيقتها على إظهارها النادر من ولكن أوروبا في  يهودية  يومية  حياة هناك

  أن  المهم من كان لذلك. المتنوعة  اليهودية الحياة على بظاللها السامية ومعاداة األوسط الشرق وأزمات
  بهذه." هناك  الحياة  هذه تسير  كيف ورؤية مباشرة الذهاب خالل  من الحياة هذه على التعرف  من نتمكن
  وهما ،  براونر أليس األلمانية السينمائية  والمنتجة كوغلمان  إيفس السويسري  الكاتب شرع  الطريقة
 . أوروبا عبر رحلة  في  ،  يهوديان
  الهنغارية العاصمة إلى جزأين  من المكون الوثائقي  الفيلم من الثاني الجزء في وكوغلمان براونر  يأخذنا

  التي هيلر  أغنيس بالفيلسوفة  االثنان سيلتقي. البندقية   اإليطالية والمدينة وارسو والبولندية  بودابست
 سيزوران كما هناك،  أوربان سياسة  بها تساهم والتي  الهنغارية  العاصمة في اليهود عاداةم عن ستحدثهما

  الكاتب من يسمعان البندقية  وفي ، 1943  عام الغيتو انتفاضة في المقاومة مقاتلي مقبرة وارسو في
 . المدينة في  ليهودل  اليومية الحياة عن ،   كاليماني ريكاردو ،  المحلية   اليهودية  الجالية  رئيس ونائب اإليطالي

 أخرى  ومواضيع  كان مدينة في  النجوم مطعم - يوروماكس 04:00

 األلم  من  تحررت وأخيرا - يديك بين  صحتك 04:30

 الصحافة   حرية نهاية: كونغ  هونغ - مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 آخر  كوكب من رسالة: الجنوبي القطب 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 األرض  على  المجلدات ذوبان خطر - اآلن المستقبل  06:30

 أخرى ومواضيع شتازي جهاز ضحايا - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 الثاني  الجزء أوروبا،  في  اليهود  حياة

 األرض  على  المجلدات ذوبان خطر - اآلن المستقبل  08:00

 أخرى  ومواضيع  الخارقة لونيبو كارمن تطلق  سويسا هيسبانو  - السرعة عالم 08:30

 ! البشرية ومستقبل  الروبوتات - كليك 09:00
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 وثائقي  09:15

 آخر  كوكب من رسالة: الجنوبي القطب 

 وثائقي  10:00

 أوكرانيا   في بديالت  أمهات - األرحام تجارة

 األلم  من  تحررت وأخيرا - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 إيطاليا  باالديو،  مدينة - فيتشنزا

  لم  التسمية وهذه. إيطاليا شمال في فيتشنزا مدينة فخر بكل  فينيتو إقليم   أبناء يسمي  هكذا -" باالديو مدينة " 
  باالديو   أندريا فعل ماك للمدينة المميز الوجه تشكيل في ساهم معماري يوجد  ال إذ  فراغ،  من تأت
 . النهضة عصر أوج في  العمارة سيد ، ( 1580 -1506)

  لتشكل القديمة العصور من  الشهيرة والنماذج الكالسيكية األناقة  ومبانيه باالديو   أندريا تصاميمه في  تجتمع
  لنحت ورشة  في للعمل كمتدرب  فيتشنزا  إلى شابا كان عندما 1524 عام في  باالديو أتى.  فريدة وحدة

  البناء طابع   ذات الصغيرة المدينة  تشكيل  باالديو أعاد هناك، قضاها  التي  الستين السنوات في. الحجارة
  تنفتح والتي باالدينا،  بازيليكا  كاتدرائية هي  المدينة وسط في  أبنيته أشهر. الخاصة لمعاييره وفقا   القوطي
  مقوسة  بأروقة  كابيتانو ديل  لوجا  مبنى عيق  وقبالتها. واحد طابق  من مسقوفة  أروقة على الرخامية واجهتها
  المدينة  أغنياء من الكثير أراد  ذلك إلى إضافة. قصرا    12 باالديو  صمم   المدينة جدار  محيط داخل. عالية
  في  الدينية  غير األبنية أشهر من واحدة  روتوندا،  فيال بينها من  الريفية،  الفيالت أشهر من واحدة تشييد 
 .  النهضة عصر أواخر
  وقال القديم،  البناء فن مجدد ببالديو،  كثيرا   غوته الشهير  األلماني الشاعر أعجب إيطاليا إلى  زيارته خالل
 ."الذاتية لرؤيته وفقا   خلقها ذلك  بعد ليعيد  القديمة، األعمال وفهم الستيعاب كبيرا   جهدا بذل  لقد: "عنه

 وثائقي  11:15

 السعادة؟  دكتاتورية - بوتان مملكة

 أخرى  ومواضيع  كان مدينة في  النجوم مطعم - سيوروماك 12:00

 األرض  على  المجلدات ذوبان خطر - اآلن المستقبل  12:30

 الصحافة   حرية نهاية: كونغ  هونغ - مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 الثاني  الجزء أوروبا،  في  اليهود  حياة

 األلم  من  تحررت وأخيرا - يديك بين  صحتك 14:00

 أخرى  ومواضيع  كان مدينة في  لنجوما مطعم - يوروماكس 14:30

 األسري   العنف - شو  البشير 15:00

 الصحافة   حرية نهاية: كونغ  هونغ - مراسلون 16:00

 وثائقي  16:15

 الثاني  الجزء أوروبا،  في  اليهود  حياة

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أخرى  ومواضيع  كان مدينة في  النجوم مطعم - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار   موجز - ر األخبا 

 ! البشرية ومستقبل الروبوتات - كليك 18:03

 وثائقي  18:15

 السعادة؟  دكتاتورية - بوتان مملكة
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19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األلم  من  تحررت وأخيرا - يديك بين  صحتك 20:03

 برليناله  مهرجان مواهب ـ الصعاب  كل رغم - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الصحافة   حرية نهاية: كونغ  هونغ - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 آخر  كوكب من رسالة: الجنوبي القطب 

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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ثاءالثال 2021-07-13   

 والتمييز  العنصرية  ضد مستمر نضال: حسون  جوانا  - حكاية عندي 00:00

 األلماني  المنتخب في  أفارقة ألمان  - األلماني الدوري  00:30

 ! البشرية ومستقبل الروبوتات - كليك 01:00

 وثائقي  01:15

 الثاني  الجزء أوروبا،  في  اليهود  حياة

 أخرى  ومواضيع  كازاخستان في السايغا اء ظب  مواليد عدد في  طفرة  - 3000 العولمة 02:00

 األلماني  المنتخب في  أفارقة  ألمان - األلماني الدوري 02:30

 ! البشرية ومستقبل الروبوتات - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 03:15

 وثائقي  04:00

 أوكرانيا   في بديالت  أمهات - األرحام تجارة

 األلماني  المنتخب في  أفارقة  ألمان - األلماني الدوري 04:30

 األسري   العنف - شو  البشير 05:00

 والتمييز  العنصرية  ضد مستمر نضال: حسون  جوانا  - حكاية عندي 06:00

 الشهير؟ فرساي  قصر قرب  تاريخية مباني فرنسا  تبيع لماذا  - أوروبا على عين   06:30

 ! البشرية ومستقبل الروبوتات - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 السعادة؟  دكتاتورية - بوتان مملكة

 أخرى  ومواضيع  كازاخستان في السايغا ظباء   مواليد عدد في  طفرة  - 3000 العولمة 08:00

 األلماني  المنتخب في  أفارقة  ألمان - األلماني الدوري 08:30

 الصحافة   حرية نهاية: كونغ  هونغ - مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 الثاني  الجزء أوروبا،  في  اليهود  حياة

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 الشهير؟ فرساي  قصر قرب  تاريخية مباني فرنسا  تبيع لماذا  - أوروبا على عين   10:30

 ! البشرية ومستقبل الروبوتات - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 11:15

 أخرى  ومواضيع  كازاخستان في السايغا ظباء   مواليد عدد في  طفرة  - 3000 العولمة 12:00

 األلماني  المنتخب في  أفارقة  ألمان - األلماني الدوري 12:30

 األسري   العنف - شو  البشير 13:00

 الشهير؟ فرساي  قصر قرب  تاريخية مباني فرنسا  تبيع لماذا  - أوروبا على عين   14:00
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 وثائقي  14:30

 أوكرانيا   في بديالت  أمهات - األرحام تجارة

 أخرى ومواضيع شتازي جهاز ضحايا - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 آخر  كوكب من رسالة: الجنوبي القطب 

 أخرى  ومواضيع  كازاخستان في السايغا ظباء   مواليد عدد في  طفرة  - 3000 العولمة 16:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األلماني  المنتخب في  أفارقة  ألمان - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اليوم؟  المصرية المرأة مطالب هي  ما:  الثاني الجزء - توك جعفر 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األلماني  المنتخب في  أفارقة  ألمان - األلماني الدوري 20:03

 أخرى  ومواضيع  كازاخستان في السايغا ظباء   مواليد عدد في  طفرة  - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  ألخبار ا - األخبار 

 وثائقي  21:30

 أوكرانيا   في بديالت  أمهات - األرحام تجارة

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اليوم؟  المصرية المرأة  مطالب هي  ما: الثاني  الجزء - توك جعفر 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ر لألخبا  موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 األربعاء  2021-07-14 

 وثائقي  00:00

 أوكرانيا   في بديالت  أمهات - األرحام تجارة

 األلم  من  تحررت وأخيرا - يديك بين  صحتك 00:30

 أخرى ومواضيع شتازي جهاز ضحايا - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 السعادة؟  دكتاتورية - بوتان لكةمم

 والتمييز  العنصرية  ضد مستمر نضال: حسون  جوانا  - حكاية عندي 02:00

 التيار  ضد: والمقاومة  االقتصاد - ألمانيا في صنع 02:30

 اليوم؟  المصرية المرأة  مطالب هي  ما: الثاني  الجزء - توك جعفر 03:00

 الشهير؟ فرساي  قصر قرب  تاريخية انيمب فرنسا  تبيع لماذا  - أوروبا على عين   04:00

 األرض  على  المجلدات ذوبان خطر - اآلن المستقبل  04:30

 اليوم؟  المصرية المرأة  مطالب هي  ما: الثاني  الجزء - توك جعفر 05:00

 األلم  من  تحررت وأخيرا - يديك بين  صحتك 06:00

 التيار  ضد:  والمقاومة االقتصاد  - ألمانيا في صنع  06:30

 اليوم؟  المصرية المرأة  مطالب هي  ما: الثاني  الجزء - توك جعفر 07:00

 والتمييز  العنصرية  ضد مستمر نضال: حسون  جوانا  - حكاية عندي 08:00

 وثائقي  08:30

 أوكرانيا   في بديالت  أمهات - األرحام تجارة

 أخرى ومواضيع شتازي جهاز ضحايا - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 السعادة؟  دكتاتورية - بوتان كةممل

 أخرى  ومواضيع  كازاخستان في السايغا ظباء   مواليد عدد في  طفرة  - 3000 العولمة 10:00

 التيار  ضد:  والمقاومة االقتصاد  - ألمانيا في صنع  10:30

 اليوم؟  المصرية المرأة  مطالب هي  ما: الثاني  الجزء - توك جعفر 11:00

 والتمييز  العنصرية  ضد مستمر نضال: نحسو  جوانا  - حكاية عندي 12:00

 التيار  ضد:  والمقاومة االقتصاد  - ألمانيا في صنع  12:30

 اليوم؟  المصرية المرأة  مطالب هي  ما: الثاني  الجزء - توك جعفر 13:00

 األرض  على  المجلدات ذوبان خطر - اآلن المستقبل  14:00

 أخرى  ومواضيع  كازاخستان في االسايغ ظباء   مواليد عدد في  طفرة  - 3000 العولمة 14:30

 ! البشرية ومستقبل الروبوتات - كليك 15:00

 وثائقي  15:15
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 السعادة؟  دكتاتورية - بوتان مملكة

 والتمييز  العنصرية  ضد مستمر نضال: حسون  جوانا  - حكاية عندي 16:00

 برليناله  مهرجان مواهب ـ الصعاب  كل رغم - فةالثقا واحة 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 التيار  ضد:  والمقاومة االقتصاد  - ألمانيا في صنع  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:03

 إيطاليا  باالديو، مدينة - فيتشنزا

 وثائقي 18:15

 البذور  كارتل

  جميع في  العلماء يعمل.  البذور: السنين  آالف عمره طبيعي بإرث  التحكم من الكبيرة الشركات تتمكن
 اليوم؟   نأكله ما وعادل وطبيعي صحي هو  كم. وراثيا   والخضروات الفواكه  تعديل  على العالم  أنحاء
  الزراعية اتالشرك من قليل  عدد يهيمن. الذهب مثل الموحدة  المعايير ذات المحدثة البذور تداول  يجري
ا وتحقق البذور تجارة على الدولية    األجور،  منخفضة بلدان في  اإلنتاج عمليات تجري.  بالمليارات أرباح 
 .  النساء  واستغالل األطفال تشغيل طريق  عن قانوني  غير بشكل  وغالب ا ،   بائسة ظروف   ظل في
  المذاق  حساب على  طويلة   رةلفت للتخزين وقابليتها وراثي ا المعدلة والخضروات الفواكه جمال  يأتي 

ا الخمسين ففي . الغذائية والعناصر   فيتامين من محتواها من ٪27 الخضروات فقدت وحدها،  الماضية عام 
  المحاصيل  غلة زيادة إلى بها  التالعب تم  التي  البذور  تهدف.  الحديد من محتواها نصف من يقرب وما سي

  على  والقادرة المغذية بالمواد  الغنية القديمة األصنافف.  العالمية السوق  في أعلى  أرباح تحقيق وبالتالي 
  وال المزارعين أمام   خيار ال  أنه  يبدو  ذلك،  ومع. البيولوجي  بالتنوع يضر ما تنقرض،  الصمود

 . المستهلكين

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أخرى  ومواضيع  كان مدينة في  النجوم مطعم - يوروماكس 20:03

 والتمييز  العنصرية  ضد مستمر نضال: حسون  جوانا  - حكاية عندي 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أخرى  ومواضيع  كازاخستان في السايغا ظباء   مواليد عدد في  طفرة  - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 22:03

 إيطاليا  باالديو، مدينة - فيتشنزا

 وثائقي  22:15

 البذور  كارتل

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2021-07-15 

 الصحافة   حرية نهاية: كونغ  هونغ - مراسلون 00:00

 ! البشرية ومستقبل الروبوتات - كليك 00:15

 التيار  ضد:  والمقاومة االقتصاد  - ألمانيا في صنع  00:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 01:00

 يطاليا إ باالديو، مدينة - فيتشنزا

 وثائقي  01:15

 البذور  كارتل

 أخرى  ومواضيع  كان مدينة في  النجوم مطعم - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 أوكرانيا   في بديالت  أمهات - األرحام تجارة

 وثائقي  03:00

 البذور  كارتل

 أخرى  ومواضيع  الخارقة بولوني كارمن تطلق  سويسا هيسبانو  - السرعة عالم 03:45

 أخرى ومواضيع شتازي جهاز ضحايا - العالم حول مراسلون 04:15

 التيار  ضد:  والمقاومة االقتصاد  - ألمانيا في صنع  04:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 05:00

 إيطاليا  باالديو، مدينة - فيتشنزا

 وثائقي  05:15

 البذور  كارتل

 أخرى  ومواضيع  انكازاخست في السايغا ظباء   مواليد عدد في  طفرة  - 3000 العولمة 06:00

 برليناله  مهرجان مواهب ـ الصعاب  كل رغم - الثقافة واحة 06:30

 الصحافة   حرية نهاية: كونغ  هونغ - مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 آخر  كوكب من رسالة: الجنوبي القطب 

 أخرى  ومواضيع  كان مدينة في  النجوم مطعم - يوروماكس 08:00

 التيار  ضد:  المقاومةو  االقتصاد  - ألمانيا في صنع  08:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 إيطاليا  باالديو، مدينة - فيتشنزا

 وثائقي  09:15

 البذور  كارتل

 والتمييز  العنصرية  ضد مستمر نضال: حسون  جوانا  - حكاية عندي 10:00

 األرض  على  المجلدات ذوبان خطر - اآلن المستقبل  10:30

 الصحافة   حرية نهاية: كونغ  هونغ - مراسلون 11:00
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 وثائقي  11:15

 الثاني  الجزء أوروبا،  في  اليهود  حياة

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 األمواج  ركوب صحوة: عصرية صورة  في الصين

  هينان الجزيرة إلى  يصل من! الصين في نحن:  االبط  تحت األمواج ركوب وألواح ووشوم خفيفة نعال
  ومقاه   أمواج راكبي  سيجد حيث الشعبية،  الصين جمهورية غادر  أنه  سيظن  االستوائية الطبيعة ذات

ا شاطئية  . امتطاؤها يمكن الفيروز  بلون وأمواج 
  دارشي روتنحد أجانب،  يمولهم ممن الصين في  المحترفات األمواج  راكبات أولى  ليو دارشي موطن هينان
  ركوب اكتشافي لوال : " تقول  وهي البصر،  مد على بحر ال حيث الصين،   بوسط هوبي  من الواقع في

ا زوجة   اليوم لكنت األمواج   المرأة تعيش ذلك بدل." الصينية المدن إحدى في شديد بملل    مصابة   وأم 
 . تكنو  موسيقى جي دي وتعمل األمواج  وتركب جزيرة في الثالثينية

 
  أهمية  الدولة الحظت فقد  بمفردها،  هوهاي خليج في  األمواج راكبي طليعة تعُد لم  سنوات ث ثال منذ لكن

  أن الصين عموم من للناشئة يُتاح  حيث الخليج،   شمال في  وطني ا  تدريب مركز وأنشأت األمواج، ركوب
ا  لبلدهم انتصارات لتحقيق ونشاط  بجد  ويتدربوا يأتوا   يحظى اجاألمو ركوب أن الحكومة رأت وقد . أيض 

  هذا  في تفوقها  إلثبات الصين  تسعى  لذا. 2021 عام منذ  أولمبية رياضة  وأصبح بل ال  عالمية،  بشهرة
ا،   الجديد المجال  . منشود ا هدف ا  األولمبية  بالميداليات الفوز فبات   أيض 

 برليناله  مهرجان مواهب ـ الصعاب  كل رغم - الثقافة واحة 12:30

 أخرى ومواضيع شتازي جهاز اياضح  - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 آخر  كوكب من رسالة: الجنوبي القطب 

 التيار  ضد:  والمقاومة االقتصاد  - ألمانيا في صنع  14:00

 والتمييز  العنصرية  ضد مستمر نضال: حسون  جوانا  - حكاية عندي 14:30

 الصحافة   حرية نهاية: كونغ  هونغ - مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 الثاني  الجزء أوروبا،  في  ليهودا  حياة

 أخرى  ومواضيع  كان مدينة في  النجوم مطعم - يوروماكس 16:00

 إسطنبول  في  الجوع لسد  مصدرا السمك صيد  هواية تصبح حين  - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األرض  على  المجلدات ذوبان خطر - اآلن المستقبل  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 وثائقي 18:03

 أوروبا  في  فشل حكاية   ـ  موريا  مخيم
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  والتقارير الصور بعد.  أوروبا في  الكارثية الالجئين  سياسة  على  مثال هو  ليسبوس  في موريا مخيم
 . الالجئين بشأن اتفاق   لتقديم  األوروبي  االتحاد  وضيةمف على الضغط ازداد موريا،  في للحريق المأساوية 
  قليل وعدد للغاية،  طويال    وقت ا يستغرق اللجوء  بطلبات  البت: سنوات منذ معروفة اللجوء سياسة مشاكل
  تم من إعادة  يمكن ال وغالب ا  بهم،   المعترف الالجئين باستقبال  يرضى  األوروبي االتحاد  دول من فقط

  االتحاد هو  هل موريا؟ مأساة  عن فعلي ا المسؤول من لكن. األصلية بلدانهم  ىإل  لجوئهم طلبات  رفض
  الالجئين لقضية حل إليجاد  اآلن  فرصة  هناك  وهل تسوية؟  أي ترفض التي األعضاء  الدول  أم األوروبي

 الجمود؟  من سنوات بعد
  موريا مخيم  في  حياةال ظروف.  سنة  منذ  نرافقهم  الذين ليسبوس، في الالجئين مصير الوثائقي هذا  يعرض
  في بما  موريا،  في الحريق  بعد الفور على  مساعدتها األلمانية المدن بعض عرضت. نهائيا   مقبولة غير
  قبل  قبولهم  تم سابقين بالجئين ونلتقي  لالجئين، جديد الستقبال ومنتقدين بمؤيدين نلتقي هناك. بيليفيلد  ذلك
  مختلفة، وتوجهات مختلفة دول من سياسيين  مع ، ببروكسل  األوروبي  االتحاد في ونبحث . سنوات بضع 
  المهاجرين مع للتعامل  أسس وعن اللجوء لطالبي عادل  لتوزيع أفكار وعن الطويل للبؤس  تفسيرات عن
  طلبات  فحص وجوب على األوروبي االتحاد دول  تصر  سنوات  منذ . أوروبا  إلى يأتون يزالون  ال الذين
 . موريا في  كبيرا   فشال   أثبت وذجالنم هذا . الخارجية الحدود عند اللجوء 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:45

 إيطاليا  باالديو، مدينة - فيتشنزا

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 التيار  ضد:  والمقاومة االقتصاد  - ألمانيا في صنع  20:03

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 20:30

 األمواج  ركوب صحوة: عصرية  صورة في  الصين

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 والتمييز  العنصرية  ضد مستمر نضال: حسون  جوانا  - حكاية عندي 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ألمانيا في التطعيم حملة وتيرة  تسارع - خاص  برنامج 22:03

 وثائقي  22:15

 أوروبا  في  فشل حكاية ـ موريا مخيم

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الجمعة  2021-07-16 

 أخرى  ومواضيع  كان مدينة في  النجوم مطعم - يوروماكس 00:00

 األرض  على  المجلدات ذوبان خطر - اآلن المستقبل  00:30

 وثائقي  01:00

 أوروبا  في  فشل حكاية ـ موريا مخيم

 ألمانيا  في  التطعيم حملة وتيرة تسارع  - خاص برنامج 01:45

 الصحافة   حرية نهاية: كونغ  هونغ - مراسلون 02:00

 ! البشرية ومستقبل الروبوتات - كليك 02:15

 أخرى ومواضيع  العالم  في  سيارة أفخم  - السرعة عالم 02:30

 وثائقي  03:00

 أوروبا  في  فشل حكاية ـ موريا مخيم

 ألمانيا  في  التطعيم حملة وتيرة تسارع  - خاص برنامج 03:45

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 األمواج  ركوب حوةص: عصرية  صورة في  الصين

 برليناله  مهرجان مواهب ـ الصعاب  كل رغم - الثقافة واحة 04:30

 وثائقي  05:00

 أوروبا  في  فشل حكاية ـ موريا مخيم

 ألمانيا  في  التطعيم حملة وتيرة تسارع  - خاص برنامج 05:45

 الصحافة   حرية نهاية: كونغ  هونغ - مراسلون 06:00

 ! لبشريةا  ومستقبل الروبوتات - كليك 06:15

 وثائقي  06:30

 أوكرانيا   في بديالت  أمهات - األرحام تجارة

 وثائقي  07:00

 أوروبا  في  فشل حكاية ـ موريا مخيم

 ألمانيا  في  التطعيم حملة وتيرة تسارع  - خاص برنامج 07:45

 إسطنبول  في  الجوع  لسد مصدرا  السمك صيد  هواية تصبح  حين - أوروبا على عين   08:00

 الطبيعي للعالج السحرية الفوائد  - ديكي بين صحتك 08:30

 وثائقي  09:00

 أوروبا  في  فشل حكاية ـ موريا مخيم

 ألمانيا  في  التطعيم حملة وتيرة تسارع  - خاص برنامج 09:45

 أخرى  ومواضيع  كان مدينة في  النجوم مطعم - يوروماكس 10:00

 برليناله  مهرجان مواهب ـ الصعاب  كل رغم - الثقافة واحة 10:30

 وثائقي  11:00

 أوروبا  في  فشل حكاية ـ موريا مخيم



 

 

 DW Arabia | الجمعة  2021-07-16  41/82

 ألمانيا  في  التطعيم حملة وتيرة تسارع  - خاص برنامج 11:45

 الطبيعي  للعالج السحرية  الفوائد - يديك بين  صحتك 12:00

 أخرى  ومواضيع  العالم في  سيارة  أفخم - السرعة عالم 12:30

 وثائقي  13:00

 أوروبا  في  فشل حكاية ـ موريا مخيم

 ألمانيا  في  التطعيم حملة وتيرة تسارع  - خاص برنامج 13:45

 أخرى  ومواضيع  كان مدينة في  النجوم مطعم - يوروماكس 14:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

 األمواج  ركوب صحوة: عصرية  صورة في  الصين

 ئقي وثا 15:00

 أوروبا  في  فشل حكاية ـ موريا مخيم

 ألمانيا  في  التطعيم حملة وتيرة تسارع  - خاص برنامج 15:45

 أخرى ومواضيع شتازي جهاز ضحايا - العالم حول مراسلون 16:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 16:15

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أخرى  ومواضيع  العالم في  سيارة  أفخم - السرعة عالم 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الموسم  إنجازات - شو البشير 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 برليناله  مهرجان واهبم ـ الصعاب  كل رغم - الثقافة واحة 20:03

 إسطنبول  في  الجوع  لسد مصدرا  السمك صيد  هواية تصبح  حين - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أخرى  ومواضيع  كان مدينة في  النجوم مطعم - يوروماكس 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الموسم  إنجازات - شو  البشير 22:03

23:00 DW األخبار   موجز - خبار األ 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2021-07-17 

 إسطنبول  في  الجوع  لسد مصدرا  السمك صيد  هواية تصبح  حين - أوروبا على عين   00:00

 أخرى  ومواضيع  العالم في  سيارة  أفخم - رعةالس عالم 00:30

 اليوم؟  المصرية المرأة  مطالب هي  ما: الثاني  الجزء - توك جعفر 01:00

 إسبانيا  في الرحيم القتل - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 األمواج  ركوب صحوة: عصرية  صورة في  الصين

 األرض  على  المجلدات ذوبان خطر - اآلن المستقبل  02:45

 وثائقي 03:15

 المنوية  بالحيوانات المجهول  التبرع عواقب  - واحد  ألب طفل   600

  خالل من إنجابهم تم  الذين  فاألطفال الماضي؟ عداد في  المنوية بالحيوانات  المجهول التبرع  سيصبح هل
  معرفة يريدون وهم يتزايد،  عددهم وأصبح بحقوقهم  اآلن يطالبون المنوية بالحيوانات  المجهول  التبرع
 . األشقاء  غير إخوتهم  وعدد البيولوجي  والدهم
  عدد هو  هذا  العالم،   أنحاء جميع في منتشرون  شقيقة غير وأخت شقيق غير أخ  600
  يلتقي الفيلم سياق  في. المنوية  بالحيوانات مجهوال   متبرعا   كان الذي ستيفنز باري الكندي  المخرج أطفال

.  شيء كل  غي رت صدمة  للبعض،  السارة بالصدمة  وصفه يمكن لقاء  الجدد،  عائلته  أفراد ببعض  المخرج
  البيانات إلى  الوصول وإمكانية النووي الحمض تحليل  عمليات في التطور فبعد. فردية حالة ليست قصته 

  أن الهوية مجهولة منوية حيوانات بوساطة إنجابهم تم الذين األشخاص  من المزيد  يكتشف  الشخصية
  بدافع  بذلك  يقوم فالبعض مختلفة  لذلك الدوافع. هويته معرفة ويريدون غريب شخص هو  الحقيقي  الدهمو

  يخاف من وهناك  وراثية،  أمراض  لديهم الحقيقيون  آباؤهم كان إذا ما معرفة يريد  اآلخر والبعض الفضول، 
  األولوية  هو ته هوي عن الكشف  عدم في المتبرع   حق كان. الشقيقة غير أخته   حياته شريكة تكون أن

 :  مبدأ على العمل وتريد تدريجيا  تتغير  بدأت  القضائية األحكام ولكن اآلن،  حتى القصوى
 . البيولوجي والده هو من معرفة  في الحق   فرد لكل يكون  أن يجب

 والتمييز  العنصرية  ضد مستمر نضال: حسون  جوانا  - حكاية عندي 04:00

 أخرى  ومواضيع  مالعال في  سيارة  أفخم - السرعة عالم 04:30

 ! البشرية ومستقبل الروبوتات - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 الثاني  الجزء أوروبا،  في  اليهود  حياة

 إسبانيا  في  الرحيم القتل - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 البذور  كارتل

 أخرى  ومواضيع  كان مدينة في  النجوم مطعم - يوروماكس 07:00

 الطبيعي  للعالج السحرية  الفوائد - يديك بين  صحتك 07:30

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 األمواج  ركوب صحوة: عصرية  صورة في  الصين

 األرض  على  المجلدات ذوبان خطر - اآلن المستقبل  08:30

 أوروبا  من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00
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  عام في . الشرقية برلين في  1981 عام  في Fritz Kalkbrenner والمغني الموسيقي  المنتج ولد
  أصدر. Berlin Calling  لفيلم Sky and Sand أغنية كلمات باول األكبر  شقيقه مع  ألف  2008
 .2010 عام في  Here Today Gone Tomorrow األول  الفردي ألبومه

 الطبيعي  للعالج السحرية  الفوائد - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 البذور  كارتل

 أخرى  ومواضيع  كان مدينة في  النجوم مطعم - يوروماكس 11:00

 أخرى  ومواضيع  العالم في  سيارة  أفخم - السرعة عالم 11:30

 إسطنبول  في  الجوع  لسد مصدرا  السمك صيد  هواية تصبح  حين - أوروبا على عين   12:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - ثبك عن 12:30

 األمواج  ركوب صحوة: عصرية  صورة في  الصين

 ! البشرية ومستقبل الروبوتات - كليك 13:00

 وثائقي  13:15

 المنوية  بالحيوانات المجهول  التبرع  عواقب - واحد  ألب طفل  600

 وثائقي 14:00

 للطبيعة  ونقمة لإلنسان  نعمة - كارارا في الرخام مقالع

  به تقوم ما  الطبيعة أنصار  يعارض هناك: لألزمات مصدرا كارارا في اإليطالية  الرخام مقالع  أصبحت
  العمل  لفرص تأمينا الشركات أصحاب فيه  يرى  بينما للطبيعة،  سرقة األمر ويعتبرون. الرخام بيع شركات

 . توسكانا  في
 كان. الواحد طنلل يورو  4000 بسعر ويبيعها ، محاجره في الرخام  كتل باراتيني فرانكو يستخرج
ا يستغرق  سابقا الرخامية الكتل استخراج   علماء. فقط  أيام  ثالثة في تكسيرها فيمكن  اآلن أما كامال   شهر 

  ويلون ،   الجوفية المياه  إلى يتسرب   الرخام غبار إن ويقولون الرخام استخراج عواقب بسبب قلقون البيئة
.  بعد معروفة غير مضارها بعواقب ويتسبب هواءال في الغبار يطير كما. األبيض  باللون األنهار مياه

  نفسه ويعرض توسكانا في األلب  بجبال الرخام محاجر في المفرط االستغالل  مانفريدي ساندرو يحارب
  ذلك  بعد لحادث  تعرض ،   2018 عام  في قانوني غير رخام محجر  ضد  شكوى قدم  فعندما.  للمخاطر
 . سيارته  عجالت صواميل بفك  مجهول شخص  قام إذ . بحياته  يودي كاد  قصير  بوقت
ا البيئة  علماء وينسبها. الماضية التسع  السنوات في فيضانات  أربعة كارارا شهدت   استخراج كثافة إلى أيض 
ا زاد الذي ،   الرخام كتل  . الهيدروجيولوجي التوازن  يهدد ما المتطورة،  االستخراج أساليب  بسبب كثير 

 الطبيعي  عالجلل السحرية  الفوائد - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 إيطاليا  باالديو، مدينة - فيتشنزا

 وثائقي  15:15

 البذور  كارتل

 ! البشرية ومستقبل الروبوتات - كليك 16:00

 وثائقي  16:15

 المنوية  بالحيوانات المجهول  التبرع  عواقب - واحد  ألب طفل  600

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 زيتونة؟  رزان السورية الناشطة اختطف من  - مراسلون 17:15

 أخرى ومواضيع  المناخية العدالة: العنوان - 3000 العولمة 17:30
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18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 إسبانيا  في  الرحيم القتل - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي  18:15

 الثاني  الجزء أوروبا،  في  اليهود  حياة

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 المنوية  بالحيوانات المجهول  التبرع  عواقب - واحد  ألب طفل  600

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األرض  على  المجلدات ذوبان خطر - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

 للطبيعة  ونقمة لإلنسان نعمة  - كارارا في ام الرخ مقالع

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 ! البشرية ومستقبل الروبوتات - كليك 21:15

 الثقافة  خدمة   في  السياسة: غروترس مونيكا - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 22:03

 أخرى  ومواضيع  المناخية العدالة:  العنوان  - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي  23:15

 البذور  كارتل
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 األحد  2021-07-18 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 األمواج  ركوب صحوة: عصرية  صورة في  الصين

 الثقافة   خدمة في السياسة:  غروترس مونيكا - افةالثق واحة 00:30

 الموسم  إنجازات - شو  البشير 01:00

 إسطنبول  في  الجوع  لسد مصدرا  السمك صيد  هواية تصبح  حين - أوروبا على عين   02:00

 الطبيعي  للعالج السحرية  الفوائد - يديك بين  صحتك 02:30

 تونة؟ زي رزان السورية  الناشطة  اختطف من - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 جنيف  في  ريفاج بو -  أسطورية  فنادق

  بعدما هناك سيسي اإلمبراطورة قتلت  1898 عام ففي. تاريخية سياسية أحداثا  بجنيف  بوريفاج فندق شهد
 . غرفته حمام في  ميتا بارشل أوفه األلماني  السياسي على عثر 1987 عام وفي. إيطالي أناركي طعنها
  ولكن الما،   الداالي ديغول،  شارل عنان،  كوفي. جنيف  في الهامة  العناوين  أهم دأح ريفاج  بو فندق يعد
  يبهر  ال قد.  الفندق في البارزين الضيوف   الئحة إلى ينتمون جولي  أنجلينا  أو مور روجر مثل نجوم  أيضا
  من يعد  خصوصيته واحترام  الضيف فتقدير. معهم المميز تعامله خالل من ولكن بحجمه،  الضيوف الفندق 
  من وبمزيج بمهارة ماير جاك اليوم الفندق يدير. أجيال منذ تحقيقها  المالكة العائلة  تحاول  التي  األهداف أهم

 . الرفيع والذوق  الفكاهة
  المتحدة  األمم مكتبة  إلى روزفلت، فرانكلين األمريكي الرئيس أرملة  روزفلت،  إليانور خطى الفيلم يقتفي
  على الفندق  في تقيم  كانت والتي المتحدة،  األمم  في آنذاك كيةاألمري  السفيرة عملت فهناك.  جنيف في

  اليوم كناور سيباستيان  األلماني الصحفي  يتذكر كما. 1948 عام  اإلنسان لحقوق العام  البيان  إصدار
.  االستحمام حوض في بارشل أوفه الميت األلمانية  هولشتاين شليسفيغ والية وزراء رئيس تصوير  لحظة
  واحد جنيف،  وجهي حول  معلومات دوبياس دبراز بوال األمريكية االستقصائية  قيقاتالتح صحفية وتقدم
 ". األموال غسل"   يكشف وآخر" السالم محادثات "   يظهر

 أخرى  ومواضيع  المناخية العدالة:  العنوان  - 3000 العولمة 04:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 واج األم ركوب صحوة: عصرية  صورة في  الصين

 إسبانيا  في  الرحيم القتل - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 المنوية  بالحيوانات المجهول  التبرع  عواقب - واحد  ألب طفل  600

 أخرى ومواضيع موسيقية كآلة الغابة - يوروماكس 06:00

 أخرى  ومواضيع  العالم في  سيارة  أفخم - السرعة عالم 06:30

 الموسم  تإنجازا - شو  البشير 07:00

 وثائقي  08:00

 للطبيعة  ونقمة لإلنسان نعمة  - كارارا في الرخام  مقالع

 الثقافة   خدمة في السياسة:  غروترس مونيكا - الثقافة واحة 08:30

 اليوم؟  المصرية المرأة  مطالب هي  ما: الثاني  الجزء - توك جعفر 09:00

 زيتونة؟  رزان السورية  الناشطة  اختطف من - مراسلون 10:00
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 ! البشرية ومستقبل الروبوتات - كليك 10:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األمواج  ركوب صحوة: عصرية  صورة في  الصين

 إسبانيا  في  الرحيم القتل - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 جنيف  في ريفاج بو  -  أسطورية فنادق 

 وثائقي  12:00

 للطبيعة  ونقمة لإلنسان نعمة  - كارارا في الرخام  مقالع

 الطبيعي  للعالج السحرية  الفوائد - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 إيطاليا  باالديو، مدينة - فيتشنزا

 وثائقي  13:15

 البذور  كارتل

 أخرى  ومواضيع  العالم في  سيارة  أفخم - السرعة عالم 14:00

 الثقافة   خدمة في السياسة:  غروترس مونيكا - الثقافة واحة 14:30

 اليوم؟  المصرية المرأة  مطالب هي  ما: الثاني  الجزء - توك جعفر 15:00

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 16:00

 إيطاليا  باالديو، مدينة - فيتشنزا

 وثائقي  16:15

 جنيف  في ريفاج بو  -  أسطورية فنادق 

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 ! البشرية ومستقبل الروبوتات - كليك 17:15

 ألمانيا  في  محجبة  ممثلة  أول : الفوال تقى - حكاية   عندي  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 زيتونة؟  رزان السورية  الناشطة  اختطف من - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 18:15

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 الثاني  الجزء أوروبا،  في  اليهود  حياة

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أخرى  ومواضيع  العالم في  سيارة  أفخم - السرعة عالم 20:03

 أخرى  ومواضيع  موسيقية كآلة الغابة  - يوروماكس 20:30

21:00 DW  ار األخب - األخبار 

 زيتونة؟  رزان السورية  الناشطة  اختطف من - مراسلون 21:15
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 النادرة   الطقسوس أشجار إلنقاذ محاولة   - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ا إسباني في  الرحيم القتل - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 المنوية  بالحيوانات المجهول  التبرع  عواقب - واحد  ألب طفل  600

 اليوم؟  المصرية المرأة  مطالب هي  ما: الثاني  الجزء - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2021-07-19 

 أخرى  ومواضيع  المناخية لةالعدا:  العنوان  - 3000 العولمة 00:00

 أخرى  ومواضيع  موسيقية كآلة الغابة  - يوروماكس 00:30

 زيتونة؟  رزان السورية  الناشطة  اختطف من - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 جنيف  في ريفاج بو  -  أسطورية فنادق 

 وثائقي  02:00

 للطبيعة  ونقمة لإلنسان نعمة  - كارارا في الرخام  مقالع

 الثقافة   خدمة في السياسة:  غروترس مونيكا - قافةالث واحة 02:30

 إسبانيا  في  الرحيم القتل - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الجائحة   ظل في التنازلي العد - طوكيو  أولمبياد

  كيف لكن.  نهائي  بشكل األلعاب إلغاء  الكثيرون وتوقع كاملة سنة  طوكيو في  األولمبية  األلعاب تأجيل تم
 الصعبة؟ كورونا  جائحة ظروف ظل في  الرياضية  التحديات مع الرياضيين تجربة كانت
.  قائمة  ستظل األولمبية األلعاب أسطورة  لكن كورونا جائحة ظل  في جدا  قاسية  الظروف تكون قد

  الفيلم يرافق .  لمعظمهم يتحقق  ال حلما الرياضيين من للعديد  بالنسبة   تبقى  األولمبية األلعاب  في فالمشاركة
  توماس  إلى بالنسبة . طوكيو في  األولمبية  األلعاب إلى  الصخري  الطريق  على عام لمدة رياضيين ربعةأ

  األلعاب انطالقة  قبل  الوقت  يشكل ,  ندولو  وألكساندرا, فولغمان ومادلين, يونغفاليش لورنس وماري, رولر
  جميع وضعت التأجيل ارقر  بعد الغامضة والرؤية  األلعاب   فتأجيل. حياتهم   في رياضي تحد  أكبر الصيفية
  خطط  على الوباء أثر وكيف  الوضع؟  هذا  مع الرياضيون  تعامل فكيف.  فوضى  حالة في الرياضية الخطط
  يطرح سؤال هناك كان  ودائما األولمبية؟ األلعاب في  أدائهم على سيؤثر  وكيف بهم،   الخاصة التدريب 
 األولمبية؟  األلعاب   ستعقد هل: باستمرار نفسه
  بالحجر مليئة  كاملة سنة يواجهون إنهم.  األربعة  الرياضيين  حياة على العميقة آثارها وناكور جائحة تركت

  آثارها  السنة هذه ستترك. كبيرة أمل  خيبة أيضا ولكن الصغيرة،  والنجاحات الجسدية،  والمخاطر الصحي، 
 . واضحة  غير نتيجتها  رحلة في  الرياضيين على

 أخرى  واضيع وم موسيقية كآلة الغابة  - يوروماكس 04:00

 الطبيعي  للعالج السحرية  الفوائد - يديك بين  صحتك 04:30

 زيتونة؟  رزان السورية  الناشطة  اختطف من - مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 جنيف  في ريفاج بو  -  أسطورية فنادق 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 األمواج  ركوب صحوة: عصرية  صورة في  الصين

 النادرة   الطقسوس  أشجار إلنقاذ محاولة - اآلن ل المستقب 06:30

 إسبانيا  في  الرحيم القتل - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 الجائحة   ظل في  التنازلي العد - طوكيو  أولمبياد

 النادرة   الطقسوس  أشجار إلنقاذ محاولة - اآلن المستقبل  08:00

 أخرى  واضيع وم العالم في  سيارة  أفخم - السرعة عالم 08:30
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 الحديثة  والتكنولوجيا  بوذا - كليك 09:00

 وثائقي  09:15

 جنيف  في ريفاج بو  -  أسطورية فنادق 

 وثائقي  10:00

 للطبيعة  ونقمة لإلنسان نعمة  - كارارا في الرخام  مقالع

 الطبيعي  للعالج سحرية ال الفوائد - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 بريطانيا  اسكتلندا، عاصمة - إدنبرة

  المخطط القماش  ينتشر مكان كل  في. إدنبرة  في كما االسكتلندية الهوية على الناس فيه يحافظ مكان يوجد
 من كعقد. اسكتلندا  في األول السياحي المعلم  إدنبرة في القديمة  المدينة وتُعتبر. الشهيرة والِقَرب  والتنانير
  قلعة تنتصب نقطة أعلى وفي. البركانية الصخور فوق  متصاعدة  القديمة  البلدة  أبنية تصطف   اللؤلؤ حبات
 . وإنجلترا اسكتلندا   بين النزاع  في وقتال نزاع موضع قرون مدى  على ظلت التي الشامخة  إدنبرة
  الشارع هذا  على. الملكي المقر ، "هوليرود"   قصر إلى  نزوال    " مايل رويال"  الملكي الشارع يبدأ القلعة من

.  اليوم حتى كذلك يزال وال  الشعب،  شارع  إنه.  باإلعدام المحكومين  وعربات الرسمية المواكب سارت
  خشبة إلى كله الشارع هذا  يتحول الصيف،  خالل واحد  وقت  في مهرجات عدة  إدنبرة في  تقام عندما
 .مسرح
   بنيت  والقلعة القديمة البلدة مقابل . التنويري  للفكر أوروبية عاصمة  إدنبرة  أصبحت عشر الثامن القرن في

  هنا :  مزدوجة حياة إدنبرة تعيش الحين ذلك  ومنذ". الشمال   أثينا" بـ  ولقبت كالسيكي، بنمط   جديدة مدينة
  ة، معتم وفناءات ضيقة  وأزقة متراصة عشوائية أبنية  هنا. الحديث العصر وهناك الوسطى،  العصور
 . باألشجار مليئة ومنتزهات واسعة وساحات عريضة وشوارع دقيق  بتصميم حديثة  مدينة وهناك

 وثائقي  11:15

 المنوية  بالحيوانات المجهول  التبرع  عواقب - واحد  ألب طفل  600

 أخرى  ومواضيع  موسيقية كآلة الغابة  - يوروماكس 12:00

 النادرة   الطقسوس  أشجار إلنقاذ محاولة - اآلن المستقبل  12:30

 زيتونة؟  رزان السورية  الناشطة  اختطف من - مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 الجائحة   ظل في  التنازلي العد - طوكيو  أولمبياد

 الطبيعي  للعالج السحرية  الفوائد - يديك بين  صحتك 14:00

 أخرى  ومواضيع  موسيقية كآلة الغابة  - يوروماكس 14:30

 م الموس إنجازات - شو  البشير 15:00

 زيتونة؟  رزان السورية  الناشطة  اختطف من - مراسلون 16:00

 وثائقي  16:15

 الجائحة   ظل في  التنازلي العد - طوكيو  أولمبياد

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أخرى  ومواضيع  موسيقية كآلة الغابة  - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لحديثة ا  والتكنولوجيا بوذا - كليك 18:03

 وثائقي  18:15
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 المنوية  بالحيوانات المجهول  التبرع  عواقب - واحد  ألب طفل  600

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الطبيعي  للعالج السحرية  الفوائد - يديك بين  صحتك 20:03

 الثقافة   خدمة في السياسة:  غروترس مونيكا - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

 األمواج  ركوب صحوة: عصرية  صورة في  الصين

22:00 DW  األخبار   زموج - األخبار 

 زيتونة؟  رزان السورية  الناشطة  اختطف من - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 جنيف  في ريفاج بو  -  أسطورية فنادق 

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-07-20 

 ألمانيا  في  محجبة ممثلة أول : الفوال تقى  - حكاية عندي 00:00

 هاالند  إرلينغ - الجذور - األلماني الدوري  00:30

 الحديثة   والتكنولوجيا بوذا - كليك 01:00

 وثائقي  01:15

 الجائحة   ظل في  التنازلي العد - طوكيو  أولمبياد

 أخرى  ومواضيع  المناخية العدالة:  العنوان  - 3000 العولمة 02:00

 هاالند   إرلينغ - الجذور - األلماني الدوري 02:30

 الحديثة   والتكنولوجيا بوذا - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 03:15

 وثائقي  04:00

 للطبيعة  ونقمة لإلنسان نعمة  - كارارا في الرخام  مقالع

 هاالند   إرلينغ - الجذور - األلماني الدوري 04:30

 الموسم  إنجازات - شو  البشير 05:00

 ألمانيا  في  محجبة ممثلة أول : الفوال تقى  - حكاية عندي 06:00

 إسطنبول  في  الجوع  لسد مصدرا  السمك صيد  هواية تصبح  حين - أوروبا على عين   06:30

 الحديثة   والتكنولوجيا بوذا - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 المنوية  بالحيوانات المجهول  التبرع  عواقب - واحد  ألب طفل  600

 أخرى  ومواضيع  المناخية العدالة:  العنوان  - 3000 العولمة 08:00

 هاالند   إرلينغ - الجذور - األلماني الدوري 08:30

 زيتونة؟  رزان السورية  الناشطة  اختطف من - مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 الجائحة   ظل في  التنازلي العد - طوكيو  أولمبياد

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 األمواج  ركوب صحوة: عصرية  صورة في  الصين

 إسطنبول  في  الجوع  لسد مصدرا  السمك صيد  هواية تصبح  حين - أوروبا على عين   10:30

 الحديثة   والتكنولوجيا بوذا - كليك 11:00

 وروباأ من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 11:15

 أخرى  ومواضيع  المناخية العدالة:  العنوان  - 3000 العولمة 12:00

 هاالند   إرلينغ - الجذور - األلماني الدوري 12:30

 الموسم  إنجازات - شو  البشير 13:00
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 إسطنبول  في  الجوع  لسد مصدرا  كالسم صيد  هواية تصبح  حين - أوروبا على عين   14:00

 وثائقي  14:30

 للطبيعة  ونقمة لإلنسان نعمة  - كارارا في الرخام  مقالع

 إسبانيا  في  الرحيم القتل - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 جنيف  في ريفاج بو  -  أسطورية فنادق 

 أخرى  ومواضيع  المناخية العدالة:  العنوان  - 3000 العولمة 16:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

 األمواج  ركوب صحوة: عصرية  صورة في  الصين

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 هاالند   إرلينغ - الجذور - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية االختالف - توك جعفر 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 هاالند   إرلينغ - الجذور - األلماني الدوري 20:03

 أخرى  ومواضيع  المناخية العدالة:  العنوان  - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  21:30

 للطبيعة  ونقمة لإلنسان نعمة  - كارارا في خام الر مقالع

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 األربعاء  2021-07-21 

 وثائقي  00:00

 للطبيعة  ونقمة لإلنسان نعمة  - كارارا في الرخام  مقالع

 الطبيعي  للعالج السحرية  الفوائد - يديك بين  صحتك 00:30

 إسبانيا  في  الرحيم القتل - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 المنوية  بالحيوانات المجهول  التبرع  عواقب - واحد  ألب طفل  600

 ألمانيا  في  محجبة ممثلة أول : الفوال تقى  - حكاية عندي 02:00

 االقتصادية  المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 03:00

 إسطنبول  في  الجوع  لسد مصدرا  السمك صيد  هواية تصبح  حين - أوروبا على عين   04:00

 النادرة   الطقسوس  أشجار إلنقاذ محاولة - اآلن المستقبل  04:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 05:00

 الطبيعي  للعالج السحرية  الفوائد - يديك بين  صحتك 06:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  06:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 07:00

 ألمانيا  في  محجبة ةممثل أول : الفوال تقى  - حكاية عندي 08:00

 وثائقي  08:30

 للطبيعة  ونقمة لإلنسان نعمة  - كارارا في الرخام  مقالع

 إسبانيا  في  الرحيم القتل - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 المنوية  بالحيوانات المجهول  التبرع  عواقب - واحد  ألب طفل  600

 أخرى  مواضيع و المناخية العدالة:  العنوان  - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  10:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 11:00

 ألمانيا  في  محجبة ممثلة أول : الفوال تقى  - حكاية عندي 12:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  12:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 13:00

 النادرة   الطقسوس  أشجار إلنقاذ ولةمحا - اآلن المستقبل  14:00

 أخرى  ومواضيع  المناخية العدالة:  العنوان  - 3000 العولمة 14:30

 الحديثة   والتكنولوجيا بوذا - كليك 15:00

 وثائقي  15:15
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 المنوية  اتبالحيوان  المجهول  التبرع  عواقب - واحد  ألب طفل  600

 ألمانيا  في  محجبة ممثلة أول : الفوال تقى  - حكاية عندي 16:00

 الثقافة   خدمة في السياسة:  غروترس مونيكا - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:03

 بريطانيا   اسكتلندا،  عاصمة - إدنبرة

 وثائقي 18:15

 العنصري العنف ليلة  - هاناو

  تسعة  فقتل  عنصرية بدوافع شبان على النار وأطلق هاناو  مدينة  إلى جاء   المنطقة، أبناء  من القاتل كان
  مكافحة في المجتمع وعلماء السياسيون  فشل  فهل. ألمانيا كل 2020 فبراير 19 هجوم  هز. أشخاص

 العنصرية؟
 عن يدافعون كيف  ويخبروننا  تلتها التي  واألشهر الجريمة ليلة عاشوا كيف  الضحايا وأقارب  الناجون يتذكر
  2020  فبراير في  الليلة تلك فمنذ . وطنهم  في  غرباء يجعلهم  أن أراد الذي القاتل منطق ويواجهون أنفسهم
  ومرتكبها،  الجريمة ليلة عن  وملحة كثيرة أسئلة طرحونوي  النسيان،  طي  الضحايا يقع ال كي يكافحون وهم
 .اآلن حتى عنها اإلجابة  أحد يود لم أسئلة 
  هذه  شكلت. دقائق خمس  غضون في قتلهم  ثم  ومن وشعرهم بشرتهم  لون بحسب ضحاياه القاتل اختار
  في  ولد ضهمبع . وأصدقائهم الموتى ألقارب  بالنسبة  واليأس  الحزن من ومؤلمة طويلة  فترة  بداية الليلة
ا جاؤوا  وآخرون ،  عقود  منذ فيها  يعيش اآلخر  والبعض ،   ألمانيا  . جديدة حياة لبناء  ألمانيا  إلى مؤخر 

 
.  المدرسة  في  وكذلك ،   اليومية  الحياة في  عنصرية حوادث من  الكثير الناجين  أحد وهو إتريس يعرف
  من ناري بطلق أيضا إتريس فيها  أصيب التي الليلة تلك  في حتى.  متكرر بشكل  التجارب هذه مثل  يعيش
  من االنتقام من وحذرتهم األقارب الشرطة  استدعت. جرحه يُعالج  أن قبل  هويته إبراز منه ُطلب   القاتل
 . بهم  مشتبه  وكأنهم يعاملون أنهم فيشعرون. المجاورة المنطقة في  يعيش الذي الجاني والد
 . الجريمة وبعد وأثناء قبل - حدث  لما ورؤيتهم  ذاكرتهم فقط  ويظهر  الضحايا  أقارب  نظر وجهة  الفيلم يأخذ

  ،   نفسه الجاني قتل أن بعد. السائدة  الرؤى وتغيير بالعدالة ويطالبون الحقيقة   أجل من الموتى أهالي يناضل 
  لقد. األقارب  يطلبه ما بالضبط  هو  هذا لكن  بالتفصيل،  حدث ما يحلل  عام نقاش  وال محاكمة هناك  تكون لن

 . ألمانيا في به يشعرون  كانوا الذي انهمأم منهم القاتل سرق

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أخرى  ومواضيع  موسيقية كآلة الغابة  - يوروماكس 20:03

 ألمانيا  في  محجبة مثلةم أول : الفوال تقى  - حكاية عندي 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أخرى  ومواضيع  المناخية العدالة:  العنوان  - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 22:03

 بريطانيا   اسكتلندا،  عاصمة - إدنبرة

 وثائقي  22:15

 العنصري  العنف  ليلة - هاناو
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23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2021-07-22 

 زيتونة؟  رزان السورية  الناشطة  اختطف نم - مراسلون 00:00

 الحديثة   والتكنولوجيا بوذا - كليك 00:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  00:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 01:00

 بريطانيا   اسكتلندا،  عاصمة - إدنبرة

 وثائقي  01:15

 العنصري  العنف  ليلة - هاناو

 أخرى  ومواضيع  موسيقية ةكآل الغابة  - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 للطبيعة  ونقمة لإلنسان نعمة  - كارارا في الرخام  مقالع

 وثائقي  03:00

 العنصري  العنف  ليلة - هاناو

 أخرى  ومواضيع  العالم في  سيارة  أفخم - السرعة عالم 03:45

 إسبانيا  في  الرحيم القتل - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  04:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 05:00

 بريطانيا   اسكتلندا،  عاصمة - إدنبرة

 وثائقي  05:15

 العنصري  العنف  ليلة - هاناو

 أخرى  ومواضيع  المناخية العدالة:  العنوان  - 3000 العولمة 06:00

 الثقافة   خدمة في السياسة:  غروترس مونيكا - الثقافة واحة 06:30

 زيتونة؟  رزان السورية  الناشطة  اختطف من - مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 جنيف  في ريفاج بو  -  أسطورية فنادق 

 أخرى  ومواضيع  موسيقية كآلة الغابة  - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 ريطانيا ب  اسكتلندا،  عاصمة - إدنبرة

 وثائقي  09:15

 العنصري  العنف  ليلة - هاناو

 ألمانيا  في  محجبة ممثلة أول : الفوال تقى  - حكاية عندي 10:00

 النادرة   الطقسوس  أشجار إلنقاذ محاولة - اآلن المستقبل  10:30

 زيتونة؟  رزان السورية  الناشطة  اختطف من - مراسلون 11:00
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 وثائقي  11:15

 الجائحة   ظل في  التنازلي العد - طوكيو  أولمبياد

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الهند  في  المزارعين انتفاضة

.  الهند في  النطاق واسع زراعي إصالح  ضد  يحتجون المزارعين،  صغار  من اآلالف  وعشرات أشهر منذ
  القمح ألسعار  األدنى الحد إلغاء  وتنوي الزراعية السوق تحرير إلى  تسعى وديم الوزراء رئيس  فحكومة
 .واألرز
  أمام دعاوى لرفع منهم العديد دفع ما وهو . المزارعين كبار طرف من  تشريدهم الفالحين من العديد يخشى
  نأ إلى احتجاجهم  مواصلة على ويصرون. العاصمة في والتظاهر الرئيسية الطرق وإغالق  المحاكم
  إلى  معظمهم ينتمي الذين المزارعين  احتجاجات على الضوء  التقرير هذا يلقي. المشروع الحكومة  تسحب
  من والخوف الفقر يعانون ومزارعين االحباط أصابها عائالت  قصص يعرض كما. الدينية  السيخ  طائفة

  يعيشون  ما غالبا المزارعي،  صغار  من الهند مزارعي من المئة  في وثمانين خمسة من فأكثر. المستقبل 
  مليار نحو عددهم  البالغ  الهنود  نصف من يقرب  ما الصغيرة الزراعة وتغذي.  قليلة هكتارات  على

  إال. بالنفع  عليهم ويعود المزارعين  صغار حياة األسعار من األدنى  الحد  يضمن لذا. نسمة  مليون وأربعمئة
  نظام يكون أن المزارعين  صغار آالف  عشرات ويخشى. اقتصاديا  ومكلفة فعالة  غير اإلجراءات  هذه  أن

 . لهم  بالنسبة النهاية  بداية المنشود الزراعي  اإلصالح

 الثقافة   خدمة في السياسة:  غروترس مونيكا - الثقافة واحة 12:30

 إسبانيا  في  الرحيم القتل - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 جنيف  في ريفاج بو  -  أسطورية فنادق 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  14:00

 ألمانيا  في  محجبة ممثلة أول : الفوال تقى  - حكاية عندي 14:30

 زيتونة؟  رزان السورية  الناشطة  اختطف من - مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 الجائحة   ظل في  التنازلي العد - طوكيو  أولمبياد

 أخرى  ومواضيع  موسيقية كآلة الغابة  - يوروماكس 16:00

 وحكايات   وأشخاص  دول  - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 النادرة   الطقسوس  أشجار إلنقاذ محاولة - اآلن المستقبل  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 وثائقي 18:03

 السياسة  شراء: األمريكية المتحدة الواليات  ومكائد  سلطة 

 أبرز كوك األخوين حال لعل. كبير سياسي بنفوذ  األمريكية المتحدة ياتالوال في المليارات أصحاب يتمتع 
  عبر المحافظين من سياسي  ضغط  شبكة  إلنشاء ثروتهما يستخدمان  وهما الزمن من لعقود. ذلك على مثال

 .فكر ومراكز وجمعيات مبادرات
  تقوية  هو  2019 عام في  توفي والذي  كوك، إتش ديفيد وشقيقه  كوك جي تشارلز  األعمال رجل هدف 
 .  العمال وحقوق البيئة حماية قيود  من التملص خالل من المتحدة  الواليات في اليميني الجناح
  يتم  لكنه  أمريكا،  في كبيرة مشكلة ،" المظلم  المال"  بـ  يُسمى ما أو  السياسي،  للنفوذ  الُمقن ع التمويل يُشكل
 .   تماما قانوني بشكل  غالبا  
  والتي للصناعات،  كوك شركتهما امبراطورية  خالل من كوك،  شقيقانال بها يقوم  أخرى أمور بين من

  حمالت يدعمون فهم . أحد ذلك يالحظ أن دون  قانونية،  لتغييرات المال دفعهما هو النفط، شؤون  في تتعامل
 . السياق  هذا في  الوحيدين ليسوا   وهم أجندتهم،  لتعزيز والسياسيين الدوالرات بماليين العام الرأي تشكيل
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 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:45

 بريطانيا   اسكتلندا،  عاصمة - إدنبرة

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03

20:00 DW  خبار األ   موجز - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  20:03

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 20:30

 الهند  في  المزارعين انتفاضة

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 ألمانيا  في  محجبة ممثلة أول : الفوال تقى  - حكاية عندي 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 وثائقي  22:03

 السياسة   شراء: األمريكية المتحدة واليات ال ومكائد سلطة

 خاصة  تغطية  ـ  كورونا - خاص  برنامج 22:45

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الجمعة  2021-07-23 

 أخرى  ومواضيع  موسيقية كآلة الغابة  - يوروماكس 00:00

 النادرة   الطقسوس  أشجار إلنقاذ محاولة - اآلن المستقبل  00:30

 وثائقي  01:00

 السياسة   شراء: األمريكية المتحدة الواليات  ومكائد سلطة

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 01:45

 زيتونة؟  رزان السورية  الناشطة  اختطف من - مراسلون 02:00

 الحديثة   والتكنولوجيا بوذا - كليك 02:15

 السيارات  مجلة  - السرعة عالم 02:30

 وثائقي  03:00

 السياسة   شراء: األمريكية المتحدة الواليات  ومكائد سلطة

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 03:45

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الهند  في  المزارعين انتفاضة

 الثقافة   خدمة في السياسة:  غروترس مونيكا - الثقافة واحة 04:30

 وثائقي  05:00

 السياسة   شراء: األمريكية المتحدة الواليات  ومكائد سلطة

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 05:45

 زيتونة؟  رزان السورية  الناشطة  اختطف من - مراسلون 06:00

 يثة الحد   والتكنولوجيا بوذا - كليك 06:15

 وثائقي  06:30

 للطبيعة  ونقمة لإلنسان نعمة  - كارارا في الرخام  مقالع

 وثائقي  07:00

 السياسة   شراء: األمريكية المتحدة الواليات  ومكائد سلطة

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 07:45

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة   مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 وثائقي  09:00

 السياسة   شراء: األمريكية المتحدة الواليات  ومكائد سلطة

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 09:45

 أخرى  ومواضيع  موسيقية كآلة الغابة  - يوروماكس 10:00

 الثقافة   خدمة في السياسة:  غروترس مونيكا - الثقافة واحة 10:30

 وثائقي  11:00

 السياسة   شراء: األمريكية ةالمتحد الواليات  ومكائد سلطة
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 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 11:45

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 12:30

 وثائقي  13:00

 سة السيا  شراء: األمريكية المتحدة الواليات  ومكائد سلطة

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 13:45

 أخرى  ومواضيع  موسيقية كآلة الغابة  - يوروماكس 14:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

 الهند  في  المزارعين انتفاضة

 وثائقي  15:00

 السياسة   شراء: األمريكية المتحدة الواليات  ومكائد سلطة

 خاصة  ةتغطي ـ  كورونا - خاص برنامج 15:45

 إسبانيا  في  الرحيم القتل - العالم حول مراسلون 16:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 16:15

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 يعرض  لم  ما  - شو البشير 18:03

19:00 DW  ار األخب  موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الثقافة   خدمة في السياسة:  غروترس مونيكا - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أخرى  ومواضيع  موسيقية كآلة الغابة  - يوروماكس 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 يعرض   لم ما - شو  البشير 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2021-07-24 

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع  هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 الهند  في  المزارعين انتفاضة

 النادرة   الطقسوس  أشجار إلنقاذ محاولة - اآلن المستقبل  02:45

 وثائقي 03:15

 العذرية  على الحفاظ ثمن

  في فجأة عاد  ولكنه. أوروبا في الماضي عداد  في أصبح قد  طويلة  فترة منذ يعتبر البكارة موضوع كان
  على بالحفاظ تطالب  التي بالحركات  الشابات من المزيد  يلتحق حيث  أيضا،  أوروبا  وفي المتحدة الواليات
 . الزواج حتى  العذرية

  خياطة فيها  تتم لعملية يخضعن أو عذريتهن من للتحقق  فحص إجراء النساء  على يتعين  إفريقيا شمال في
  ما...  الفيزيولوجية الناحية  من عذرية توجد ال الفيلم  يظهره ما وهذا الواقع،   في. أخرى مرة البكارة غشاء
 حاضرنا؟   في العذرية إليه ترمز الذي

 ألمانيا  في  محجبة ممثلة أول : الفوال تقى  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 الحديثة   والتكنولوجيا بوذا - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 الجائحة   ظل في  التنازلي العد - طوكيو  أولمبياد

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 العنصري  العنف  ليلة - هاناو

 أخرى  ومواضيع  موسيقية كآلة الغابة  - يوروماكس 07:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 07:30

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 الهند  في  المزارعين انتفاضة

 النادرة   الطقسوس  أشجار إلنقاذ محاولة - اآلن المستقبل  08:30

 أوروبا  من  ةموسيقي  عروض - أوروبية موسيقى 09:00

 An  األول ألبومهم على لسنوات عملوا. الجامعة من أصدقاء  هم Alt-J  البريطانية الفرقة موسيقيو
Awesome Wave ميركوري جائزة على  وحصل 2012 عام في  عالميا نجاحا حقق ألذي  .

 . الدولية القوائم إلى  أيضا وصلت التالية  األلبومات

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 العنصري  العنف  ليلة - هاناو
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 أخرى  ومواضيع  موسيقية كآلة الغابة  - يوروماكس 11:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 الحدث  صرتعا  ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 الهند  في  المزارعين انتفاضة

 الحديثة   والتكنولوجيا بوذا - كليك 13:00

 وثائقي  13:15

 العذرية  على الحفاظ  ثمن

 وثائقي 14:00

 الفقر  يتحدون  ألبان  شباب - المساعدة شغف

  يةإغاث  منظمة سنوات خمس قبل  أسس فقد. الفقر  براثن من األلبانية  العائالت آالف  هايداري  أربير انتشل 
 . متطوع ألف  وعشرون مائة اآلن فيها  يعمل. ندروشي فُنديافي  اسمها ألبانيا  في  الفقر لمكافحة

  بالشفافية  التحلي : أقول إغاثية،  منظمة إنشاء يريدون  الذين  للشباب نصيحتين إعطاء   إمكاني في  كان إذا" 
  اإلغاثة   منظمة مؤسس ايداري، ه أربير قاله ما هذا!" السياسة عن ابتعدوا: الثانية  والنصيحة! شيء كل قبل

  وطنه في الفقراء  رعاية آنذاك سنوات خمس قبل  القانون  طالب قرر. Fundjavë Ndryshe األلبانية
  من تمكنا ما بطريقة لكن. حياتنا طوال  الفقر هذا رأينا لقد جنون، إنه: "أربير يقول. أسبوع كل نهاية ألبانيا
  ومنذ. اإلغاثية المنظمة لدى  متطوع ألف وعشرون مائة عملي". اآلن  بعد  ذلك في  أرغب أعد لم . تجاهله
  لتكون سابقة دبابات ثكنات الشباب هؤالء األلبانية  الحكومة منحت. يوميا المساعدة   يقدمون طويلة مدة
  مثال وبناتها إيدفانا األرملة. المساعدة إلى  الحاجة أمس  في  أناس فيه  االتصاالت بمركز يتصل. لهم مقرا
  مليئة لألبقار  حظيرة في  اآلن ويعشن. وفاته بعد زوجها أشقاء قبل من المشترك زلالمن من طردن

  لقد. الخوف بسبب  النوم على قادرة سنوات  أربع العمر  من البالغة  أميلي ابنتها تعد  لم. والثعابين بالجرذان
  بعد وبناتها، إليدفانا سعيدة نهاية  هناك   كانت شيء، كل وبعد. له  قصوى أولوية القضية هذه أربير جعل

  آالف أربير انتشل . للمسنين كممرضة جديدة وظيفة على  األم وحصول مستأجرة،  شقة  على حصولهن
  يعيش   إذ. به القيام عليه يتعين الذي  العمل من الكثير  هناك مازال  لكن. الفقر  براثن من األلبانية  العائالت
 . اليوم في  يورو خمسة من بأقل األلبان من المائة   في 40 قرابة

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 بريطانيا   اسكتلندا،  عاصمة - إدنبرة

 وثائقي  15:15

 العنصري  العنف  ليلة - هاناو

 الحديثة   والتكنولوجيا بوذا - كليك 16:00

 وثائقي  16:15

 العذرية  على الحفاظ  ثمن

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان   عين من  تلفزيونية تقارير - سلونمرا 17:15

 أخرى ومواضيع  أوغندا في األحالم  مدرسة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي  18:15

 الجائحة   ظل في  التنازلي العد - طوكيو  أولمبياد
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19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 العذرية  على الحفاظ  ثمن

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 النادرة   الطقسوس  أشجار إلنقاذ محاولة - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

 الفقر  يتحدون  ألبان  شباب - المساعدة شغف

21:00 DW األخبار  - ار األخب 

 الحديثة   والتكنولوجيا بوذا - كليك 21:15

 الثقافية  المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 22:03

 أخرى   ومواضيع أوغندا  في األحالم مدرسة  - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي  23:15

 العنصري  فالعن   ليلة - هاناو
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 األحد  2021-07-25 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الهند  في  المزارعين انتفاضة

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 يعرض   لم ما - شو  البشير 01:00

 كايات وح  وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 امرأة  مصير  - المستحيلة العودة 

  عليها  كان حيث. الجنوبية كوريا في عالقة  وبقيت الشمالية كوريا  من قدمت منزل لربة غريبة  قصة إنها
 . الشمالية كوريا وطنها إلى العودة يبقى  وهدفها حلمها نلك.  مكرهة الجديدة بجنسيتها القبول
  إلى  اضطرت. الطبي العالج لتلقي الصين إلى سافرت الشمالية كوريا من كيم  هي  ريون المنزل ربة

  إلى أبدا  العودة   تستطيع  لن أنها  تعلم تكن ولم. للمستشفى الديون  لتسديد  للعمل الجنوبية   كوريا إلى السفر
  مع الشمل لم  أرادت  ألنها فقط  الدبلوماسية والخطط للسياسة  ضحية  تكون جعلها غريب وضع. األم وطنها
  والبيروقراطية المطلقة  السلطة  ضد الدؤوب   نضالها  في كيم الفيلم  يرافق .  الشمالية  كوريا في أسرتها
  مع ا شمله لم في  المرأة  رغبة تعكس.  الرأسمالي الجنوب لمغادرة والجريئة اإلبداعية  محاوالتها ويظهر
 . ككل كوريا وتاريخ والبروباغندا المعقدة السياسات عائلتها أفراد

 أخرى   ومواضيع أوغندا  في األحالم مدرسة  - 3000 العولمة 04:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 الهند  في  المزارعين انتفاضة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 العذرية  على حفاظ ال ثمن

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 يعرض   لم ما - شو  البشير 07:00

 وثائقي  08:00

 الفقر  يتحدون  ألبان  شباب - المساعدة شغف

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 09:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 الحديثة   والتكنولوجيا بوذا - كليك 10:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 الهند  في  المزارعين انتفاضة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00
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 وثائقي  11:15

 امرأة  مصير - المستحيلة العودة

 وثائقي  12:00

 الفقر  يتحدون  ألبان  شباب - المساعدة شغف

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 بريطانيا   اسكتلندا،  عاصمة - إدنبرة

 وثائقي  13:15

 العنصري  العنف  ليلة - هاناو

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 14:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 15:00

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 16:00

 بريطانيا   اسكتلندا،  عاصمة - إدنبرة

 وثائقي  16:15

 امرأة  مصير - المستحيلة العودة

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 الحديثة   والتكنولوجيا بوذا - كليك 17:15

 برلين في  ملهمة  قصص - حكاية   عندي  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 18:15

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 الجائحة   ظل في  التنازلي العد - وطوكي  أولمبياد

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 ولوجيا والتكن  العلوم مجلة   - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15
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 العذرية  على الحفاظ  ثمن

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2021-07-26 

 أخرى   ومواضيع أوغندا  في األحالم مدرسة  - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 امرأة  مصير - المستحيلة العودة

 وثائقي  02:00

 الفقر  يتحدون  ألبان  شباب - المساعدة شغف

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 توريس مضيق  جزر - المجهولة  األسترالية الجنة 

  بضعة  يعيش. جديدةال غينيا  وبابوا أستراليا  بين التعبير  صح إن العالم  حافة  على توريس مضيق جزر تقع
  في مرة األرخبيل إلى تبحر  إمدادات سفينة على ويعتمدون  الجزر،   هذه  على فقط السكان من آالف 

 . األسبوع
  وهو  توريس،   مضيق من ترتفع بيضاء مرجانية رمال شواطئ  ذات  جزيرة 274 من األرخبيل يتكون

  زهاء عددها البالغ المأهولة الجزر من العديد. الجديدة غينيا وبابوا أستراليا  بين الضحل الدافئ المضيق
  مثل وتبدو الخميس أي " ثيرزدي"   الرئيسية الجزيرة تسمى.  فقط كيلومترات  عدة بينها تفصل  جزيرة  20

  فيه  بحر عبر السفر عليه هناك، العائلة  أو األصدقاء زيارة في  يرغب من. كروزو روبنسون جزيرة
  قطع  أو السيارات  أو األدوية أو باألغذية الجزر تزود يالت الشحن  سفن تصل ال.  متوقعة غير مد تيارات
ا المحدد الوقت  في الرئيس  البر من الغيار   ببراعة الموارد  ندرة واجهوا لطالما الجزر هذه سكان  لكن. دائم 
  باوال،   القابلة وكذلك. محلية  كنيسة افتتاح  إلعادة  منحوتة على  حالي ا  يعمل  الذي  كين بينهم من. كبيرة
 . المحلية اإلذاعة في الجوية  النشرة تقرأ  لتيا  وسيلفيا

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 04:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 امرأة  مصير - المستحيلة العودة

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 الهند  في  المزارعين انتفاضة

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 توريس  مضيق جزر - المجهولة  األسترالية   الجنة

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

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

 امرأة  مصير - المستحيلة العودة

 وثائقي  10:00

 الفقر  يتحدون  ألبان  شباب - المساعدة شغف

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 المكسيك  والتجارة،  للعبادة مكان - ألبان  ومونتي  أوخاكا

  المكسيك  في أوخاكا وادي وكان. الوسطى  أمريكا في التجارة طرق   عبر البشر تنق ل السنين آالف  عبر
  تخضع منطقة كل وكانت التجارية،  العالقات  من كثيفة شبكة نشأت وهكذا. الطرق فيها  تمر التي النقطة

  ألبان،  مونتي هضبة أوخاكا وادي سكان استخدم اآللهة،  رضا ولكسب. المنطقة  هذه في  القبيلة آلهة  وذلنف
 . لآللهة القرابين وتقديم للعبادة كمكان ،" األبيض  الجبل "  أي
 مركز األزتيك،  حكم من طويل زمن قبل  أي  الميالد،   قبل  500 العام حوالي في نشأ  ألبان مونتي جبل على

  شعب استخدم. الوسطى  أمريكا في  التجارية المراكز  أكبر أحد ليصبح الزمن  مع وتحول ، الدينية  للطقوس 
  الرابع  القرنين بين ازدهار فترة وشهد المهمة، الدينية  للطقوس  المكان هذا  الميكستيك  والحقا   الزابوتيك
  عشر السادس  القرن أوائل أوخاكا وادي سكان  اإلسبان المستعمرون أخضع وعندما. الميالديين والعاشر

  ال  لكن. طويل زمن منذ انقضت  قد مجده ذروة وكانت  فقط،  كمدفن يُستخدم ألبان مونتي  كان الميالد،  بعد
  أما. جدارية  ورسومات  تماثيل فيها ومدافن فلكي ومرصد العبادة ودور المنازل بقايا  من العديد هناك تزال

  الوسطى أمريكا  أنحاء جميع في  مشهورة تأصبح  التي أوخاكا مدينة الجبل سفح  عند شيدوا فقد  اإلسبان
 . الرائعة دومينيغو سانتو بكنيسة 

 وثائقي  11:15

 العذرية  على الحفاظ  ثمن

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  12:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 توريس  مضيق جزر - المجهولة  األسترالية   لجنةا

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 يعرض   لم ما - شو  البشير 15:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:00

 وثائقي  16:15

 توريس  مضيق جزر - المجهولة  األسترالية   الجنة

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:03

 وثائقي  18:15

 العذرية  على الحفاظ  ثمن

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 
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 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 20:03

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 ث الحد  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

 الهند  في  المزارعين انتفاضة

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 امرأة  مصير - المستحيلة العودة

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-07-27 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري  00:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 01:00

 وثائقي  01:15

 توريس  مضيق جزر - المجهولة  األسترالية   الجنة

 أخرى   ومواضيع أوغندا  في األحالم مدرسة  - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 03:15

 وثائقي  04:00

 قرالف  يتحدون  ألبان  شباب - المساعدة شغف

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 04:30

 يعرض   لم ما - شو  البشير 05:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 06:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 العذرية  على الحفاظ  ثمن

 أخرى   ومواضيع أوغندا  في األحالم مدرسة  - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 توريس  مضيق جزر - المجهولة  األسترالية   الجنة

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 د الهن في  المزارعين انتفاضة

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 11:15

 أخرى   ومواضيع أوغندا  في األحالم مدرسة  - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 12:30

 يعرض   لم ما - شو  البشير 13:00
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 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00

 وثائقي  14:30

 الفقر  يتحدون  ألبان  شباب - المساعدة شغف

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 مرأة ا مصير - المستحيلة العودة

 أخرى   ومواضيع أوغندا  في األحالم مدرسة  - 3000 العولمة 16:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

 الهند  في  المزارعين انتفاضة

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية فاالختال - توك جعفر 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 20:03

 أخرى   ومواضيع أوغندا  في األحالم مدرسة  - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  21:30

 الفقر  يتحدون  ألبان  شباب - المساعدة شغف

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 األربعاء  2021-07-28 

 وثائقي  00:00

 الفقر  يتحدون  ألبان  شباب - المساعدة شغف

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 العذرية  على الحفاظ  ثمن

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 02:00

 االقتصادية  المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 03:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  04:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 05:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 06:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  06:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 07:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 08:00

 وثائقي  08:30

 الفقر  يتحدون  ألبان  شباب - المساعدة شغف

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 العذرية  على الحفاظ  ثمن

 أخرى   ومواضيع أوغندا  في األحالم مدرسة  - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  10:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 11:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 12:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  12:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 13:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  14:00

 أخرى   ومواضيع أوغندا  في األحالم مدرسة  - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 15:00

 وثائقي  15:15
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 العذرية  على الحفاظ  ثمن

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 16:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:03

 المكسيك  والتجارة، للعبادة مكان - ألبان  ومونتي أوخاكا

 وثائقي 18:15

 التنوير  عن البحث - أمريكا في الُجدد  الغورو

  المؤذين غير األتباع  من. رسالته وينشر دينا   يؤسس أن شخص لكل  المتحدة الواليات دستور يسمح
 . دينية لمجتمعات واسع نطاق  - مستبدين طوائف  معلمي إلى وصوال   المعالجين،  إلى  الفضائية،  للكائنات
  والباطنيون الحياة ومدربو الشامان   يحقق.  ثانية جديد عصر موجة سنوات   عدة منذ المتحدة الواليات تجتاح
  من السمية شديد مفرز وهو كامبو،  باستخدام الذاتي   الشفاء. الحياة  مغزى عن الناس بحث مع  جيدة أرباحا  
  العصر مشهد في حاليا   رواجا   يلقى  جماعية،  جلسات خالل اولهتن  يتم  والذي العمالق، األمريكي الضفدع 
.  للجسم تطهيرا   يتناولوه الذين يعتبره ما وهو  والدوار،  القلب  وخفقان التقيؤ إلى  هذا  يؤدي. الجديد

  نهاية  البتة تعني  ال الطائفة أتباع أحد  وفاة. قلبية  سكتة إلى يؤدي قد  المسحوق لهذا  الخاطئ االستخدام
"  راي  آرثر جيمس"  الحياة  ُمدرب على ُحكم  2011 عام في . المتحدة الواليات  في المعلمين  الءهؤ  مسيرة
  عام وفي. ذاتيا مصنوعة ساونا  خيمة في  عمله ورشة في مشاركين ثالثة وفاة بعد عامين، لمدة بالسجن
  اعتبره ما اوهذ . الدوالرات بآالف   الذات تحقيق  حول ندوات وباع فيغاس،  الس إلى بعودته احتفل ، 2019
  التبرعات من تعيش   التي الكبيرة الطوائف أصل هي  المتحدة  الواليات. استراتيجيته نجاح  على دليال   أتباعه
  15  استغل  فهو كبيرة،  ضجة  رانيير كيث الطائفة مؤسس  إدانة أثارت ،2019 عام  في. ألعضائها  المالية
رهن إمرأة  ألف ت  التي النساء  هؤالء  إحدى . لمصلحته  وسخ    البربرية األساليب عن تحدثت  الطائفة من فر 
  للواليات الروحية المراكز  على الضوء يسلط  الوثائقي الفيلم. الطائفة  في النساء  إلبقاء استُخدمت  التي

 . روحانيين معلمين أنفسهم على  يُطلقون  لمن للجدل المثيرة الممارسات وعلى األمريكية المتحدة 

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أخرى   عومواضي أوغندا  في األحالم مدرسة  - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 22:03

 المكسيك  والتجارة، للعبادة مكان - ألبان  ومونتي أوخاكا

 وثائقي  22:15

 التنوير  عن البحث  - أمريكا في  الُجدد الغورو

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 
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 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2021-07-29 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 نكبوتية الع والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 00:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  00:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 01:00

 المكسيك  والتجارة، للعبادة مكان - ألبان  ومونتي أوخاكا

 وثائقي  01:15

 التنوير  عن البحث  - أمريكا في  الُجدد الغورو

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 الفقر  يتحدون  ألبان  شباب - المساعدة شغف

 وثائقي  03:00

 التنوير  عن البحث  - أمريكا في  الُجدد الغورو

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  04:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 05:00

 المكسيك  والتجارة، للعبادة مكان - ألبان  ومونتي أوخاكا

 وثائقي  05:15

 التنوير  عن البحث  - أمريكا في  الُجدد الغورو

 أخرى   ومواضيع أوغندا  في األحالم مدرسة  - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 06:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 قي وثائ 07:15

 امرأة  مصير - المستحيلة العودة

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 المكسيك  والتجارة، للعبادة مكان - ألبان  ومونتي أوخاكا

 وثائقي  09:15

 التنوير  عن البحث  - أمريكا في  الُجدد الغورو

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 10:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  10:30

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

 توريس  مضيق جزر - المجهولة  األسترالية   الجنة

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 امرأة  مصير - المستحيلة العودة

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  14:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 14:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - ونمراسل 15:00

 وثائقي  15:15

 توريس  مضيق جزر - المجهولة  األسترالية   الجنة

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 16:00

 وحكايات   وأشخاص  دول  - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 وثائقي 18:03

 ألمانيا  في ضريبي تهرب فضيحة أكبر - والمؤامرات   السلطة

  البورصة  تعامالت من وغيرها Cum-Ex فضيحة  كلفت لقد . ألمانيا  تاريخ في  ضريبية فضيحة أكبر إنها
  تسير  فيما  هات، اليورو من رات مليا عدة - المواطنين جميع وبالتالي - األلمانية  الدولة للجدل،   المثيرة

 . ببطء  التحقيقات
  دون الدولة خزانة  نهب من  والمستثمرين والوسطاء  المصرفيين من معقدة شبكة  تمكنت الزمان،  من لعقود
  من ضرائب السترداد وحيل خداع  أساليب باستخدام متهمون جميعهم.  السلطات   أو المسؤولين من تدخل
  حتى الدولة تكبدته الذي الضرر حجم ووصل . قبل  من فقط واحدة رةم سدادها  رغم مرات عدة الدولة
 .يورو مليار 30 من أكثر  إلى ،   2012 عام في أخيرا القانونية الثغرات بإغالق قيامها
  مارس في  وأعلنت مرة،  ألول المبهمة المعامالت المحاكم  إحدى ناقشت الشاقة التحقيقات  من سنوات وبعد

  هذا.   فيها  المتورطين من المزيد  ضد التحقيقات وبدأت. قانونية رغي cum-ex معامالت أن 2020
  بال نهبوا الذين الجناة هم  من: التاريخ في  ضريبي  احتيال عملية أكبر على الضوء  يلقي الوثائقي  الفيلم
  مصالح حماية البنوك  حماية   سبقت  وهل األيدي؟ مكتوفة  الدولة وقفت لماذا الضرائب؟ خزائن ضمير
 اآلن؟ سيحدث وماذا ئب؟الضرا دافعي

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:45

 المكسيك  والتجارة، للعبادة مكان - ألبان  ومونتي أوخاكا

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  20:03

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 20:30
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21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 وثائقي  22:15

 ألمانيا  في ضريبي تهرب فضيحة  أكبر - والمؤامرات السلطة

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الجمعة  2021-07-30 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  00:30

 وثائقي  01:00

 ألمانيا  في ضريبي تهرب فضيحة  أكبر - والمؤامرات السلطة

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 01:45

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 02:15

 السيارات  مجلة  - السرعة معال 02:30

 وثائقي  03:00

 ألمانيا  في ضريبي تهرب فضيحة  أكبر - والمؤامرات السلطة

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 03:45

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 04:30

 وثائقي  05:00

 ألمانيا  في ريبيض تهرب فضيحة  أكبر - والمؤامرات السلطة

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 05:45

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 06:15

 وثائقي  06:30

 الفقر  يتحدون  ألبان  شباب - المساعدة شغف

 وثائقي  07:00

 ألمانيا  في ضريبي تهرب فضيحة  أكبر - والمؤامرات السلطة

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 07:45

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة   مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 وثائقي  09:00

 ألمانيا  في ضريبي تهرب فضيحة  أكبر - والمؤامرات السلطة

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 09:45

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 10:30

 وثائقي  11:00

 ألمانيا  في ضريبي تهرب فضيحة  أكبر - والمؤامرات السلطة
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 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 11:45

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 12:30

 وثائقي  13:00

 ألمانيا  في ضريبي تهرب فضيحة  أكبر - والمؤامرات السلطة

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 13:45

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

 وثائقي  15:00

 ألمانيا  في ضريبي تهرب فضيحة  برأك - والمؤامرات السلطة

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 15:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 16:15

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المشاهد  أفضل  - شو البشير 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 19:03

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW األخبار  - بار األخ 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المشاهد  أفضل - شو  البشير 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2021-07-31 

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع  هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  02:45

 وثائقي 03:15

 ضارة  فيروسات  - مفيدة   فيروسات

  فيروس  يتسبب  الحالي،  الوقت  في كورونا جائحة في . للبشر مفيدة  أيضا ولكنها قاتلة   الفيروسات تكون قد
  كيف. موجودين البشر انك  لما المفيدة، الفيروسات  بدون لكن. الناس من الكثير وفاة  في 2  كوفيد سارس
 لخدمتنا؟  الفيروسات استغالل يمكننا
ا لها  فإن ذلك،  ومع. حية كائنات  الفيروسات  تعد ال  الحالي للتعريف وفق ا ا تأثير    تعد بل  التطور،  على كبير 
 . معنا وتتكاثر البشري الجينوم في  مثبتة للفيروسات  األساسية اللبنات فبعض البشر نحن  منا جزءا
  تكوين في  الداخلية الراجعة  بالفيروسات والمعروفة  البشري الجينوم  في المدمجة يروساتالف تساهم 
  من بالتالي وتقلل  االنتشار من  وتمنعها البكتيريا تهاجم  أخرى فيروسات وهناك. المثال سبيل  على المشيمة
 . أضرارها

  
  المثال  سبيل على. هناك البيئي التوازن ضمان على الفيروسات  تساعد  حيث البحر  أعماق في  يحدث وهذا
  لألمراض المسببة  البكتيريا تقتل  فيروسات وهناك. مهاجمتها طريق  عن الطحالب  نمو من الفيروسات تحد
  من بدال    األسماك  تربية في قريبا  الفيروسات  الستخدام  تجارب وتوجد. البحرية  الحيوانات تستهدف والتي

 . الحيوية المضادات  استخدام
.  هامبورغ في  االستوائي للطب  نوخت  بيرنهارد معهد في وأرشفتها هرستهاوف الفيروسات  فحص يتم

  اإليبوال فيروس  يعد. هناك  بدقة توثيقها تم  الفيروسات آالف من وغيرها - واإليبوال وزيكا الطيور  إنفلونزا
 .  المصابة الحاالت من ٪90  إلى بسببه الوفيات  معدل يصل  حيث  ،  العالم  في  الفيروسات أخطر من
ا 40 يعمل  ،  روما من ببالقر   الباحثون ويستخدم. 2 كوفيد سارس  فيروس  ضد لقاح  تطوير على عالم 
  إلى  الضار  الفيروس يتحول  الطريقة بهذه. للقاح  ناقال   ليكون الغوريال،  قردة  براز  في وجدوه فيروس قشرة
  الجلد سرطان افحة لمك التطعيمات في  السرطانية  الخاليا تهاجم التي  الفيروسات  تستخدم كما. فعال  دواء

 . األسود

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 توريس  مضيق جزر - المجهولة  األسترالية   الجنة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 قي وثائ 06:15

 التنوير  عن البحث  - أمريكا في  الُجدد الغورو

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 07:30

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00
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 لتكنولوجياوا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:30

 أوروبا  من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00

  أغنية كلمات من مستوحى الفرقة  اسم . غالسكو في 1978 عام في Simple Minds  فرقة تأسست 
David Bowie  عنوان تحمل The Jean Genie .المغني سوى المؤسسين من يتبق لم Jim Kerr  

  مليون 60 قرابة الحافلة الفنية  مسيرتها طيلة الفرقة باعت. Charlie Burchill الغيتار وعازف
 . أسطوانة

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 التنوير  عن البحث  - أمريكا في  الُجدد الغورو

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 13:00

 وثائقي  13:15

 ضارة   فيروسات - مفيدة فيروسات

 وثائقي 14:00

 نيروبي في  اليومية الحياة - الصغيرة المعجزات جسر 

  جديد،  سرير خضروات، . نيروبي  الكينية العاصمة في المرور لحركة ئيسيالر  الطريق فوق  الجسر يمتد
 اآلن؟  هدمه  سيتم لكن. الجسر هذا  عند يوجد كله هذا . جديدة شعر  تسريحة أو  الرخيص الحساء من طبق 
  عام في . العاصمة في  الغنية األحياء  بأحد الفقير كانجيمي حي ويربط الناس آلالف  حياة شريان هو  الجسر
:  أشخاص بثالثة  خاللها والتقت الجسر عند العيش مظاهر بمتابعة  بوالند زابينه  الفيلم مؤلفة متقا 2015
  جائحة خضم  وفي  سنوات،   خمس بعد. سعيدي  والطالب جاكي الخضروات  وبائعة موغاكا الحساء  طباخ

 آمالهم؟  تحققت إذا وعما. الثالثة الكينيين  مصير تعرف أن أرادت كورونا، 

 الصحة  مجلة  - ديكي بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 المكسيك  والتجارة، للعبادة مكان - ألبان  ومونتي أوخاكا

 وثائقي  15:15

 التنوير  عن البحث  - أمريكا في  الُجدد الغورو

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 16:00

 وثائقي  16:15

 ضارة   فيروسات - مفيدة فيروسات

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان   عين من  تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان  و  العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 
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 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي  18:15

 توريس  مضيق جزر - المجهولة  األسترالية   الجنة

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 ضارة   فيروسات - مفيدة فيروسات

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

 نيروبي   في اليومية الحياة  - الصغيرة  المعجزات جسر

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 21:15

 الثقافية  المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي  23:15

 التنوير  عن البحث  - أمريكا في  الُجدد الغورو


