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 األحد  2021-08-01 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 واألرياف  المدن في الفيضانات  لمكافحة  جديدة طرق

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 المشاهد  أفضل - شو  البشير 01:00

 وحكايات  وأشخاص دول - اأوروب على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول  الحب

 بيننا؟ تفرق  التي  الكثيرة  الخالفات  على التغلب  على الحب يساعدنا هل مكان؟ كل  في ذاته هو  الحب هل
  في الحب عن شخًصا 130 مع  حوارات فيها  يجريان دولة  30  إلى األفالم صانعي من جينلزو رحلة
 . متنوعة وأديان وعادات ثقافات
  منظور من الحب ماهية الستكشاف  العالم، حول  رحلة إلى عسلهما  شهر تحويل شابان زوجان قرر

  في  بما دولة 30  في زوجا 130 من أكثر  على سنتعرف. العالم  في  المختلفة والمعتقدات  والعادات الثقافات
  إلى  ونتساءل المتحدة،  والواليات والصين المالديف وجزر وقيرغيزستان والهند وإيران وعمان فرنسا  ذلك
  تصف  كلمة على تحتوي ال  اللغات بعض  أن حتى . العاطفية العالقات االجتماعية  األعراف تحدد مدى أي

  المختلفة المفردات من  العديد  على  تحتوي  أخرى لغات توجد حين في مفرداتها، في  الرومانسي  الحب
  اللقاء؟ كان كيف: األزواج على ذاتها األسئلة وسنطرح البلدان هذه  في كبير تباين  هناك.   الحب لوصف
  شركائهم؟ من يترقبونها والتي لديهم  التي  التوقعات ما اآلن؟ شعورهم يصفون وكيف العالقة؟ كانت وكيف
 الحب؟  هو ما : الصعب  السؤال الفيلم يطرح وأخيرا

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 واألرياف  المدن في الفيضانات  لمكافحة  جديدة طرق

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 ضارة   فيروسات - مفيدة فيروسات

 أوروبا  في والمجتمع  حياةال - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 المشاهد  أفضل - شو  البشير 07:00

 وثائقي  08:00

 نيروبي   في اليومية الحياة  - الصغيرة  المعجزات جسر

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 09:00

 المكان  عين من نيةتلفزيو  تقارير - مراسلون 10:00

 ترف؟  أم ضرورة  ـ الطائرة األجرة سيارات - كليك 10:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30
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 واألرياف  المدن في الفيضانات  لمكافحة  جديدة طرق

 عاألسبو هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول الحب

 وثائقي  12:00

 نيروبي   في اليومية الحياة  - الصغيرة  المعجزات جسر

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 المكسيك  والتجارة، للعبادة مكان - ألبان  ومونتي أوخاكا

 وثائقي  13:15

 التنوير  عن البحث  - أمريكا في  الُجدد والغور

 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

 المكسيك  والتجارة، للعبادة مكان - ألبان  ومونتي أوخاكا

 وثائقي  16:15

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول الحب

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 ترف؟  أم ضرورة  ـ الطائرة األجرة سيارات - 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 ضعرو - أوروبية  موسيقى 18:15

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 توريس  مضيق جزر - المجهولة  األسترالية   الجنة

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

 والتكنولوجيا   العلوم مجلة   - اآلن المستقبل 21:30

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

 وثائقي  22:15

 ضارة   فيروسات - مفيدة فيروسات

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2021-08-02 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول الحب

 وثائقي  02:00

 نيروبي   في اليومية الحياة  - الصغيرة  المعجزات جسر

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 مدريد   إلى ييوو  من - الصين في الجديد  الحرير طريق

  مركز فالمدينة. للعالم  بالحياة  نابضة جديدة بوابة  تشكل وأصبحت  الصين،  شرق  جنوب في ييوو مدينة تقع
  إلى  أوراسيا  عبر العالم في قطار رحلة أطول تبدأ هناك من. الجديد  الحرير طريق   على والتجارة للسفر
 .مدريد
  مركًزا لتصبح تتطور بالحياة  النابضة نةالمدي  بدأت واآلن. ييوو على الزراعية الحياة  سيطرت  طويلة لفترة
  محطة في  والجابي القطار سائق  الوثائقي  هذا  يرافق. الجديد الحرير طريق طول  على هاما ومحورا للسفر
  في  التحديد  وجه على استقرت  التي  العالمية الشركات على نظرة أيضا الفيلم  يلقي كما. البضائع تحميل
 . العالمي والتصدير االستيراد  عالم في نشاطها  لتكثيف  وتسعى ييوو

 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

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول الحب

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 واألرياف  المدن في الفيضانات  فحةلمكا  جديدة طرق

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 مدريد  إلى ييوو من - الصين في  الجديد الحرير  طريق

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  لةمج - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي  09:15

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول الحب

 وثائقي  10:00

 نيروبي   في اليومية الحياة  - الصغيرة  المعجزات جسر
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 الصحة  ة مجل - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 األمريكية المتحدة الواليات غراندي،  ريو  في األصليون السكان - بويبلو تاوس

:  األمريكية المتحدة الواليات في  األقدم أنها يرجح قرية توجد مكسيكو، نيو في  غراندي ريو وادي في
  يتغير  لم الحين،  ذلك منذ. العاشر القرن  في أناسازي هنود أحفاد فيها  استقر التي  بويبلو  بتاوس األمر  يتعلق
 .المكان هذا
  قرية توجد  في،  سانتا من  الشمال  إلى  مياًل  70 حوالي بعد على مكسيكو، نيو في  غراندي ريو وادي في

  دهنو  أحفاد فيها استقر التي بويبلو  بتاوس األمر  يتعلق: األمريكية المتحدة الواليات  في  األقدم أنها يرجح
  تاوس  منطقة  عبر يمر الذي النهر وحول. المكان  هذا  يتغير لم  الحين،  ذلك  منذ. العاشر القرن في  أناسازي
  ذات المباني بعض  توجد  الجنوبية الجهة على. االحتفال أماكن من والعديد وكنيستان بنايتان  توجد  بويبلو
  يقوم. األخشاب تخزين أو  الفواكه لتجفيف خشبية  ورفوف خبز أفران المنازل  أمام يوجد.  الواحد الطابق
  تقليديين التاوس  سكان يعتبر. للعمل المنطقة يغادرون أو  والماشية الخيول وتربية بالزراعة تاوس هنود

  بحسب عليه،  الحفاظ  ينبغي االنسجام،  وهذا . الطبيعة  مع وئام في  يعيشون إنهم. خاص بشكل  ومتدينين
  ينبغي الطبيعة من االنسان عليه يحصل ما كل. االنسانية على تهديدا ذلك سيشكل التوازن  فقد فإذا. قولهم

  األجيال تعيش أن  في آماله  وعن قبيلته  تقاليد عن الفيلم هذا في  القبيلة  رؤساء أهم أحد يروي. إليها إرجاعه
 . األصيل األمريكي للشعب ورمز حي تراث  إنه متحفا،  ليست  بويبلو  تاوس . األسالف لقيم  وفقًا المقبلة

 وثائقي  11:15

 ضارة   فيروسات - مفيدة فيروسات

 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

 مدريد  إلى ييوو من - الصين في  الجديد الحرير  طريق

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 المشاهد  أفضل - شو  البشير 15:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:00

 وثائقي  16:15

 مدريد  إلى ييوو من - الصين في  الجديد الحرير  طريق

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا يف  والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:03

 وثائقي  18:15

 ضارة   فيروسات - مفيدة فيروسات

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 
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 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 20:03

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

 واألرياف  المدن في الفيضانات  لمكافحة  جديدة طرق

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول الحب

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

 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

 مدريد  إلى ييوو من - الصين في  الجديد الحرير  طريق

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 ةالعولم 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

 نيروبي   في اليومية الحياة  - الصغيرة  المعجزات جسر

 األلماني الدوري  صادح  - األلماني الدوري 04:30

 المشاهد  أفضل - 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

 ضارة   فيروسات - مفيدة فيروسات

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 مدريد  إلى ييوو من - الصين في  الجديد الحرير  طريق

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 واألرياف  المدن في الفيضانات  لمكافحة  جديدة طرق

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 12:30

 المشاهد  أفضل - شو  البشير 13:00
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 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00

 وثائقي  14:30

 نيروبي   في اليومية الحياة  - الصغيرة  المعجزات جسر

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 طفية العا  القصص  أجمل - العالم حول الحب

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 16:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

 واألرياف  المدن في الفيضانات  لمكافحة  جديدة طرق

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية الختالفا  - 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

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار  - ار األخب 

 وثائقي  21:30

 نيروبي   في اليومية الحياة  - الصغيرة  المعجزات جسر

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  2021-08-04 

 وثائقي  00:00

 نيروبي   في اليومية الحياة  - الصغيرة  المعجزات جسر

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 ضارة   اتفيروس - مفيدة فيروسات

 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

 نيروبي   في اليومية الحياة  - الصغيرة  المعجزات جسر

 وعاألسب  هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 ضارة   فيروسات - مفيدة فيروسات

 اإلنسان و العولمة مجلة - 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

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 15:00

 وثائقي  15:15
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 ضارة   فيروسات - مفيدة فيروسات

 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

 األمريكية  المتحدة الواليات  غراندي،  ريو في األصليون السكان  - بويبلو تاوس

 وثائقي 18:15

 العالم  تنقذ هل  ـ النباتية الجذور 

  الجذور  تمتلك البشرية؟ تعترض   التي  الكبرى التحديات  مواجهة  في  النباتات جذور تساعد أن يمكن هل
 . للبيئة صديقة بطريقة  الموارد واستخراج مناخ ال تغير  ووقف  العالم،  لسكان الغذاء تأمين  على القُدرة
  الجذور. والفيضانات والحرارة الجفاف فترات تحمل  على قادرة تكون أن  يجب  ذلك في  النباتات تنجح كي
 من القادمة  األخطار وتكافح التربة في  الغذائية العناصر عن دائما  تبحث ألنها  ذلك في  الحاسم الدور لها

 . والسموم  الجراثيم

 
 باالستدامة؟   المتعلقة للمشاكل المناسب الحل  الجذور شكلست  هل

  ذلك من الهدف . الجذور  نمو لدراسة التقنية  عالية أساليب لألبحاث يوليش مركز في العلماء  يستخدم 
  مارتنسون ماريا ليندا الخبيرة تقوم  السويد،  في. القوية  الجذور ذات للنباتات لإلجهاد مقاومة بذور زراعة
 .  عالية بإنتاجية معمر قمح  نوع عن بالبحث

 
 من السواحل  سيقي السدود أمام خاصة   أعشاب  زراعة أن فاكتشف بوما تجيرد الساحلية البيئة عالم أما

 .  العاتية األمواج

 
  أفضل عن بالبحث التقنية   فرايبورغ  جامعة من فيشه أوليفر  الجيوكيمياء عالم يقوم أخرى ناحية من

  صديقة  جديدة تقنيات إلى  نصل أن يمكن  فهل. الغرمانيوم  مثل  الضارة عادنالم  تفكيك تستطيع  التي  النباتات
 الجذور؟ على تعتمد  للبيئة

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 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 22:03

 ريكية األم المتحدة الواليات  غراندي،  ريو في األصليون السكان  - بويبلو تاوس

 وثائقي  22:15

 العالم  تنقذ  هل  ـ النباتية الجذور

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  2021-08-05 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 00:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  00:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 01:00

 األمريكية  المتحدة والياتال  غراندي،  ريو في األصليون السكان  - بويبلو تاوس

 وثائقي  01:15

 العالم  تنقذ  هل  ـ النباتية الجذور

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 نيروبي   في اليومية الحياة  - الصغيرة  المعجزات جسر

 وثائقي  03:00

 العالم  تنقذ  هل  ـ النباتية الجذور

 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

 األمريكية  المتحدة الواليات  غراندي،  ريو في األصليون السكان  - بويبلو تاوس

 وثائقي  05:15

 العالم  تنقذ  هل  ـ النباتية الجذور

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 06:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول الحب

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 األمريكية  المتحدة الواليات  غراندي،  ريو في األصليون السكان  - بويبلو تاوس

 وثائقي  09:15

 العالم  تنقذ  هل  ـ النباتية الجذور

 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

 مدريد  إلى ييوو من - الصين في  الجديد الحرير  طريق

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول الحب

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  14:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 14:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 د مدري إلى ييوو من - الصين في  الجديد الحرير  طريق

 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

 والسياسة  السيارات صناعة   شركات  - ألمانيا  عمالقة

.  العمل أماكن من اآلالف  مئات  تؤمن حيث   البالد  ازدهار في هاًما  عاماًل  األلمانية  السيارات صناعة  عدت
  كورونا وباء بعد لكن. األلمان  الساسة مع الشركات  ألصحاب الجيدة العالقات  إلى ذلك في الفضل يعود
 . تتغير األمور  بدأت
  أيضا  وإنما للسيارات، جديدة  تقنيات  على قالسبا  في  لحاقها عدم بسبب فقط بشدة  الشركات تتضرر لم

.  المساعدة   على للحصول القرار صانعي إلى  السيارات شركات  مديرو لجأ لذا.  19  كوفيد جائحة بسبب 
  السيارات  صناعة شركات تطالب  السيارات؟ شركات مصالح لتمرير قراراتهم  الساسة يتخذ مدى أي فإلى
  الكربون أكسيد ثاني النبعاثات  صرامة أكثر  بحدود التقيد  لبتأجي كورونا جائحة جراء بشدة تضررت التي

  رخاء  بأن ذلك  الشركات وتبرر. جديدة مركبات شراء  على المالية المكافآت خالل من المواطنين وتشجيع
  شركات  مسؤولية مقدار وما السيارات؟ صناعة على فعال  ألمانيا رخاء  يعتمد  هل لكن. المحك على  البلد

 . إخفاقاتها  في السيارات تصنيع

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:45

 األمريكية  المتحدة الواليات  غراندي،  ريو في األصليون السكان  - بويبلو تاوس

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

21:00 DW  األخبار  - األخبار 



 

 

 DW Arabia | الخميس 2021-08-05  15/80

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 خاصة  تغطية  ـ  كورونا - خاص  برنامج 22:03

 وثائقي  22:15

 والسياسة  السيارات  صناعة  شركات - ألمانيا عمالقة

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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عة الجم 2021-08-06   

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  00:30

 وثائقي  01:00

 والسياسة  السيارات  صناعة  شركات - ألمانيا عمالقة

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 01:45

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي الم الع - كليك 02:15

 السيارات  مجلة  - السرعة عالم 02:30

 وثائقي  03:00

 والسياسة  السيارات  صناعة  شركات - ألمانيا عمالقة

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 03:45

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 04:30

 وثائقي  05:00

 والسياسة  السيارات  صناعة  شركات - ألمانيا قةعمال

 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

 نيروبي   في اليومية الحياة  - الصغيرة  المعجزات جسر

 وثائقي  07:00

 والسياسة  السيارات  صناعة  شركات - ألمانيا عمالقة

 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

 والسياسة  السيارات  صناعة  شركات - ألمانيا عمالقة

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 09:45

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 10:30

 وثائقي  11:00

 والسياسة  السيارات  صناعة  شركات - ألمانيا عمالقة
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 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 11:45

 الصحة  مجلة  - ديكي بين  صحتك 12:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 12:30

 وثائقي  13:00

 والسياسة  السيارات  صناعة  شركات - ألمانيا عمالقة

 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

 والسياسة  السيارات  صناعة  شركات - نياألما عمالقة

 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  خبار األ   موجز - األخبار 

 وثائقي  18:03

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول الحب

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:45

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  لمجلة ا  - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 وثائقي  22:03

 مدريد  إلى ييوو من - الصين في  الجديد الحرير  طريق

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 22:45

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

 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

 األوروبي  االتحاد كواليس خلف وتحالفات  مكائد ـ  المناخ مفاوضات

  سياسيو  فيه  يتجادل الذي  الوقت في.  مشوق سياسي   فيلم يعرضها  أحداثه وكأن مثيرا أحيانا الواقع ونيك
  فن إنه - الكواليس  خلف  مفاوضات هناك  نفسه  الوقت في تجري علنا المناخ  قمة في  األوروبي  االتحاد
 . الدبلوماسي العمل
  إبرام عن مثيرا سياسيا  فيلما ليروي  ومدريد ووارسو  والهاي وباريس بروكسل بين التصوير  فريق  يتنقل
  الوثائقي  سيطلعنا. مغلقة  أبواب خلف عليه  التفاوض  تم الذي " المناخ  صندوق"   الستحداث تاريخي  اتفاق
 . األوروبي االتحاد  في السلطة مراكز على
  2019 ديسمبر في صارمة  إجراءات  اتخاذ األوروبي للمجلس الجديد الطموح الرئيس  ميشيل شارل أراد
  قارة أول  أوروبا بجعل دولة 27  عددها البالغ  األوروبي االتحاد في األعضاء  الدول تلتزم أن قترحوا

  استعدادها  األعضاء الدول من  العظمى الغالبية  أبدت. 2050 عام بحلول  األرض وجه على مناخيًا محايدة
.  كبير مالي بدعم وطالبت  ذلك  عارضت الفحم  من طاقتها من%   80  تستمد  التي بولندا لكن ذلك،  لدعم
  ميشيل سينجح فهل. أخرى  إلى عاصمة  من يتنقل ولذا الجميع إقناع يحاول  األوروبي  المجلس رئيس لكن

 الدبلوماسية؟" الحرب "  هذه   في النهاية في سيفوز ومن مسعاه في الطموح

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 مدريد  إلى ييوو من - الصين في  الجديد الحرير  طريق

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 العالم  تنقذ  هل  ـ النباتية الجذور

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة  ة مجل - يديك بين  صحتك 07:30

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:30

 أوروبا  من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00

  البلوز موسيقى نمطي بين  تجمع  وهي 2017 عام باريس  في Delgres  الثالثية  الفرقة تأسست 
  فرنسية ونصوص الكريول شعوب  لغات من نصوص يحتوي Ma Jodi األول ألبومهم. والكاريبي
 . غوادلوب جزر في  الرقيق  تجارة  حارب الذي ديليجريس لويس إلى  يرمز الفرقة اسم.  أيضا وإنجليزية
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 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 العالم  تنقذ  هل  ـ لنباتيةا الجذور

 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

 األوروبي  االتحاد  كواليس خلف وتحالفات مكائد  ـ خالمنا مفاوضات

 والحياة  العقيدة  14:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 األمريكية  المتحدة الواليات  غراندي،  ريو في األصليون السكان  - بويبلو تاوس

 وثائقي  15:15

 م العال تنقذ  هل  ـ النباتية الجذور

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 16:00

 وثائقي  16:15

 األوروبي  االتحاد  كواليس خلف وتحالفات مكائد  ـ المناخ مفاوضات

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 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي  18:15

 مدريد  إلى ييوو من - الصين في  الجديد الحرير  طريق

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 األوروبي  االتحاد  كواليس خلف وتحالفات مكائد  ـ المناخ مفاوضات

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 والحياة  العقيدة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 
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 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

 العالم  تنقذ  هل  ـ النباتية الجذور
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 األحد  2021-08-08 

 الحدث  عاصرت ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 01:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 01:45

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي  03:15

 الشمالية؟ كوريا  في حدث الذي ما - وارمبير أوتو ملف

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 األوروبي  االتحاد  كواليس خلف وتحالفات مكائد  ـ المناخ مفاوضات

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 07:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:45

 والحياة  العقيدة 08:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 09:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 10:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 الشمالية؟ رياكو  في حدث الذي ما - وارمبير أوتو ملف

 والحياة  العقيدة 12:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 األمريكية  المتحدة الواليات  غراندي،  ريو في األصليون السكان  - بويبلو تاوس
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 وثائقي  13:15

 العالم  تنقذ  هل  ـ النباتية رالجذو

 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

 األمريكية  المتحدة الواليات  غراندي،  ريو في األصليون السكان  - بويبلو تاوس

 وثائقي  16:15

 الشمالية؟ كوريا  في حدث الذي ما - وارمبير أوتو ملف

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - 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

 مدريد  إلى ييوو من - الصين في  الجديد الحرير  طريق

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار  - خبار األ 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا   العلوم مجلة   - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 روبي األو االتحاد  كواليس خلف وتحالفات مكائد  ـ المناخ مفاوضات

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00



 

 

 DW Arabia | اإلثنين 2021-08-09  23/80

 اإلثنين  2021-08-09 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 كانالم  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 الشمالية؟ كوريا  في حدث الذي ما - وارمبير أوتو ملف

 والحياة  العقيدة 02:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 بورنيو  في  األصلية الشعوب آخر  - الجرافات مواجهة في  السهام أنابيب

  آخر من واحد هو. بورنيو  من الماليزي  الجزء  في المطيرة ساراواك  غابات في  البينان عبش يعيش
  النخيل زيت فمزارع. كبير لتهديد  يتعرض عيشهم مكان لكن.  األرض وجه على  األصلية الشعوب
 .البدائية الغابة التهام في  مستمرة الضخمة
  من صغيرة  مجموعة مع بدورية ويقوم  المنطقة،  في  األخيرة الغابات بدو  قبائل أحد  إلى  ميغوت بينغ ينتمي

ً  المماثل التفكير ذوي األشخاص   النخيل زيت مزرعة ضد بنجاح   نفسه عن ليدافع  السهام  أنبوب  مستخدما
  ما تغطي  العالم  في البدائية الغابات  أقدم  إحدى  كانت سنوات  بضع  قبل.  إذن بدون  أراضيهم غزت التي
  قبيلة  40 تزال  ال. األخشاب  شركات  عبر تدميرها تم منها ائة بالم 90. ألمانيا  مساحة نصف يعادل

 . األصلي  بينان شعب  بينها  من المتبقية،  الغابات في  تعيش عرقية وجماعة
  وطنهم يسمون. فترة ألطول الحديث الحياة  أسلوب قاوموا  بورنيو،   في األصلية الشعوب جميع  بين من
ً  جزءاً  المطيرة الغابة   تمثل. الوقت نفس في والعالم الغابة يعني وهذا ، "تانا تونغ"    شعب  هوية  من أساسيا

  وئام في مستدام وجود  إنه. وتاريخهم وثقافتهم روحانيتهم ومركز أسالفهم،  لراحة األخير والمكان البينان، 
  كثيًرا تغير الواقع لكن. للحياة  ضروري طعام  من الغابة توفره ما  وكل الصيد  على يعتمدون. الطبيعة مع

  قليل   عدد باستثناء لكن الغابة،  في  يعيشون زالوا  ما. العشرين القرن منتصف منذ البينان عبلش بالنسبة
 . ثابتة قرى في  مستقرين أصبحوا  منهم، 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 04:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 الشمالية؟ كوريا  في حدث الذي ما - وارمبير أوتو ملف

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 نيو بور في  األصلية  الشعوب آخر - الجرافات  مواجهة في السهام أنابيب

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30
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 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي  09:15

 الشمالية؟ كوريا  في حدث الذي ما - وارمبير أوتو ملف

 والحياة  العقيدة 10:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 بنين  العبيد،  تجار مملكة   - أبوميه

  كان إذ  السمراء،  للقارة البيض األشخاص  أول وصول من طويلة  فترة قبل أفريقيا في  العبودية وجدت
  بماليين والفظيعة الواسعة التجارة  هذه تطورت هنا  من. لشرائهم الغرباء أمام فورا يُعرضون  العبيد

  الرقيق،  ساحل  باسم  اليوم والمعروف  األفريقي، الغربي  الساحل من معظمهم ترحيل تم  حيث  األشخاص، 
 .والوسطى والشمالية الجنوبية أمريكا إلى
"  المصدرين"   أيضا  وانما فقط،   واالنجليز والهولنديين البرتغاليين التجار تغري تكن  لم التجارة  هذه

  ثروة لديهم وتجمعت السلطة  لهم كانت قرون،  امتداد  على . حاليا بنين  دولة في  أبوميه ُملوك مثل  األفارقة، 
 االستعمار. العالم  أنحاء جميع  في عشر التاسع  القرن أواخر في حظرها تم  أن إلى  التجارة،   هذه  طريق عن

  من أطالل مجرد أصبحت  اليوم   المنطقة. ظاعاتالف لهذه  حدا ووضع أبوميه ساللة حكم أنهى الفرنسي
  من ليست  بالتأكيد الرقيق،  تجار مملكة. الملوك هؤالء فترة  على تشهد الطين،  من المصنوعة القصور
 . نسيانها  عدم ينبغي التي اإلنسانية  ميراث من جزء ولكنها البشرية كنوز

 وثائقي  11:15

 األوروبي  تحاد اال كواليس خلف وتحالفات مكائد  ـ المناخ مفاوضات

 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

 بورنيو  في  األصلية  الشعوب آخر - الجرافات  مواجهة في السهام أنابيب

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 15:00

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:45

 بنين العبيد، تجار  مملكة - أبوميه

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:00

 وثائقي  16:15

 بورنيو  في  األصلية  الشعوب آخر - فات الجرا مواجهة في السهام أنابيب

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

 األوروبي  االتحاد  كواليس خلف وتحالفات مكائد  ـ المناخ مفاوضات
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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 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 20:03

 لثقافية ا المجلة   - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 الشمالية؟ كوريا  في حدث الذي ما - وارمبير أوتو ملف

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-08-10 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري  00:30

 العنكبوتية  والشبكة  رقميال العالم  - كليك 01:00

 وثائقي  01:15

 بورنيو  في  األصلية  الشعوب آخر - الجرافات  مواجهة في السهام أنابيب

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - ة أوروبي موسيقى 03:15

 والحياة  العقيدة 04:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 04:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 05:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:45

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 06:00

 وحكايات  خاصوأش دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 األوروبي  االتحاد  كواليس خلف وتحالفات مكائد  ـ المناخ مفاوضات

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 بورنيو  في  األصلية  الشعوب آخر - الجرافات  مواجهة في السهام أنابيب

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 12:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 13:00
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 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 13:45

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00

 والحياة  العقيدة 14:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 الشمالية؟ كوريا  في حدث الذي ما - وارمبير أوتو ملف

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 16:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - 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 - خبار األ 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 والحياة  العقيدة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 22:03

23:00 DW  خبار األ   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 األربعاء  2021-08-11 

 والحياة  العقيدة 00:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 عاألسبو هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 األوروبي  االتحاد  كواليس خلف وتحالفات مكائد  ـ المناخ مفاوضات

 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

 والحياة  العقيدة 08:30

 األسبوع هذا العالم - العالم ولح مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 األوروبي  االتحاد  كواليس خلف وتحالفات مكائد  ـ المناخ مفاوضات

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  10:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 11:00

 برلين  في  ةملهم 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

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 15:00

 وثائقي  15:15

 األوروبي  االتحاد  كواليس خلف وتحالفات مكائد  ـ المناخ مفاوضات
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 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

 بنين العبيد، تجار  مملكة - أبوميه

 وثائقي 18:15

 الشرقية  ألمانيا مخابرات  جهاز  ـ ثمن  بأي  الجدار حماية

  الشرقية األلمانية المخابرات لجهاز  حظ ضربة  - 1961 أغسطس/آب 13  في برلين  جدار بناء شكل
  بقيادة شتازي جهاز وموظفي ضباط هدف  كان. الجهاز لهذا الحياة  إكسير  كان الجدار  ألن". زي شتا" 

 . قائما  الجدار  إبقاء 1989 عام حتى  السمعة سيئ  ميلكي إريش
  نموذجية  بطريقة مرة ألول  تُضاء  ميلكي إمبراطورية منظور من تكافلية  وجودية عالقة قصة الفيلم يحكي

  قتلهم   على السكوت ومحاوالت الجدار ضحايا عن يحكي  الذي ذلك حساسية الفصول أكثر من: ومتماسكة
  أقل بفصول  مرورا الالجئين  من اآلالف عشرات  وسجن اعتقال إلى إضافة . ذلك أمكن  كلما فبركتها أو

  يتكلم  كما. األنفاق حفاري لتعقب األرض تحت التنصت   ومحطات المضادة  لألنفاق المتقن البناء مثل شهرة
  تجارة  وكذلك الفيدرالية ألمانيا  لجمهورية الشرقية ألمانيا سجناء  بيع  عبر المليارات تجارة  عن ئقيالوثا هذا

 . السياح عبور

 
  إمكانياته طور  طالما الذي شتازي لجهاز كبيرا تحديا كبير سجن  في  الشرقية ألمانيا   سكان حصار شكل

  لبروباغندا يروج الشرقي  المخابرات هازج كان. الغربيين مساعديهم أو  الحدود  وعابري الالجئين لمالحقة
  الخبز  وحمايته الجدار  هذا فشكل ، "الفاشية  ضد  الحماية جدار"   اسم الجدار  على أطلق  ولذا الفاشية مناهضة
 . شتازي لجهاز اليومي

 
 . أيضا الفاشية مناهضة جدار وانهار الشرقية ألمانيا سقطت 1989  الجدار  بسقوط لكن

19:00 DW  ألخبار ا  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 

 اناإلنس  و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 22:03

 بنين العبيد، تجار  مملكة - أبوميه

 وثائقي  22:15

 الشرقية  ألمانيا مخابرات جهاز ـ ثمن بأي  الجدار حماية

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2021-08-12 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 00:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  00:30

 إلنسانية ا  ميراث - البشرية كنوز 01:00

 بنين العبيد، تجار  مملكة - أبوميه

 وثائقي  01:15

 الشرقية  ألمانيا مخابرات جهاز ـ ثمن بأي  الجدار حماية

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 والحياة  العقيدة 02:30

 وثائقي  03:00

 الشرقية  ألمانيا مخابرات جهاز ـ ثمن بأي  الجدار حماية

 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

 بنين العبيد، تجار  مملكة - أبوميه

 وثائقي  05:15

 الشرقية  ألمانيا مخابرات جهاز ـ ثمن بأي  الجدار حماية

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 06:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 الشمالية؟ كوريا  في حدث الذي ما - وارمبير أوتو ملف

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 صادية االقت  المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 بنين العبيد، تجار  مملكة - أبوميه

 وثائقي  09:15

 الشرقية  ألمانيا مخابرات جهاز ـ ثمن بأي  الجدار حماية

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 10:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  10:30

 المكان  عين من نيةتلفزيو  تقارير - مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15
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 بورنيو  في  األصلية  الشعوب آخر - الجرافات  مواجهة في السهام أنابيب

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 الشمالية؟ كوريا  في حدث الذي ما - وارمبير أوتو ملف

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  14:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 14:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 بورنيو  في  األصلية  الشعوب آخر - الجرافات  مواجهة في السهام أنابيب

 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 

 الدولية  القضايا أبرز على  الضوء   يسلط يأسبوع   حوار - برلين بتوقيت 18:03

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:45

 بنين العبيد، تجار  مملكة - أبوميه

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  - مانياأل في صنع  20:03

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 خاصة  تغطية  ـ  كورونا - خاص  برنامج 22:03

 الدولية   لقضاياا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - 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  2021-08-13 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  00:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 01:00

 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 عالم 02:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 03:00

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 03:45

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 04:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 05:00

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 05:45

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 06:15

 والحياة  العقيدة 06:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 07:00

 خاصة  تغطية ـ  ناكورو - خاص برنامج 07:45

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة   مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 09:00

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 09:45

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 10:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 11:00

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 11:45

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 12:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 13:00



 

 

 DW Arabia | الجمعة  2021-08-13  33/80

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 13:45

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

 الدولية   اياالقض أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 15:00

 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 

 وثائقي  18:03

 الشمالية؟ كوريا  في حدث الذي ما - وارمبير توأو  ملف

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:45

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ية الثقاف المجلة   - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 وثائقي  22:03

 بورنيو  في  األصلية  الشعوب آخر - الجرافات  مواجهة في السهام أنابيب

 العنكبوتية  شبكة وال الرقمي العالم  - كليك 22:45

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2021-08-14 

 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

 الخفية  اإلمبراطورية   ميالد:  األول الجزء - كالن كلوكس كو

  ألكثر  للصحف الرئيسية العناوين  احتلت. المتحدة الواليات في إرهابية منظمة أقدم كالن كلوكس كو تعد
  مرة  اآلن استخدامه يعاد  والعنف واإلقصاء والعنصرية بالكراهية  يتسم الذي برنامجها عاًما؛ 150 من

 . أخرى
  سموها سرية جمعية وبية الجن الواليات من القدامى المحاربين من صغيرة مجموعة أسست   1865 عام في
  من لتوهم تحرروا  الذين السود السكان بين  والرعب الخوف المنظمة نشرت  ما سرعان. كالن كلوكس كو

  بدأ  واشنطن،  في. القانون  نطاق خارج  اإلعدام  وعمليات الدموية العنف  أعمال وازدادت. العبودية 
.  1871  عام في رسميًا المجموعة  حل إلى أدى ما  المرئي،  غير العدو ضد  إجراءات  اتخاذ  في الكونغرس

 . كالن كلوكس كو تأسيس  أعيد  1915 عام في
  برنامجها وأخذ  المتحدة الواليات في  االجتماعية التغيرات مع  بالتكيف الجدد  وقادتها المنظمة  بدأت

 . وللكاثوليكية للسامية ومعادية جذري بشكل والشيوعية والتحضر الهجرة ضد  اآلن فهي:  بالتطرف
  ضخمة  ضغط مجموعة لتصبح نمت  التي  المجموعة إلى أمريكي ماليين أربعة  من يقرب ما  انضم

  ثم الحركة،   االقتصادية واألزمة الفضائح أضعفت الماضي القرن من العشرينيات  نهاية  في. ومؤثرة
 ...  األبد إلى نفسها حلت أنها  يعني ال  هذا  لكن. الثانية  العالمية الحرب بعد  أخرى مرة تفككت

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 بورنيو  في  األصلية  الشعوب آخر - الجرافات  مواجهة في السهام أنابيب

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 الشرقية  ألمانيا مخابرات جهاز ـ ثمن بأي  لجدارا حماية

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 07:30

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:30

 أوروبا  من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00

  عام في تأسست. الدنماركية Rock-Export الـ  فرق أنجح هي كوبنهاغن مدينة من Volbeat ةفرق
  من مزيج وهو Elvis-Metal  يسمى ما أدت  Michael Poulsen الرئيسي المغني  بقيادة  وواحد ألفين

  مثل  كبيرة روك فرق  مع كبيرة عديدة فنية بجوالت الفرقة تقوم.  ميتال وهافي روكابيلي موسيقى
Metallica . 
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 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 الشرقية  ألمانيا مخابرات جهاز ـ ثمن بأي  الجدار حماية

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا ىعل عين   12:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 13:00

 وثائقي  13:15

 الخفية  اإلمبراطورية  ميالد: األول  الجزء - كالن كلوكس كو

 وثائقي 14:00

 رومانيا  في المناخ تغير - الصحراء تتوسع حيث

  والجفاف مستمر، ارتفاع  في الحرارة درجات. رومانيا جنوب في تاريخية  منطقة نيا، أولتي تغزو الرمال
  يحاولون  البيئة حماة . بوخارست العاصمة إلى  تصل المشكلة بدأت الرملية العواصف بسبب.  ازدياد في

 . التحريج  إعادة  خالل من األسوأ تفادي
  كانت حيث. بوضوح  بها واإلحساس اخالمن تغير عواقب رؤية يمكن  رومانيا،  في أولتينيا  منطقة  في

  وساحات مناطق  النهر طول على اآلن تمتد  الدانوب،  نهر بضفاف تُحيط  والغابات الخضراء المروج
  العاصمة إلى  وحتى القرى،  إلى  الرمال  تنقل  الرياح. مربع كيلومتر 800  على مساحتها تزيد رملية

  الزراعية والسياسة الحراري االحتباس جة نتي ذلك وكل. كيلومتر 200 من أكثر تبعد  التي بوخارست
  تعزيز إلى تشاوتشيسكو نيكوالي الديكتاتور سعى الماضي،  القرن  وثمانينيات  سبعينيات في. الجائرة 
 . البحيرات وتجفيف الغابات وإزالة األشجار قطع خالل من رقعته وتوسيع الزراعي  اإلنتاج

 
.  بالدهم  جنوب في المستمر الدمار  وقف اآلن ونيحاول محليون وسياسيون أعمال ورجال البيئة حماة

  للعثور المنطقة  تلك إلى  بانتظام  يسافر  بيرسينو،   أوكتافيان البيئي،  والناشط بوخارست عن النائب  البرلماني
  إقناع إلى  بوبيسكو،  دان الغابات  مهندس مع  بالتعاون  يسعى،   وهو. للتصّحر الرئيسية المصادر على

 . لالستعمال  صالحة  غير  أصبحت التي الحقول  في جديدة أشجار بزراعة  ينوالمسؤول المحليين السكان

 
  مثل السهلة،  الحبوب  محاصيل حتى. لديهم الرملية   التربة في خضروات زراعة المزارعون  يستطيع بالكاد
  إلى اآلن لجأوا القاسية،  الظروف هذه   ظل  وفي. التربة  في الغذائية العناصر  من يكفي  ما تجد تعُد  لم الذرة،
 . البطيخ من مالئمة أنواع زراعة

  مع اآلخر تلو جفاف: المناخ  تحّول  بسبب  أوروبا في  أخرى مناطق  يتهدد  ما بالفعل اآلن  يحدث  أولتينيا،  في
 . والزراعة البيئة على وخيمة عواقب

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 بنين يد،العب  تجار  مملكة - أبوميه

 وثائقي  15:15

 الشرقية  ألمانيا مخابرات جهاز ـ ثمن بأي  الجدار حماية

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 16:00

 وثائقي  16:15

 الخفية  اإلمبراطورية  ميالد: األول  الجزء - كالن كلوكس كو

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان   عين من  تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15
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 اإلنسان  و  العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي  18:15

 بورنيو  في  األصلية  الشعوب آخر - الجرافات  مواجهة في السهام أنابيب

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 الخفية  اإلمبراطورية  ميالد: األول  الجزء - كالن كلوكس كو

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

 رومانيا  في المناخ تغير  - الصحراء تتوسع حيث

21:00 DW األخبار  - ر األخبا 

 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

 الشرقية  ألمانيا مخابرات ازجه ـ ثمن بأي  الجدار حماية
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 األحد  2021-08-15 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 01:00

 العنكبوتية  شبكة وال الرقمي العالم  - كليك 01:45

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 اإلبصار  قوة على تحافظ جديدة عالجات : واضحة رؤية  - سليمة  عيون

  أو  الغلوكوما من السن كبار  يعاني  ما وكثيًرا. كبير كل بش العالم أنحاء  جميع في العيون أمراض  تتزايد
  لذا.  قصيرا نظرهم  يصبح ما  وكثيرا. اإلبصار  ضعف  من أيضا يعانون الشباب ولكن. العين  عدسة إعتام
 . البصر تدهور ضد  العالم أنحاء مختلف في األطباء يكافح
  ويعرض جديدة عالجية  وتقنيات ليبأسا  ويقدم العيون،  أمراض لمكافحة  األطباء جهود الوثائقي هذا  يظهر

 . الحديث العيون طب وحدود إمكانيات
  باستخدام العين عدسة إعتام معالجة أوغسبورغ  في " فورستربارك"   مستشفى في  تجري المثال  سبيل  على
  يقوم  التخدير،   بعد. دقائق بضع  سوى تستغرق   وال العيادة  في العملية تتم ما غالبا. ثانية-الفيمتو ليزر  تقنية
  من وتُشفط الغائمة العدسة تُحطم.  ميليمترات ثالثة حوالي  يبلغ طول  على  العدسة  كبسولة بقص  لطبيبا

 .صغيرين خطافين  مع اصطناعية عدسة  العين في  تُزرع ثم  الليزر،  فتحة خالل

 
  تسعة  يعيش.  الدقة الفائقة التقنيات هذه من محرومين العالم من فقرا  األكثر المناطق  في الناس من كثير

  خطر فيها  ويرتفع. النامية البلدان  في بصرية إعاقات  من يعانون  الذين األشخاص من المائة في وثمانون
  مصاريف تدبر حتى المرضى من العديد  يستطيع   ال. المتقدمة  بالبلدان  مقارنة مرات عشر بالعمى اإلصابة
  عدة أخرى إفريقية ودول  ندا روا إلى الخوري  سيلفين مثل العيون  أطباء يسافر لذا . المستشفى  إلى الذهاب
  الذي المرضى  لمعالجة بسيطة عمل ظروف في  طبية معسكرات في  عملياتهم ويجرون السنة،  في مرات

 . األسبوع في  شخص خمسمئة إلى عددهم  يصل قد
  الذكية للهواتف المفرط فاالستخدام . أيضا  النظر قصر عالج في ملموسا  تقدما أيضا  األطباء  حقق وقد

  جامعة أجرتها لدراسة  وفقا.  مضى وقت أي من أكبر طبية   عواقب  له الكمبيوتر  وأجهزة يةاللوح واألجهزة
 يمكن.  النظر قصر من  الجامعات وخريجي الثانوية  المدارس  خريجي نصف من أكثر يعاني ماينز، 
  على يزداد  ما غالبًا البصر ضعف   أن غير. بالقطرات والعالج النظارات باستخدام  النظر قصر  تصحيح

  ليس النظر قصر  أن ماينز جامعة في  الباحثون وجد . األخرى العيون  أمراض في  سببا ويصبح سنين، ال مر
  استخدام في   جديد نهج باتباع األطباء يطالب  لذا.  حياتنا أسلوب إلى  يرجع  ولكنه الغالب، في  وراثيًا مرضا
 . المحمولة الكمبيوتر وأجهزة  المحمولة الهواتف

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 الخفية  اإلمبراطورية  ميالد: األول  الجزء - كالن كلوكس كو

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 07:00
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 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:45

 وثائقي  08:00

 رومانيا  في المناخ تغير  - الصحراء تتوسع حيث

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 09:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 10:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 اإلبصار   قوة  على تحافظ جديدة  عالجات : واضحة رؤية - سليمة عيون

 وثائقي  12:00

 رومانيا  في المناخ تغير  - الصحراء تتوسع حيث

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 بنين العبيد، تجار  مملكة - أبوميه

 وثائقي  13:15

 الشرقية  ألمانيا مخابرات جهاز ـ ثمن بأي  الجدار حماية

 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

 بنين العبيد، تجار  مملكة - أبوميه

 وثائقي  16:15

 اإلبصار   قوة  على تحافظ جديدة  عالجات : واضحة رؤية - سليمة عيون

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - 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

 بورنيو  في  األصلية  الشعوب آخر - الجرافات  مواجهة في السهام أنابيب
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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

 والتكنولوجيا   العلوم مجلة   - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 الخفية  وريةاإلمبراط  ميالد: األول  الجزء - كالن كلوكس كو

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2021-08-16 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 اإلبصار   قوة  على تحافظ جديدة  عالجات : واضحة رؤية - سليمة عيون

 وثائقي  02:00

 رومانيا  في المناخ تغير  - الصحراء تتوسع حيث

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 القدس  في كولوني أميريكان قفند - أسطورية  فنادق

  نجا. الهدوء تعرف ال مدينة في للهدوء  واحة  عن عبارة هو القدس في  الفاخر  كولوني أميريكان  فندق
  أتوا  الذي المكان عن النظر بغض  هنا،  بهم  مرحب الجميع. الكبرى  المدينة أزمات كل من الكبير الفندق 
 . يعتنقون دين وأي منه
  إلى عشر التاسع  القرن في  جاؤوا  أمريكيين حجاج مجموعة إلى " ولوني ك أميريكان  فندق"   اسم يعود
  تتصافح  فيه.  القدس مدينة  أسوار خارج الزيتون بساتين وسط  يقع  الكبير  الفندق كان الماضي في.  القدس

  من الناس يقترب  الفندق هذا  وفي معًا، تشرب  أو وتأكل ،  عام مائة  من أكثر منذ المتصارعة األطراف
 . خارجه  بعضا بعضهم مع  يتحدثون ال  حين في  ضالبع بعضهم
  من مجموعة مع مأساوية أحداث عدة بعد انتقال اللذين سبافورد  وهوراشيو آنا عن رائعة قصة للفندق 

  باالجتهاد مميز، موقع في  فندق بإنشاء وقاما. المقدسة األرض إلى  أمريكا من المتشددين المسيحيين
  الفندق  هذا  يزال ال.  الصعبة األوقات في  حتى التسامح  وتطبيق سيالسيا   الحياد على واإلصرار والمهارة
 . والدراما والفن واألدب والدبلوماسية  السياسة عالم من بارزين ضيوفًا   يجذب

 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

 اإلبصار   قوة  على تحافظ جديدة  عالجات : واضحة رؤية - سليمة عيون

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 القدس  يف كولوني أميريكان  فندق - أسطورية فنادق 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي  09:15
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 اإلبصار   قوة  ىعل تحافظ جديدة  عالجات : واضحة رؤية - سليمة عيون

 وثائقي  10:00

 رومانيا  في المناخ تغير  - الصحراء تتوسع حيث

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 البرازيل  األديرة،  مدينة  - أوليندا

  اليونسكو مة منظ مفوض وصف  الشاعرية الكلمات بهذه". بالروائع مليئة حديقة بل  مدينة،  ليست  أوليندا" 
  األجمل  ما القول  يصعب بحيث باالنطباعات،  تزخر البرازيل  شمال في  الصغيرة المدينة وبالفعل، . أوليندا
 . الحضارية المعالم  أم الطبيعة ـ فيها

ً  وجدوا 1535 عام مرة  ألول  هنا  إلى البرتغاليون وصل عندما   يقال. لهم مستوطنة لتأسيس مثالية ظروفا
 مكان من له يا: " قائال وهتف المنطقة  إلى ونظر التالل،  إحدى على  صعد  بيريرا  ليوكوي دوارتي  قائدهم إن

.  عام 400 من أكثر إلى يمتد  تاريخ لها تالل ثماني  على المبنية العديدة  أوليندا أديرة!" مدينة لبناء جميل
  أن للمشاهد يمكنو. المعمارية  الهندسة وفن والضوء  الطبيعة من المميز  المزيج  يصف الوثائقي  الفيلم هذا

  لطيفة الحرارة درجات  وتجعل أوليندا مدينة إلى  البحر جهة من الرقيق النسيم  تحمل التي الريح يتخيل 
 . الحارقة   الشمس أشعة من بالرغم

 وثائقي  11:15

 الخفية  اإلمبراطورية  ميالد: األول  الجزء - كالن كلوكس كو

 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

 القدس  في كولوني أميريكان  فندق - أسطورية فنادق 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 أوروبا من موسيقية ضعرو - أوروبية  موسيقى 15:00

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:45

 البرازيل  األديرة، مدينة  - أوليندا

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:00

 وثائقي  16:15

 القدس  في كولوني أميريكان  فندق - أسطورية فنادق 

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  عوالمجتم الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:03

 وثائقي  18:15

 الخفية  اإلمبراطورية  ميالد: األول  الجزء - كالن كلوكس كو

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 20:03

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW  ألخبار ا  موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 اإلبصار   قوة  على تحافظ جديدة  عالجات : واضحة رؤية - سليمة عيون

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-08-17 

 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

 القدس  في كولوني أميريكان  فندق - أسطورية فنادق 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 03:15

 وثائقي  04:00

 رومانيا  في المناخ تغير  - الصحراء تتوسع حيث

 األلماني دوري ال حصاد - األلماني الدوري 04:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 05:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:45

 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

 الخفية  اإلمبراطورية  ميالد: األول  الجزء - كالن كلوكس كو

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 القدس  في كولوني أميريكان  فندق - أسطورية فنادق 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 12:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 13:00
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 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 13:45

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00

 وثائقي  14:30

 رومانيا  في المناخ تغير  - الصحراء تتوسع حيث

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 اإلبصار   قوة  على تحافظ جديدة  عالجات : واضحة رؤية - سليمة عيون

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 16:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األلماني الدوري  دحصا - 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 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  21:30

 رومانيا  في المناخ تغير  - الصحراء تتوسع حيث

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  2021-08-18 

 وثائقي  00:00

 رومانيا  في المناخ تغير  - الصحراء تتوسع حيث

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا عالمال - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 الخفية  اإلمبراطورية  ميالد: األول  الجزء - كالن كلوكس كو

 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 ستقبل الم 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

 رومانيا  في المناخ تغير  - راءالصح تتوسع حيث

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 الخفية  اإلمبراطورية  ميالد: األول  الجزء - كالن كلوكس كو

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  10:30

 الحوار  دايةب  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

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 15:00

 وثائقي  15:15
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 الخفية  اإلمبراطورية  ميالد: األول  الجزء - كالن كلوكس كو

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:03

 البرازيل  األديرة، مدينة  - أوليندا

 وثائقي 18:15

 األول  الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان 

  بعد الوضع هذا  من التحديد وجه على النساء  وتعاني. عقود أربعة ذ من أفغانستان في  الطوارئ حالة تسود
 . أيضا وشجاعتهن معاناتهن الفيلم يُظهر.  األيديولوجية الصراعات سياسيو  يتقاذفها كرات أصبحن أن
  يعانون من عيون خالل من الحرب من عاما 40 على نظرة" الجريح  بلدنا  - أفغانستان: " الفيلم هذا يلقي
  مملكة  يسود السالم  كان عندما بالستينيات،  الوثائقي  الفيلم يبدأ. أفغانستان نساء إنهن - غيرهم من أكثر منها

  غيرت  حرب بعد، تنته   لم حرب بدأت السبعينيات،  في  السلطة على  الشيوعيون  استولى وعندما. أفغانستان
  11 بعد . يةاأليديولوج    للصراعات لعبة وأصبحن الحرب هذه من النسوة تضررت.  أفغانستان وجه

  تزداد،  بأنفسهن ثقتهن وبدأت البالد إلى السالم عودة في أمل  األفغانيات النساء  لدى كان ،  2001 سبتمبر
 . هذا  يومنا حتى  مستمرة العنف دوامة لكن

 
  أفغانيات نساء ست. أفغانستان في حياتهن تغير  كيفية عن مرة ألول  النساء تتحدث  الوثائقي الفيلم هذا  في

  السابقة" 1972 أفغانستان جمال  ملكة"   ستكون. الجحيم  إلى الجنة من رحلة  في  اهدينالمش  يصطحبن
  إلى  باإلضافة  شيوعي،  رئيس  آخر  ابنة وأيضا ،   اإلنسان لحقوق الحالية الدولة وزيرة وكذلك حاضرة، 
  ملموسة  بعد تنته  لم التي الحرب يجعلن  أفغانيات  نساء  ست. األفغاني  البرلمان في  وعضوات ناشطات

  مدى أيًضا يظهر  الفيلم لكن. العنف  لسياسات ضحايا   الخصوص وجه على النساء  أصبحت كيف  يظهرنو
  في تعددية   كابول في  الفتيات نشأت كيف الفيلم يُظهر نادرة،   أرشيفية صور  مع. األفغانيات النساء  شجاعة

  العصر"  لكن. ةاالجتماعي الحياة  في ويشاركن طبيعي  بشكل المدرسة إلى يذهبن  كن وكيف الستينيات، 
  االتحاد. واإلسالمويين الشيوعيين  بين األيديولوجية المعارك واندالع الملكي النظام  بإسقاط انتهى" الذهبي 

  وعندما. القوي السوفييت  جيش اإلسالميون المقاتلون هزم. أيضا  الوضع  تهدئة يستطع لم  السوفييتي
  لكن. المظلمة كالزنزانة  حياتهن لتصبح انيات،األفغ للنساء قاسية  فترة بدأت كابول،  على أخيرا استولوا 
 . بيديها مصيرها تأخذ أن تريد  األفغانية المرأة

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 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 22:03
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 البرازيل  األديرة، مدينة  - أوليندا

 وثائقي  22:15

 األول  الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2021-08-19 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 00:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  00:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 01:00

 البرازيل  األديرة، مدينة  - أوليندا

 وثائقي  01:15

 األول  الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 رومانيا  في المناخ تغير  - الصحراء تتوسع حيث

 وثائقي  03:00

 األول  الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية   لمجلةا  - ألمانيا في صنع  04:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 05:00

 البرازيل  األديرة، مدينة  - أوليندا

 وثائقي  05:15

 األول  الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 06:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 اإلبصار   قوة  على تحافظ جديدة  عالجات : واضحة رؤية - سليمة عيون

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 البرازيل  األديرة، مدينة  - أوليندا

 وثائقي  09:15

 األول  الجزء الجريح،  بلدنا - غانستانأف

 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

 القدس  في كولوني أميريكان  فندق - أسطورية فنادق 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 اإلبصار   قوة  على تحافظ جديدة  عالجات : واضحة رؤية - سليمة عيون

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  14:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 14:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 القدس  في كولوني أميريكان  فندق - أسطورية فنادق 

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 16:15

 وحكايات   وأشخاص  لدو  - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الدولية  القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي  حوار - برلين بتوقيت 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز يةتحليل 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

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين يتبتوق 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الجمعة  2021-08-20 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  00:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 01:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 02:15

 السيارات  مجلة  - السرعة عالم 02:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 03:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 04:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 05:00

 المكان  عين من فزيونيةتل تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 06:15

 وثائقي  06:30

 رومانيا  في المناخ تغير  - الصحراء تتوسع حيث

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 07:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة   مجلة - كيدي بين صحتك 08:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 09:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 10:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 11:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 12:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 13:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

 الدولية   ضاياالق  أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 15:00

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 16:15
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17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 وثائقي  18:03

 اإلبصار   قوة  على تحافظ جديدة  عالجات : واضحة رؤية - سليمة نعيو

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:45

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  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 وثائقي  22:03

 القدس  في كولوني أميريكان  فندق - أسطورية فنادق 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 22:45

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2021-08-21 

 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

 ية الخف لإلمبراطورية  الثانية الوالدة: الثاني  الجزء ـ  كالن كلوكس كو

  كالن كلوكس كو جماعة  بدأت.  المتحدة  الواليات في  إرهابية منظمة أقدم كالن كلوكس كو منظمة تعد
 . الجنوبية الواليات  في الماضي القرن ستينيات في  جديًدا انتعاًشا تشهد
  تفوق على للحفاظ  عنصرية  بدوافع األماكن من العديد في المنظمة  هذه  إرهاب   مع متورطة السلطات كانت
  في  كنيسة على بالقنابل كالن  كلوكس كو منظمة  اعتدت  1963  عام في.  األمريكي المجتمع  في البيض

 . المدنية  الحقوق نشطاء على دموية  هجمات عدة نفذت كما. برمنغهام
  بمالحقة  الفيدرالي التحقيقات مكتب  بدأ  السياسي الضغط  وتحت  األمريكيين المواطنين  الجرائم صدمت
 . فقط  آالف بضعة إلى  الماضي القرن من السبعينيات في أعضائها دعد فانخفض  المنظمة أفراد
  وواصل  ينجح لم لكنه المنظمة  مأسسة أراد  آنذاك ديوك ديفيد للمنظمة الجديد الزعيم  أن من الرغم على

 .  العنصرية هجماتهم أنصارها
  مرة بقوة ايديتز المتحدة الواليات  في  أخرى عنصرية وجماعات  كالن كالكس كو أعضاء عدد بدأ  اليوم
 . أخرى

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 القدس  في كولوني أميريكان  فندق - أسطورية فنادق 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 األول  الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 07:30

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:30

 أوروبا  من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00

  األربعة للموسيقيين  األول األلبوم  وصل بعامين  بعدها.  لندن  في 2011 عام  في Savages  فرقة تأسست 
.  المرموقة ميركوري لجائزة ترشيحها وتم المتحدة المملكة في  األلبومات  قوائم  في 19 المرتبة إلى

 . سميث  باتي  األمريكية  المغنية  نمط على " بانك بوست"   هي  موسيقاهم

 الصحة  لة مج - يديك بين  صحتك 09:45
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 وثائقي  10:15

 األول  الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 الحدث  تعاصر يبورتاجاتر - كثب عن 12:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 13:00

 وثائقي  13:15

 الخفية  لإلمبراطورية الثانية الوالدة:  الثاني الجزء ـ كالن كلوكس كو

 وثائقي 14:00

  ومجموعات  الكبيرة المتاحف في  المظلمة الجوانب  - المتاحف  مستودعات في  المهددة الفنية الكنوز
 ا  ياتالمقتن

  نقل تم  وهكذا. العالم  أنحاء  جميع من األخرى  الثقافات من كنوز لجمع متعطشة أوروبا  كانت قرون، لعدة
  أدى ذلك لكن. االستعمارية الحقبة خالل األلمانية  المتاحف مستودعات إلى أيضا الفنية  األعمال ماليين
 . ثقافتها  شواهد من المستعَمرة  البلدان إخالء إلى  أيضا

  األصلية أوطانها إلى  األوروبية  البلدان في المكيفة  المستودعات في الموجودة الفنية  القطع دةإعا أصبحت
  هو  األكبر  الخوف إن: " برلين في  هومبولت متحف في  الناقدة ، سافوي  بينيديكت   تقول. استثنائية  حالة
 ".  شيء  أي عنها تخبر ال  لذا  إرجاعها،  تريد  ال أنت. االستعادة  في  الرغبات إثارة
  يكون أن يفترض كما األلمانية المتاحف  مستودعات في الموجودة الكنوز  على جيدا الحفاظ يتم ما نادراً 

 .  المتاحف على عبئا  أصبحت  الفنية القطع فهذه  الوضع، 
  قطعة مليون نصف أصل من  فني عمل آالف  10  حوالي  قريبا برلين في الجديد   هومبولت منتدى سيعرض
  غرب في  المتاحف مستودعات في مخزنة ستبقى  بالمائة 98 حوالي أي متبقية ال الكبيرة والنسبة  أثرية، 
  يسمي. المبنى  في معمارية عيوب بسبب المستودعات  إلى المياه تسرب بعد االندثار  يتهددها  برلين

  لبعض  الحشرات إتالف بعد   عددها نقصان بسبب  األثرية للقطع" السلبي  التجميع: "التخزين هذا  الخبراء 
 .  فعليا يمتلكها التي الثقافية األثرية القطع عدد حتى يعرف  ال متحف من أكثر هناك.  مثال نيةالف  التحف
  المقبلة القليلة السنوات في ألمانيا   في وارد غير أمر  العالم  أنحاء  جميع من األثرية للقطع الكاملة الرقمنة
  في  وفرنسا هولندا بها متقا   ناجحة تجارب هناك أن مع الموظفين،  عدد وانخفاض  الميزانية  نقص بسبب 
  في األصليين السكان من  للمهتمين سيسمح  والذي متوفرا االفتراضي المتحف  سيصبح  متى. المجال هذا

  المستودعات في  بهم الخاصة الثقافية  األثرية  القطع على باالطالع هدسون خليج أو تونغا  أو الكاميرون
  الثقافات  سكان متناول  في اإلنسانية  تراث  لجعل  مانياأل في  اإلثنولوجية  المتاحف تجهيز مدى ما األلمانية؟
  بالنسبة هناك متزايدة  قيمة تشكل  وهي ، األصلية البلدان  في موجودة األشياء من العديد يعد  لم األصلية؟
 . الثقافية للهوية
  القطع  يواجه  الذي  التهديد أن  ويوضح المبردة،  وللمستودعات للمتاحف نقديا جردا  الوثائقي الفيلم هذا يحمل
  الموارد في  كبيرة زيادة تتطلب   هيكلية مشاكل بسبب وإنما المتاحف  موظفي إهمال نتيجة  ليس هو الفنية 

  يعلوه  قطاع على إيجابي  بشكل  مؤثرا يكون  أن لالنفتاح يمكن كيف أيًضا  يُظهر كما.   والشفافية والبحث 
 .الغبار من الكثير

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 البرازيل  األديرة، مدينة  - أوليندا

 وثائقي  15:15

 األول  الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 الخفية  لإلمبراطورية الثانية الوالدة:  الثاني الجزء ـ كالن كلوكس كو
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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 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي  18:15

 القدس  في كولوني يكانأمير  فندق - أسطورية فنادق 

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 الخفية  لإلمبراطورية الثانية الوالدة:  الثاني الجزء ـ كالن كلوكس كو

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

  ومجموعات الكبيرة  المتاحف   في المظلمة  الجوانب  - متاحف ال مستودعات  في  المهددة الفنية الكنوز
 ا  المقتنيات

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

 األول  الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان
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 األحد  2021-08-22 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 01:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 01:45

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 محظورة  طقةمن  في أبحاث  - الطاعون جزيرة

  في.  أوروبا  إلى تصل أصبحت  االستوائية المناطق في عادة تظهر  التي  الجديدة واألمراض  الفيروسات
  لمحاربة  الجهود توحيد الباحثون يحاول  ،   البلطيق بحر على ريمس بجزيرة  الحراسة مشدد مختبر

 . الخطرة  الفيروسات
  بحر  على ألمانيا سواحل قبالة " فيروسات لل الكاتراز  جزيرة"  ريمس  جزيرة  إلى  رحلة في  معنا تعالوا
 . البلطيق 

  أول  يعتبر ال  2-كوف-سارس فيروس إن. العالم  حركة وأوقفت حياتنا  كورونا فيروس جائحة غيّرت لقد
  أنحاء جميع في  تنتشر  جديدة فيروسات هناك. األخير يكون ولن -  البشر إلى  الحيوانات من ينتقل فيروس
.  االستوائية البلدان في فقط  السابق  في موجودة كانت مثال أوروبا في مراضأ  اكتشاف تم . باستمرار العالم
  مكافحة الباحثون يحاول  هنا.  العالم في الفيروسات  ألبحاث مركز أقدم  يقع األلمانية  ريمس جزيرة في

  أنحاء  جميع من المتخصصين الخبراء من مجموعة المركز مختبرات تضم.  للفيروسات المتزايد   التهديد
  الجائحة من وقايتنا  في نجاحهم  مدى ما لكن. وفرنسا وتركيا وناميبيا المتحدة المملكة ذلك في  بما ،العالم

 القادمة؟

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 الخفية  لإلمبراطورية الثانية الوالدة:  الثاني الجزء ـ نكال كلوكس كو

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 07:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:45

 وثائقي  08:00

  ومجموعات الكبيرة  المتاحف   في المظلمة  الجوانب  - المتاحف  مستودعات  في  دةالمهد الفنية الكنوز
 ا  المقتنيات

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 09:00

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

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 محظورة  منطقة في أبحاث - الطاعون جزيرة

 وثائقي  12:00

  ومجموعات الكبيرة  المتاحف   في المظلمة  وانبالج  - المتاحف  مستودعات  في  المهددة الفنية الكنوز
 ا  المقتنيات

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 البرازيل  األديرة، مدينة  - أوليندا

 وثائقي  13:15

 األول  الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية  المجلة   - ثقافةال  واحة 14:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 15:00

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 محظورة  منطقة في أبحاث - الطاعون جزيرة

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - 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

 القدس  في كولوني أميريكان  فندق - أسطورية فنادق 

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 السيارات  مجلة - لسرعةا عالم 20:03

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

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

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 الخفية  لإلمبراطورية الثانية الوالدة:  الثاني الجزء ـ كالن كلوكس كو

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2021-08-23 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 محظورة  منطقة في أبحاث - الطاعون جزيرة

 وثائقي  02:00

  ومجموعات الكبيرة  المتاحف   في المظلمة  الجوانب  - المتاحف  مستودعات  في  المهددة الفنية الكنوز
 ا  المقتنيات

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 بالبشر  االتجار مافيا - األطفال  عبودية

  بالبشر،  االتجار  عصابات  الظاهرة  هذه  وراء يقف.  سنوات منذ ألمانيا في  فيتناميون وشبان أطفال يختفي
 . القارات عبر تنشط 
  عبيدا منهم بالعديد   المطاف ينتهي.  الشرقية  وأوروبا روسيا عبر ألمانيا   إلى الشباب  الفيتناميين تهريب يتم

  رفيع محقق يصف هكذا " الحديثة  العبودية "  إنها . قصتهم  الفيلم هذا  يحكي. الفيتنامية المافيا  لصالح يعملون
  رحالت عبر تبريد  شاحنات في أو  صغيرة  شاحنات في يُهربون. الظاهرة هذه الكاميرا  أمام  المستوى
  وهناك. مهجورة شقق  أو  خالية مستودعات في  اإلقامة على يجبرون وأحيانًا أشهر، عدة تستغرق

  بها  يعد أفضل  بحياة إغراؤهم يتم. مرعبة أجواءا  ويعيشون واالستغالل واالغتصاب للضرب يتعرضون
  واحدة برلين تعد. ألمانيا  إلى شبابهم أو  أطفالهم نقل  على األهل يوافق ولذا فيتنام  في عائالتهم جرمونالم
  20000  إلى 15000 بين  ما فرد لكل  التهريب عملية وتكلف الفيتناميين،  بالشباب  االتجار مراكز أهم من

  أو  مخدرات،  كموزعي أو  ر، سجائ كبائعي أو األظافر،  تجميل صالونات في  وصولهم بعد يعملون. دوالر
  متى يقرر من هم  فالتجار. ديونهم تسديد الضحايا  على يتعين  وهناك  القانونية،   غير القنب مزارع في عماال
 . الماليين تدر تجارة  إنها. لسنوات رحمتهم تحت  الضحايا يبقى  وهكذا. سدادها من الشبان ينتهي
  من العديد  على حصال اللذان فيزي،  وجان ارتوتشاب أدريان الصحفيان يتتبع االستقصائي الفيلم هذا  في

  بريطانيا ذلك  في بما  أوروبية  دول  عدة عبر الفيتنامية  المافيا  طرق تقتفي  التي أعمالهما عن الجوائز
  الفيلم هذا يُظهر. ومجرمون وضحايا وشهود المستوى رفيعو محققون الفيلم في  سيرافقنا. العظمى
 عن بعيدة  تستمر ولماذا ألمانيا في ممكنة  الجريمة  هذه  ولماذا أوروبا في ربالبش  االتجار يتم  كيف بالتفصيل
 . األعين

 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

 محظورة  منطقة في أبحاث - الطاعون جزيرة

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 بالبشر  االتجار مافيا - األطفال عبودية
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 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن بل المستق 08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي  09:15

 محظورة  منطقة في أبحاث - الطاعون جزيرة

 وثائقي  10:00

  ومجموعات يرة الكب المتاحف   في المظلمة  الجوانب  - المتاحف  مستودعات  في  المهددة الفنية الكنوز
 ا  المقتنيات

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 إيطاليا  ـ  القديمة سيينا  مدينة

 .  العالم  في الخيول سباقات  أصعب  أحد التاريخية  سيينا مدينة  تحتضن عام، كل من الصيف في
  السباق وخالل . بسيينا المحيطة األحياء اسماء وهي ت،الكونترادا   سباق  يُقام الشهيرة  كامبو ديل  ساحة في
  أزياء ويرتدون باألعالم يلوحون وهم الساحة،  إلى  وصوال القديمة المدينة  عبر خيولهم الفرسان يقود

 . قديمة  تاريخية شخصيات
  مع والتحالفات السباق استراتيجيات  بتحديد تقوم  الحي،  ينتخبه" كنترادا "   بقيادة المدينة  أحياء وتقوم

  ويعرض. التاريخية سيينا   مدينة وسط في  السباق  ذلك بعد  ليبدأ الفرسان ويختار الصديقة" الكونترادات " 
  الساحرة بواجهاتها سيينا، كاثدرائية ويزور تقليدي،   عطلة يوم في توسكانا  بإقليم  سيينا مدينة الوثائقي  الفيلم
  سباق ومركز القديمة المدينة مركز كامبو،  يلد  بساحة ويمر  القوطية،   الكاثدرائيات أجمل من تعتبر والتي
 . أيضا باليو خيول

 وثائقي  11:15

 الخفية  لإلمبراطورية الثانية الوالدة:  الثاني الجزء ـ كالن كلوكس كو

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  12:30

 المكان  عين من يونيةتلفز تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 بالبشر  االتجار مافيا - األطفال عبودية

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 15:00

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:45

 اليا إيط ـ القديمة  سيينا  مدينة

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 بالبشر  االتجار مافيا - األطفال عبودية

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 
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 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - ككلي 18:03

 وثائقي  18:15

 الخفية  لإلمبراطورية الثانية الوالدة:  الثاني الجزء ـ كالن كلوكس كو

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 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 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 محظورة  قةمنط في أبحاث - الطاعون جزيرة

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-08-24 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 00:00

 األلماني الدوري صادح  - األلماني الدوري  00:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 01:00

 وثائقي  01:15

 بالبشر  االتجار مافيا - األطفال عبودية

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 03:15

 وثائقي  04:00

  ومجموعات الكبيرة  المتاحف   في المظلمة  الجوانب  - المتاحف  مستودعات  في  المهددة الفنية الكنوز
 ا  المقتنيات

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 04:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 05:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:45

 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

 الخفية  لإلمبراطورية الثانية الوالدة:  الثاني الجزء ـ كالن كلوكس كو

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 بالبشر  االتجار مافيا - األطفال عبودية

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات  شخاصوأ دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 12:30
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 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 13:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 13:45

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00

 وثائقي  14:30

  ومجموعات الكبيرة  المتاحف   في المظلمة  الجوانب  - المتاحف  مستودعات  في  المهددة الفنية الكنوز
 ا  تالمقتنيا 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 محظورة  منطقة في أبحاث - الطاعون جزيرة

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - لمانياأل  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 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  21:30

  ومجموعات الكبيرة  المتاحف   في المظلمة  الجوانب  - المتاحف  مستودعات  في  المهددة الفنية الكنوز
 ا  المقتنيات

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  2021-08-25 

 وثائقي  00:00

  ومجموعات الكبيرة  المتاحف   في المظلمة  الجوانب  - تاحف الم  مستودعات  في  المهددة الفنية الكنوز
 ا  المقتنيات

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 الخفية  لإلمبراطورية الثانية الوالدة:  الثاني الجزء ـ كالن كلوكس كو

 رلين ب 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

  ومجموعات الكبيرة  المتاحف   في المظلمة  الجوانب  - المتاحف  مستودعات  في  المهددة الفنية الكنوز
 ا  المقتنيات

 األسبوع هذا العالم - مالعال حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 الخفية  لإلمبراطورية الثانية الوالدة:  الثاني الجزء ـ كالن كلوكس كو

 اإلنسان و العولمة مجلة - 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

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

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

 الخفية  لإلمبراطورية الثانية الوالدة:  الثاني الجزء ـ كالن كلوكس كو

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:03

 إيطاليا  ـ القديمة  سيينا  مدينة

 وثائقي 18:15

 الثاني الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان 

  بعد الوضع هذا  من التحديد وجه ىعل النساء  وتعاني. عقود أربعة منذ  أفغانستان في  الطوارئ حالة تسود
 . أيضا وشجاعتهن معاناتهن الفيلم يُظهر.  األيديولوجية الصراعات سياسيو  يتقاذفها كرات أصبحن أن
  يعانون من عيون خالل من الحرب من عاما 40 على نظرة" الجريح  بلدنا  - أفغانستان: " الفيلم هذا يلقي
  مملكة  يسود السالم  كان عندما بالستينيات،  الوثائقي  الفيلم يبدأ. أفغانستان نساء إنهن - غيرهم من أكثر منها

  غيرت  حرب بعد، تنته   لم حرب بدأت السبعينيات،  في  السلطة على  الشيوعيون  استولى وعندما. أفغانستان
  11 بعد . األيديولوجية   للصراعات لعبة وأصبحن الحرب هذه من النسوة تضررت.  أفغانستان وجه

  تزداد،  بأنفسهن ثقتهن وبدأت البالد إلى السالم عودة في أمل  األفغانيات النساء  دىل  كان ،  2001 سبتمبر
 . هذا  يومنا حتى  مستمرة العنف دوامة لكن

 
  أفغانيات نساء ست. أفغانستان في حياتهن تغير  كيفية عن مرة ألول  النساء تتحدث  الوثائقي الفيلم هذا  في

  السابقة" 1972 أفغانستان جمال  ملكة"   ستكون. حيم الج إلى الجنة من رحلة  في  المشاهدين يصطحبن
  إلى  باإلضافة  شيوعي،  رئيس  آخر  ابنة وأيضا ،   اإلنسان لحقوق الحالية الدولة وزيرة وكذلك حاضرة، 
  ملموسة  بعد تنته  لم التي الحرب يجعلن  أفغانيات  نساء  ست. األفغاني  البرلمان في  وعضوات ناشطات
  مدى أيًضا يظهر  الفيلم لكن. العنف  لسياسات ضحايا   الخصوص وجه على النساء  أصبحت كيف  ويظهرن
  في تعددية   كابول في  الفتيات نشأت كيف الفيلم يُظهر نادرة،   أرشيفية صور  مع. األفغانيات النساء  شجاعة

  العصر"  لكن. االجتماعية الحياة  في ويشاركن طبيعي  بشكل المدرسة إلى يذهبن  كن وكيف الستينيات، 
  االتحاد. واإلسالمويين الشيوعيين  بين األيديولوجية المعارك واندالع الملكي النظام  سقاطبإ انتهى" الذهبي 

  وعندما. القوي السوفييت  جيش اإلسالميون المقاتلون هزم. أيضا  الوضع  تهدئة يستطع لم  السوفييتي
  لكن. المظلمة كالزنزانة  حياتهن لتصبح األفغانيات، للنساء قاسية  فترة بدأت كابول،  على أخيرا استولوا 
 . بيديها مصيرها تأخذ أن تريد  األفغانية المرأة

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 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 
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 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 22:03

 إيطاليا  ـ القديمة  سيينا  مدينة

 وثائقي  22:15

 الثاني  الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2021-08-26 

 المكان  عين من فزيونيةتل تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 00:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  00:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 01:00

 إيطاليا  ـ القديمة  سيينا  مدينة

 وثائقي  01:15

 الثاني  الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان

 أوروبا في  مجتمعوال الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

  ومجموعات الكبيرة  المتاحف   في المظلمة  الجوانب  - المتاحف  مستودعات  في  المهددة الفنية الكنوز
 ا  المقتنيات

 وثائقي  03:00

 الثاني  الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 03:45

 ألسبوعا هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  04:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 05:00

 إيطاليا  ـ القديمة  سيينا  مدينة

 وثائقي  05:15

 الثاني  الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 06:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 محظورة  منطقة في أبحاث - الطاعون جزيرة

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 إيطاليا  ـ القديمة  سيينا  مدينة

 وثائقي  09:15

 الثاني  الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان

 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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 ي وثائق 11:15

 بالبشر  االتجار مافيا - األطفال عبودية

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 محظورة  منطقة في أبحاث - الطاعون جزيرة

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  14:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 14:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 بالبشر  االتجار مافيا - األطفال عبودية

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 16:15

 وحكايات   وأشخاص  دول  - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الدولية  القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي  حوار - برلين بتوقيت 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  يومال 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

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط سبوعيأ حوار - برلين بتوقيت 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الجمعة  2021-08-27 

 أوروبا يف  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  00:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 01:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 02:15

 السيارات  مجلة  - السرعة عالم 02:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 03:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 04:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 05:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 06:15

 وثائقي  06:30

  ومجموعات الكبيرة  المتاحف   في المظلمة  الجوانب  - المتاحف  مستودعات  في  المهددة الفنية الكنوز
 ا  المقتنيات

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 07:00

 وحكايات  وأشخاص دول - وباأور على عين   08:00

 الصحة   مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 09:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 10:30

 الدولية   القضايا أبرز ى عل الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 11:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 12:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 13:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - رلينب بتوقيت 15:00

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 16:15
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17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 وثائقي  18:03

 محظورة  منطقة في أبحاث - الطاعون جزيرة

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:45

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 

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 وثائقي  22:03

 بالبشر  االتجار مافيا - األطفال عبودية

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي لم العا - كليك 22:45

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2021-08-28 

 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

 القانون  وسيادة األوروبي حاداالت  - أوربان" الديكتاتور  أيها مرحبا  "

  دول غالبية تكافح 2020  عام صيف  فمنذ. األوروبي االتحاد  في والمليارات السلطة على  صراع  يحتدم
  له يحق الديمقراطية بالقواعد يلتزم فمن. االتحاد  أموال  لصرف  جديدة  شروط لوضع  األوروبي  االتحاد
 . المستقبل في  الدعم تلقي
  للدول النزيه الديمقراطي بالسلوك   المالي  الدعم ربط  األوروبي  االتحاد  اخلد  األعضاء من غالبية تريد

  الوزراء  رئيس لكن. النظرية  الناحية من الخطة هي  هذه.  القانون سيادة   آلية ضمان هو  والهدف األعضاء 
  خارجية  وزير يصف. سياسته النقاد  استهدف  لطالما وجيه،  لسبب  بشدة يقاومها أوربان  فيكتور المجري

.  بالديكتاتور أوربان الوزراء  رئيس ويصف" مقيدة ديمقراطية"  بأنها  المجر أسيلبورن جان سمبورغلوك
  التوسط  تحاول عميقة أزمة في  األوروبي  االتحاد ليغرق النقض حق باستخدام األعضاء  باقي  أوربان يبتز
  ميشائيل المخرج يبحث الوثائقي الفيلم  هذا  في أوربان؟ مع تهدئة هناك ستكون هل . ميركل المستشارة فيها
 .أوروبا أنحاء  جميع في الحقائق عن فيش

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 بالبشر  االتجار مافيا - األطفال عبودية

 األسبوع هذا لعالما - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 الثاني  الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 07:30

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:30

 أوروبا  من  موسيقية  روضع - أوروبية موسيقى 09:00

  من للكثير  إضافة نسخة،   مليون سبعين من أكثر  ألبوماته وباعت  غرامي،  جائزة عشرة سبع   على حصل
  الموسيقي حفله.  التاريخ في الغيتار عازفي  أبرع من واحدا كالبتون أريك  يعد. الشهيرة المنفردة األغاني
  أعاد الذي  J.J. Cale الراحل  األمريكي وسيقيالم لذكرى أهداه  السويسرية بازل  مدينة في أقامه الذي

 . After Midnight و  Cocaine مثل له  أغان أداء كالبتون

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

 الثاني  الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان

 أوروبا في  والمجتمع لحياةا - 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

 " ً  القانون  ة وسياد األوروبي االتحاد - أوربان" الديكتاتور أيها مرحبا

 وثائقي 14:00

 للجشع   ال  ـ الرأسمالي  الفكر تحديث

.  الشخصي الثراء  من أكثر  هو  ما إلى األعمال رجال من المزيد يسعى إذ  تحديث،  عملية الرأسمالية تشهد
  لمسألة  جديدة أفكاراً  ويضعون بأرباحهم  الخير  فعل الغرض حركة  يسمى ما ضمن  الشركات  رؤساء يريد

 . التفاصيل لنا  قدمي الفيلم.  الملكية
  في تحول إحداث بإمكانية فيها المشاركون الشركات ورؤساء العالمية الغرض  حركة مؤسسو يؤمن

  وعدم األرباح  سحب على  المساهمين قدرة عدم يضمنون" الوقفية المؤسسة نموذج"   خالل من. المجتمع
  إيكوسيا البحث محرك ثاًل م كرول كريستيان أسس. الشركة من الغرض  تغيير  وعدم الشركة  بيع إمكانية
  تمويل  تسنى  اآلن حتى.  المناخي التغير ومواجهة األشجار لزراعة األرباح يستخدم وهو . 2009 عام

  بماليين  شركته بيع كرول إمكان  في كان. اإلعالنات عائدات  من شجرة  مليون مائة من أكثر زراعة
ً  كانت األشجار لكن طويل، زمن منذ اليوروهات   شركته  ولحماية. الخاصة  ثروته  من له  ةأهمي أكثر دائما

  لذاتها،  مالكة شركة إلى الوقفية المؤسسة   نموذج طريق عن إكوسيا 2018  عام في حّول المضاربين من
  رأس سحب أو  األرباح على للحصول إكوسيا بيع المستحيل  من أصبح وهكذا . ملكيتها نفسه عن نزع أي
  شتويرناغل آرمين يقدم آخر  مثال وفي. األشجار زراعة في المتمثل الشركة  غرض تغيير  أو الشركة مال

  له التابعة الغرض مؤسسة خالل من. شركاتهم عن" التخلي"  يودون  الذين  األعمال لرجال االستشارات
  بالستيك  وايلد شركة مثل غرض، ذات شركة أنها  على نفسها تأسيس  تريد التي الناشئة الشركات يساعد
  في التفكير إعادة إلى شتويرناغل دعا. تدويره المعاد البالستيك من القمامة  سأكيا  تصنِّّع التي هامبورغ من

ً  ينشط هو . الرأسمالية   ذات شركات  إلى  التحول  عملية تسهل  قانونية أطر وضع أجل من ويضغط سياسيا
  تحكم  وعناصر استشعار أجهزة  تنتج  التي  إيلوباو لدى  عائلية شركة صاحب   هيتسر ميشائيل كان. غرض
ل أبنائه، ألحد  ما وقت في الشركة توريث  من بدالً  ولكن. الزراعية  لآلالت   نموذج  إلى الشركة حوَّ

  بالنسبة مهم يفعله،  ما مغزى أي والغرض،. األبناء كاهل عن العبء رفع بذلك  وأراد. الوقفية  المؤسسة
 . له

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 إيطاليا  ـ القديمة  سيينا  ةمدين

 وثائقي  15:15

 الثاني  الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 " ً  القانون  وسيادة  األوروبي االتحاد - أوربان" الديكتاتور أيها مرحبا

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 ان المك   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

 بالبشر  االتجار مافيا - األطفال عبودية

19:00 DW  ألخبار ا - األخبار 

 وثائقي  19:15

 " ً  القانون  وسيادة  األوروبي االتحاد - أوربان" الديكتاتور أيها مرحبا

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

 للجشع  ال  ـ الرأسمالي الفكر تحديث 

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي لم العا - 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

 الثاني  الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان
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 األحد  2021-08-29 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 01:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 01:45

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا ىعل عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 كودبوديا   غابات وسط  المنسي  شمار بانتي معبد

  وببطء اآلن بدأت . شمار  بانتي  معبد إنه: الحمر الخمير زمن من جوهرة ترقد كمبوديا  غابة أعماق في
  منذ الناس أعين عن وغاب النباتات نصفه غمرت أن بعد  عام،  800 قبل بُني  الذي  المعبد اكتشاف  إعادة
 . طويلة   فترة
  بالسياح،  المكتظة السياحية  المناطق  عن بعيًدا. المعبد  وترميم تنظيف  بإعادة  شمار بانتي قرية أهالي يهتم
  على الحفاظ  يريدون فهم: كمبوديا في نموذجية   تجربة  إجراء على الصغيرة  البلدة في األرز مزارعو تجرأ

  مشروع  في بحماس يشاركان  شابين زوجين الفيلم يرافق .  كبيرة خارجية  مساعدة  بدون  وترميمه معبدهم
  لكن. بوذا  احترام الصغيرتين  ابنتيهما يعلمان أنهما كما وسوبينج،  لسريموم  مقدًسا مكانًا  المعبد يعد . القرية

  تكون  ألن تسعى ولكنها  المنزل،  شؤون  ورعاية الطفلتين تربية  في دورها رينحص أن تريد ال سريموم
  فهو  سوبينج زوجها أما. القرية  مدرسة في معلمة  تصبح كي طلبا قدمت  لذا. المهني القطاع في  ناجحة
 الكثير هناك .  المعبد لزيارة القرية  إلى  يأتون  الذين  القالئل للمسافرين مرشدا أيًضا ويعمل أرز مزارع

  القرية يميز ما  أهم أن كما. الكبيرة األوجه   وأبراج القاتمة المعابد وأنفاق الفنية،   الخمير نقوش : تشافه الك
  المعبد  ساقية  على تقليديًا  تنظيمه يتم  شمار  بانتي  في. الكبيرة  المياه  مسابقة أي توك  أم بون مهرجان هو

 . أيضا القرية لمجلس  خاص  فريق المهرجان في ويشارك

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 ةالعولم 04:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 " ً  القانون  وسيادة  األوروبي االتحاد - أوربان" الديكتاتور أيها مرحبا

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 07:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:45

 وثائقي  08:00

 للجشع  ال  ـ الرأسمالي الفكر تحديث 

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 09:00
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 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 10:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 كودبوديا  بات غا وسط  المنسي شمار بانتي  معبد

 وثائقي  12:00

 للجشع  ال  ـ الرأسمالي الفكر تحديث 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 إيطاليا  ـ القديمة  سيينا  مدينة

 وثائقي  13:15

 الثاني  الجزء الجريح،  بلدنا - أفغانستان

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 14:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 15:00

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 كودبوديا  غابات  وسط  المنسي شمار بانتي  معبد

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 17:15

 لينبر 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

 بالبشر  االتجار مافيا - األطفال عبودية

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 السيارات  مجلة - ةالسرع عالم 20:03

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

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

22:00 DW األخبار   موجز - ار األخب 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 " ً  القانون  وسيادة  األوروبي االتحاد - أوربان" الديكتاتور أيها مرحبا

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2021-08-30 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 كودبوديا  غابات  وسط  المنسي شمار بانتي  معبد

 وثائقي  02:00

 للجشع  ال  ـ الرأسمالي الفكر تحديث 

 الثقافية  المجلة   - لثقافةا واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 االستوائية  كولومبيا غابات  في القابالت

  الخصوص وجه على الوالدات  و . سيئة الطبية الرعاية  كولومبيا غرب شمال في  البدائية الغابات في
  في الحوامل النساء لمساعدة  طويلة لمسافات افرنيس شجاعات  قابالت هناك  ولكن. عالية مخاطر تشكل

 . النائية المناطق
  إلى  كولومبيا أدغال في الحوامل النساء  معظم ستضطر وبدونهن قابالت، ثالث هن ومانويال  وكيال باتشا

  منطقة  تقع . الفقيرة   المناطق هذه في  متوفرة غير للحوامل  الطبية الرعاية  ألن. فقط أنفسهن على االعتماد
  هم  الغالب في السكان. األنديز وجبال الهادئ المحيط بين كولومبيا غرب  شمال في  تشوكو  ديل ارتامنتوديب
 .  المنزل  في مواليدهن النساء  تضع. أصلية قبائل أيضا  هناك ولكن ،   كولومبي أفريقي أصل من

  العمر من البالغة باتشا  تعتبر: الحوامل النساء بدعم يقمن  الغابة في  قابالت ثالث الوثائقي الفيلم  هذا  يرافق
  خبرتها ورغم. طبيعية وثمار نباتات من بها  خاصة طبية مواد تنتج  وهي. بينهن  خبرة األكثر عاًما 57

  تتعلم فهي عاًما 28 العمر من البالغة  كيال القابلة أما. متكرر بشكل مفاجآت  أيًضا تواجه   أنها إال الطويلة
  وألول وحدها  لتفحص  اليوم  المطيرة  الغابة  في ساعات أربع تسير. أشهر ستة منذ التقليدية   الحرفة  هذه
  أجل من تناضل إنها. متعلمة ممرضة هي  مانويال الثالثة والقابلة .  األصليين السكان من حامال امرأة مرة

  تريد ال  أيضا ولكنها ، الحديث الطب بمزايا  تعريفهن تريد إنها.  الغابة بقابالت االجتماعي االعتراف
 . مهنتها في القديمة خبراتال  عن التخلي

 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

 كودبوديا  غابات  وسط  المنسي شمار بانتي  معبد

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 االستوائية  كولومبيا غابات في القابالت 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30
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 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي  09:15

 كودبوديا  غابات  وسط  المنسي شمار بانتي  معبد

 وثائقي  10:00

 للجشع  ال  ـ الرأسمالي الفكر تحديث 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 بلجيكا  والسكن،  والعمل  للصالة أماكن  - الندرنف في البيغينات مجمعات 

  وطالبت. رئيسي بشكل النساء عن انبثقت  حركة أوروبا أنحاء جميع  في عشر الثالث القرن في انتشرت 
  البيغينات   حركة نشأت هكذا.  للحياة المحددة هي  الديني واإلخالص   والتضامن التواضع مثل قيم  تكون بأن

  تسمى له  رئيسة ويختار بذاته  مستقالً  للبيغينات مجّمع  كل كان. مرجعية ونبد دينية  جمعية وهي  النسائية، 
 ". الكبيرة  السيدة" 

 ً .  وقت أي  في الجمعية من  الخروج بوسعهن  وكان للدين،  أنفسهن البيغينات  تنذر ال  األديرة لراهبات  خالفا
ً  جرى وهكذا. الكنيسة  تعجب لم  االستقاللية  هذه   يستعرض.  حظرها تم أو بالبدعة   الحركة وصف  أحيانا
  مدبرات "  وسكن وعمل حياة ويُظهر البلجيكية،  فالندرن مقاطعة في  للبيغينات مجمعات ثالثة  الفيلم
  وتطريز الصوف وحياكة الغسيل خالل من رزقهن يكسبن كن. أنفسهن يصفن البيغينات كانت كما ، "الرب

  تلك  أجمل أحد لير،  بلدة في البيغينات  مجّمع  .األيتام  بعناية وتكفلن الفقراء لرعاية أنفسهن وكرسن الدانتيل، 
  مدينة في"  فينغارد تِّن"  فهو األشهر  المجّمع  أما. اليوم سياحي جذب عامل أصبح فالندرن،  في المجّمعات

  سانت المجّمعات،  تلك أحدث .  البينيديكتيين لطائفة دير اليوم وهو  سابقا، الهانزا لرابطة التابعة بروج
  فيها  حافظت التي الفترة طول  على مؤشر وهو الماضي،  القرن نهاية في يم أق  جينت،  في أماندسبيرغ

 . استمراريتها على فالندرن في البيغينات  حركة

 وثائقي  11:15

 " ً  القانون  وسيادة  األوروبي االتحاد - أوربان" الديكتاتور أيها مرحبا

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم  لةمج - اآلن المستقبل  12:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 االستوائية  كولومبيا غابات في القابالت 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 15:00

 اإلنسانية   ميراث - لبشريةا كنوز 15:45

 بلجيكا  والسكن، والعمل للصالة أماكن  - فالندرن  في البيغينات مجمعات

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 االستوائية  كولومبيا غابات في القابالت 

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 
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 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:03

 وثائقي  18:15

 " ً  القانون  وسيادة  األوروبي االتحاد - أوربان" الديكتاتور أيها مرحبا

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية عة متاب - 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 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - ونمراسل 22:03

 وثائقي  22:15

 كودبوديا  غابات  وسط  المنسي شمار بانتي  معبد

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-08-31 

 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

 االستوائية  كولومبيا غابات في القابالت 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 03:15

 وثائقي  04:00

 للجشع  ال  ـ الرأسمالي الفكر تحديث 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 04:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 05:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:45

 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

 " ً  القانون  وسيادة  األوروبي االتحاد - أوربان" الديكتاتور أيها مرحبا

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 االستوائية  كولومبيا غابات في القابالت 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 12:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 13:00
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 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 13:45

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00

 وثائقي  14:30

 للجشع  ال  ـ الرأسمالي الفكر تحديث 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 ي وثائق 15:15

 كودبوديا  غابات  وسط  المنسي شمار بانتي  معبد

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW  خبار األ   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 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  21:30

 للجشع  ال  ـ الرأسمالي الفكر تحديث 

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


