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 األربعاء  2021-09-01 

 وثائقي  00:00

 للجشع  ال  ـ الرأسمالي الفكر تحديث 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 القانون  وسيادة  األوروبي االتحاد - بانأور" الديكتاتور أيها مرحبا  " 

 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 رجعف 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

 للجشع  ال  ـ الرأسمالي الفكر تحديث 

 األسبوع هذا لعالما - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 القانون  وسيادة  األوروبي االتحاد - أوربان" الديكتاتور أيها مرحبا  " 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  10:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 11:00

 لين بر 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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 القانون  وسيادة  األوروبي االتحاد - أوربان" الديكتاتور أيها مرحبا  " 

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW  ألخبار ا - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:03

 بلجيكا  والسكن، والعمل للصالة أماكن  - فالندرن  في البيغينات مجمعات

 وثائقي 18:15

 الكون  بداية من  رسائل - العظيم االنفجار  صوت

  مليارات سافرت جاذبية موجات وجود العلماء أثبت  ، 2015  عام في: الفيزياء في  بارزة نوعية نقلة
  حتى بدت  أشياء على لالطالع المجال وتعطينا األرض إلى أخيرا   لتصل الفضاء،  عبر الضوئية   السنين
 . المنال بعيدة الحين ذلك
  ال  ما لكن، . اذبية الج موجات الكتشافهم  نوبل  جائزة على األمريكيون  الباحثون حصل ، 2017 عام في

  هذا إسم. ممكنا   االكتشاف هذا جعل من هو  األلمانية" زالتسفيدل " بلدة من عالما   أن هو الكثيرون يعرفه
  قد العلمية،  إنجازاته فبفضل.  الجاذبية  موجات أبحاث  رائد هو  إنه القول ويُمكن بيلينغ،   هاينتس  العالم
 . أفضل  بشكل المجهول الكون فهم  من قريبا   نتمكن

 
  ألول  بالفعل الجاذبية  موجات اكتشاف فيه   تم الذي األمريكي الليزري بالتداخل الجاذبية موجات مرصد
  إطالق  يتم.  مرات بعدة منه أكبر   كان لكنه. بيلينغ  العالم وضعه أولي نموذج  مبدأ على  عمله في  يعتمد مرة، 

  طريق في  وتتداخالن عكسانتن  ثم كيلومترات، أربعة  حوالي  منهما كل طول  أنبوبين في  ليزر إشارتي
!  كصوت  للقياس  قابل  وهذا. إيقاعه عن الشعاع   ضوء يخرج األرض،  إلى جاذبية موجة وصلت إذا.  العودة

  أي يستطيع ال  والتي المظلم الفضاء  في الضوئية السنين  مليارات بعد  على تقع  التي األحداث فإن وبالتالي، 
  وزمالئه،  بيلينغ  تحفز كانت  التي  الفكرة سحر.  مسموعة فجأة تصبح رؤيتها،  العالم  في  مسبار أو  تلسكوب

  سمائنا خلف - ينتظرنا الذي  ما: هو المطروح السؤال". الكون نهائية ال: "الحالي  الجيل يدهش بقي
  أولى بيلينغ هاينتس تقنية جعلت كما المجردة؟ بالعين وفهمه رؤيته يمكننا  ما وراء  بالنجوم،  المرصعة
  لوضع  األخير مشروعه خالل  من يأمل دانتسمان كارستن األلماني الفيزيائي  مسموعة،  الجاذبية  موجات
  وجعلها العظيم  االنفجار من جاذبية  موجات استقبال  من حياته خالل يتمكن وأن الفضاء،  في  كاشف

 .مسموعة

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ألخبار ل  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 

 انية اإلنس  ميراث - البشرية كنوز 22:03

 بلجيكا  والسكن، والعمل للصالة أماكن  - فالندرن  في البيغينات مجمعات

 وثائقي  22:15
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 الكون  بداية من رسائل - العظيم  االنفجار صوت

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  رزألب تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2021-09-02 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 00:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  00:30

 اإلنسانية   ميراث - لبشريةا كنوز 01:00

 بلجيكا  والسكن، والعمل للصالة أماكن  - فالندرن  في البيغينات مجمعات

 وثائقي  01:15

 الكون  بداية من رسائل - العظيم  االنفجار صوت

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 للجشع  ال  ـ الرأسمالي الفكر تحديث 

 وثائقي  03:00

 الكون  بداية من رسائل - العظيم  نفجاراال صوت

 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

 يكا بلج  والسكن، والعمل للصالة أماكن  - فالندرن  في البيغينات مجمعات

 وثائقي  05:15

 الكون  بداية من رسائل - العظيم  االنفجار صوت

 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

 كودبوديا  غابات  وسط  المنسي شمار بانتي  معبد

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - كسيوروما 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 بلجيكا  والسكن، والعمل للصالة أماكن  - فالندرن  في البيغينات مجمعات

 وثائقي  09:15

 الكون  بداية من رسائل - العظيم  االنفجار صوت

 برلين  في  همةمل 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

 االستوائية  كولومبيا غابات في القابالت 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 كودبوديا  غابات  وسط  المنسي شمار بانتي  معبد

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  14:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 14:30

 المكان  نعي من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 االستوائية  كولومبيا غابات في القابالت 

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  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 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي 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  2021-09-03 

 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 تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 06:15

 وثائقي  06:30

 للجشع  ال  ـ الرأسمالي الفكر ث تحدي

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

 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

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - ماكسيورو 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   القضايا 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

 كودبوديا  غابات  وسط  المنسي شمار بانتي  معبد

 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

 االستوائية  كولومبيا غابات في القابالت 

 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



 

 

 DW Arabia | السبت  2021-09-04  9/77

 السبت  2021-09-04 

 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 ورتاجاتريب - كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  02:45

 وثائقي 03:15

 السالم  أجل من  وإسرائيل غزة  من  عوائل نضال - الصداقة إلى  العداوة من

  القنابل وتسقط  الكراهية  تسود. وغزة سديروت بين  الفلسطيني اإلسرائيلي  النزاع في  الصراع خط  يمتد
 . للحدود عابرة صداقات خالل من ذلك تغيير الناس  من قليل عدد  يحاول. لطرفينا  بين الحروب  وتنشب 
  البعض بعضهما عن ويبتعدان حدودي جدار سوى بينهما يفصل  ال متجاورتان مدينتان وغزة سديروت

  القنابل  عبر إال حكوماتهم تتحاور وال. البعض بعضهم  الجانبين  كال في الناس يكره. األمتار من مئات
  عقد خالل من الحالة  هذه  تغيير  يحاولون الجانبين كال على أفرادا هناك لكن. والحروب يخوالصوار
  من األفراد بعض فقدوا. الموت  ظل  في يعيشون الناس  هؤالء ألن  عادية صداقات  ليست  هذه.  صداقات
 . الدماء  وإراقة الكراهية من بدال    والصداقة الحب  اختاروا لكنهم. لهم وممتلكات  عائالتهم

ا   هؤالء ولكن عادة األصدقاء قييلت   يتواصلون. ذلك تمنع حكوماتهم ألن بعضا،   ببعضهم يلتقون ما نادر 
  ما وغالبا   وغزة، سديروت في  والتجمعات الفعاليات وينظمون االجتماعي التواصل ووسائل الهاتف عبر

 . للخطر حياتهم  يعرضون

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - عةالسر عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 االستوائية  كولومبيا غابات في القابالت 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 الكون  بداية من رسائل - العظيم  االنفجار صوت

 وروباأ 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

  بدايتهم وكانت . إنكلترا  جنوب  Hampshire  مقاطعة في تالميذ  ثالثة  Blaenavon  فرقة أّسس
  للمغنيين الشهيرة المستقلة  اإلنتاج  شركات إحدى انتبهت.  اإلنترنت في   موسيقية خدمة على  أغانيهم  ميلبتح
  ألفين عام في  األول الفرقة ألبوم صدر.  معهم عقدا ووقعت أعمارهم،  من عشرة السابعة  في كانوا  الذين
 . عشر وسبعة
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 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 الكون  بداية من رسائل - العظيم  االنفجار صوت

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 ث الحد  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 13:00

 وثائقي  13:15

 السالم   أجل من وإسرائيل غزة من عوائل  نضال - الصداقة إلى العداوة من

 والحياة  العقيدة  14:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 بلجيكا  والسكن، والعمل للصالة أماكن  - فالندرن  في البيغينات مجمعات

 وثائقي  15:15

 الكون  بداية من رسائل - العظيم  االنفجار صوت

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 السالم   أجل من وإسرائيل غزة من عوائل  نضال - الصداقة إلى العداوة من

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان   ينع 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

 االستوائية  كولومبيا غابات في القابالت 

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 السالم   أجل من وإسرائيل غزة من ائل عو نضال - الصداقة إلى العداوة من

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 والحياة  العقيدة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 21:15
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 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

 الكون  بداية من رسائل - العظيم  االنفجار صوت
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 األحد  2021-09-05 

 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

 كايات وح  وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الصحاري في رحلة - الجو من إيران

  توجد الوسط في . قاحلة أرض  عن عبارة البالد  ثلث قرابة أن  رغم عظيمة حضارة   مهد إيران كانت
 . السنين آالف  منذ الناس فيه يعيش  قاس  اخ من ولها وصحاري صخرية هضاب  بها ضخمة هضبة
  الرملية   الكثبان بين إيران،  وسط  في  اإليرانية والثقافة القديمة الفارسية اإلمبراطورية مهد يتمركز

  بقشرتها نمك  بحيرة على الشمس تنعكس  مرنجاب، صحراء من الشرقي  الجنوب في.  الصخرية والهضاب 
  مدن من واحدة هي كاشان. النباتات من قليلة أنواع  سوى عتهاأش  تحت  تزدهر ال  والتي السميكة،  الملحية 
  الحقول من الورود رائحة الرياح  تحمل. العربي  الخليج إلى طهران من الطريق  على الكبيرة الواحات 
  المرتفعات تمتد  ذلك وجنوب. المنطقة هذه إلى  أصلها يعود الشهيرة الدمشقية الوردة إن يقال . المحيطة
  المسجد  تعّرض . الفارسية لإلمبراطورية السابقة العاصمة أصفهان،  تقع حيث زاينده،  رنه إلى اإليرانية
  على الحفاظ مع  حاليا  ترميمه  ويتم األولى الخليج حرب خالل الثمانينيات  في  بالغة  ألضرار الملكي
  في  الرجال يمارس حيث يزد مدينة تقع أصفهان جنوب كيلومتر 200.  األصلية المعمارية  الهندسة
  وبعد جنوبا الرحلة تستمر. البدنية اللياقة من قديم شكل  وهي" زورخانة "   تمارين الرياضية االتالص

  350 قرابة عددها البالغ مساكنها بعض.  الكهفية  البيوت ذات ميمند قرية  إلى نصل كيلومتر 200 حوالي
  تنتهي. التقليدية   اليدوية الحرف   وممارسة الزراعة على  اليوم هنا  الناس  يعيش.  قرون منذ مأهول كهفا

:  القديمة   الفارسية لإلمبراطورية أسطوريتين مدينتين تضم   التي فارس محافظة  تقع  حيث الغرب في  الرحلة
 . عام ألف منذ تعيش  قشقاي  قبائل تزال ال  أيضا هناك. أباد وفيروز برسيبوليس

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث  اصرتع ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 السالم   أجل من وإسرائيل غزة من عوائل  نضال - الصداقة إلى العداوة من

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 باأورو 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
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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

 الصحاري  في رحلة - الجو من إيران

 والحياة  العقيدة 12:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ثميرا - البشرية كنوز 13:00

 بلجيكا  والسكن، والعمل للصالة أماكن  - فالندرن  في البيغينات مجمعات

 وثائقي  13:15

 الكون  بداية من رسائل - العظيم  االنفجار صوت

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 14:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 15:00

16:00 DW األخبار  - خبار األ 

 وثائقي  16:15

 الصحاري  في رحلة - الجو من إيران

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

 االستوائية  كولومبيا غابات في القابالت 

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW  خبار األ  - 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 - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 السالم   أجل من وإسرائيل غزة من عوائل  نضال - الصداقة إلى داوةالع من

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2021-09-06 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في  عوالمجتم الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 الصحاري  في رحلة - الجو من إيران

 والحياة  العقيدة 02:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 األول  الجزء أجيال،  ستة مع  قاءل  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا 

  األطراف،   مترامي عالمية،  قوة يشكل  الذي  البلد هذا.  روسيا عبر حميمية رحلة إلى الوثائقي  هذا  يأخذنا
 . سكانه عدد يتضاءل فيما متعددة،  عرقية أقليات فيه وتعيش
  بين روسيا وجه لنرى  والكرملين،  موسكو عن بعيد ا أجيال ستة مع لقاءات والروس روسيا من تقّربنا
  ويرافق  العمالق،  البلد لهذا المترامية األطراف إلى" ريشيتو  يوري"   المؤلف يأخذنا .  والمستقبل التقاليد

  من المكون الوثائقي فيلمه في  له يروون. اليومية  الحياة مراحل  كافة عبر جد ا  عادية روسية شخصيات
  يفكر كيف. وبالمرح بالحزن  وباليأس،  ألملبا وبالهموم،  بالبهجة مليئة قصص إنها.  حياتهم قصص جزأين
 . بالمتناقضات مليء بلد عبر رحلة إنها هم؟  ومن الروس، 

 
  دار في  تعمل هي. ونوفوسيبريسك موسكو بين تقع  منطقة في"  يلينا" بالمربية  نلتقي  األول الجزء  في

  سيبيريا،  غرب  ىأقص في تايغا إلى  نتجه ثم.  الحياة طريق  على  صعبة بدايات  عن لنا  وتحكي لألطفال، 
.  داخلية  مدرسة في تقريب ا  كله العام تعيش التي ربيع ا،  عشر الستة ابنة  ، "فيرونيكا"   بالتلميذة نلتقي حيث

  أما. الصغيرة  سيبيريا قبائل إحدى  ، " هانتي "   قبيلة من واألسرة . الرنّة  حيوانات  يستأنسون  رّحالة والداها 
  يمارس لكنه جد ا،  عادية  وظيفة في  يعمل الذي ، "يلكير"  خالل من منه  فنقترب روسيا في الشباب  جيل
 . خطرة  هواية 

 
  أكبر في يعمل  الذي  ، " ديمتري"  إلى ونتعرف روسيا،  غرب شمال  إلى  نتجه الوثائقي من الثاني الجزء  في

  حولها تحوم التي بايكال،  بحيرة   وعلى. بوتين ويمّجد األوروبي الصعيد على والصلب  للحديد  مصنع
 .   باألحداث مليئين وعمل حياة وعن المنطقة،  هذه عن الكثير" ليوبا  بابا" المتقاِعدة نا ل تحكي  األساطير، 

  القبور شواهد نقش في عمله بحكم  وذلك الموت،  على يعيش  الذي ، "إيوان"   مع لقاء لنا يكون الختام وفي
 . الوسطى  بروسيا  عمالقة بمقبرة

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  حتكص 04:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 الصحاري  في رحلة - الجو من إيران

 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



 

 

 DW Arabia | اإلثنين 2021-09-06  16/77

 األول  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

 عنكبوتية ال والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي  09:15

 الصحاري  في رحلة - الجو من إيران

 والحياة  العقيدة 10:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 ألمانيا   ـ  وغوسالر  راِملسبيرغ

  لما التعدين،  الولو. جدا  عادية قرية القديمة القيصرية غوسالر مدينة لكانت  راِملسبيرغ مناجم  لوال
  وحاضرة األلمان،  للقياصرة مدينة  ألمانيا   بوسط هارتس جبال سفوح على  الواقعة غوسالر أصبحت
 . الوسطى العصور من هامة  تجارية

  للمواد ومنظم  منهجي باستخراج   العمل راِملسبيرغ جبل  حول الناس  بدأ ميالدي،  968 عام  حوالي في
.  غوسالر إلى  القيصرية  ساليان  ساللة  نبالء هناك،   تخرجةالمس الفضة  ثروة  جذبت ما وسرعان. الخام
  جعلت لقد .  المقدسة الرومانية اإلمبراطورية  قوة مركز قرنين،  مدار وعلى غوسالر،  أصبحت  وبهذا
  العصور  في وهامة  ثرية غوسالر مدينة  األرض، باطن من المستخرجة  والكنوز والتجارة المناجم
  إال. االقتصادية دعامتها تخسر جعلها عشر،  السادس القرن في دينالتع حقوق  من حرمانها لكن. الوسطى

  العصور  في عليه كانت كما الحقيقي المدينة  طابع على الحفاظ  في  ساهم  الخسارة هذه عن الناتج الفقر أن
  جبل سفح على الواقعة  للمدينة  السابق والثراء االزدهار مدى اليوم  المزخرفة المنازل وتبين.  الوسطى
  تاريخ ومتابعة معايشة فيه للزوار يمكن متحف،  إلى القديم   المنجم تحويل   تم 1988  عام وفي. يرغراِملسب
  في  خام مواد استخراج تم عام،  ألف من أكثر مدار فعلى.  القرون  عبر فريد بشكل  التعدين تطور

 . راِملسبيرغ

 وثائقي  11:15

 السالم   لأج من وإسرائيل غزة من عوائل  نضال - الصداقة إلى العداوة من

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  12:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 األول  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا

 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

 ألمانيا   ـ وغوسالر  راِملسبيرغ

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 ألول ا  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا

17:00 DW  األخبار  - األخبار 
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 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:03

 وثائقي  18:15

 السالم   أجل من وإسرائيل غزة من عوائل  لنضا - الصداقة إلى العداوة من

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

 الصحاري  في رحلة - الجو من إيران

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

 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

 األول  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل قاليدالت  بين روسيا

 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

 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  وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 عنكبوتية ال والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 السالم   أجل من وإسرائيل غزة من عوائل  نضال - الصداقة إلى العداوة من

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 األول  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا

 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

 إلنسانا  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

 الصحاري  في رحلة - الجو من إيران

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  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 

 والحياة  العقيدة 21:30

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  2021-09-08 

 والحياة  العقيدة 00:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 السالم   أجل من وإسرائيل غزة من عوائل  نضال - الصداقة إلى لعداوةا من

 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 م العلو 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 لعالما - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 السالم   أجل من وإسرائيل غزة من عوائل  نضال - الصداقة إلى العداوة من

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  10:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 11:00

 لين بر 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

 السالم   أجل من وإسرائيل غزة من عوائل  نضال - ةالصداق إلى العداوة من
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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 يف صنع  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:03

 ألمانيا   ـ وغوسالر  راِملسبيرغ

 وثائقي 18:15

 األسماك  صيد مافيا

  وخيمة عواقبها ستكون فضيحة.  البحر في المصطادة   األسماك كمية خمس شرعية غير أساطيل تصطاد
  شركات غالب ا القانوني غير  الصيد  هذا  وراء يقف. باالنقراض  مهددة فاألنواع  البحري،  البيئي مالنظا على
 . األسماك مافيا
  استغالل تكافح حكومية غير منظمة وهي البحر،  حارس أي شيبيرد  سي مؤسس هو واتسون باول

  تعقب  سفنها بواسطة ظامبانت  المنظمة  تحاول".  سنموت  البحر مات إذا: " قائال ويحذر. البحرية  الحيوانات
 . بعملها  القيام من ومنعها القانونية غير الصيد أساطيل
  تجارة  مثل مربح البحر في  فالعمل: المافيا مثل منظمة  مجموعات القانوني غير الصيد وراء تقف

  لمدة قديمة  قوارب على يعملون  وكمبوديا وتايالند  بورما من القادمين الصيادين  وأن خاصة ،   المخدرات
  وأجورهم الحقوق من محرومون فهم.  للصيادين  حديثة عبودية  إنها  - يوميا ساعة 22  إلى أحيانا  تصل
 .  البحار  أعالي في  القبطان يتركهم فقد األوامر خالفوا وإذا. جدا  زهيدة
  إندونيسيا،  وإلى  القانوني،  غير الصيد  رواد أحد  فيدال،  أنطونيو  يعيش حيث إسبانيا إلى  الوثائقي هذا يقودنا

  باول  يعيش  حيث فرنسا،   وإلى القراصنة،  على  حرب ا األسماك لمصايد  السابق الدولة   وزير شن يثح
 . حالي ا واتسون

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

 ألمانيا   ـ وغوسالر  راِملسبيرغ

 وثائقي  22:15

 سماك األ صيد مافيا

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية  والشبكة  يالرقم العالم  - كليك 00:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  00:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 01:00

 ألمانيا   ـ وغوسالر  راِملسبيرغ

 وثائقي  01:15

 األسماك  صيد مافيا

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 والحياة  العقيدة 02:30

 وثائقي  03:00

 ك األسما صيد مافيا

 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

 ألمانيا   ـ وغوسالر  راِملسبيرغ

 وثائقي  05:15

 األسماك  صيد مافيا

 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

 الصحاري  في رحلة - الجو من إيران

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 سانية اإلن   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 ألمانيا   ـ وغوسالر  راِملسبيرغ

 وثائقي  09:15

 األسماك  صيد مافيا

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 10:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  10:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15
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 األول  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 الصحاري  في رحلة - الجو من إيران

 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

 األول  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا

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  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 

 لين بر في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي 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  2021-09-10 

 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 الم الع - 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 لى ع الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 05:00

 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

 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

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

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 16:15

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

18:00 DW  بار األخ  موجز - األخبار 

 وثائقي  18:03

 الصحاري  في رحلة - الجو من إيران

 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 

 لثقافية ا 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

 األول  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا

 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  2021-09-11 

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات  مجلة - ةالسرع 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

 ! الجميع تجاهله الذي  الخطر ـ سبتمبر  11 هجمات

  صدمة  2001  سبتمبر/أيلول   11 في  األمريكية المتحدة  الواليات هزت التي اإلرهابية اتالهجم شكلت
.  كهذه هجمات من تحذر أصوات  ارتفعت أن سبق إذ . كثيرون له  ينتبه لم  الذي الخطر وهو. بأسره للعالم
 . األفغان بالمجاهدين يسمى ما قائد مسعود،  شاه  أحمد أحدها،  كان
  في  العالمي التجارة مركز على اإلرهابية الهجمات من يومين قبل أي  ، 2001  سبتمبر/أيلول 9 في

.  أفغانستان في  طالبان  تنظيم يقاتل كان الذي مسعود شاه أحمد األفغاني القائد اُغتيل والبنتاغون،  نيويورك
  حاول شهور،  مدى فعلى. وواشنطن  نيويورك هجمات وراء يقف الذي  الدن بن  أسامة من بأمر ذلك وكان

  صعود يشكلها  التي الدولية المخاطر إلى  مشيرا لآلخرين صوته  إيصال  ، " بنجشير  أسد"  بـ  لملقبا مسعود، 
  بصفقات عالقة لذلك فهل.  تحذيراته تسمعا لم  المتحدة والواليات أوروبا أن غير. أفغانستان في  طالبان
 اآلخرين؟  أمن  التجارية المصالح سبقت وهل باكستان؟  مع المربحة السالح
  الجانبين من والعسكريون السياسيون والقادة الدبلوماسيون يرويها  التي  المعروفة غير القصة   هذه

  قصة  إنها. سبتمبر/ أيلول 11 هجمات إلى  أدت  التي  الوقائع على جديدا  ضوءا  تلقي واألفغاني،  األوروبي
 . صوته ُسمع لو العالم  مصير يغير أن الممكن من كان رجل

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 األول  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 األسماك  صيد مافيا

 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

 Do You  مثل أغاني. لندن في  1981 عام  في Boy George  بقيادة Culture Club  فرقة تأسست 
Really Want to Hurt Me أو  Karma Chameleon   وأصبحت العالمية األغاني  عرش اعتلت  

 . أسطوانة  مليون 50  نحو هذا  يومنا  إلى الفرقة باعت . الثمانينيات  فرق أشهر من الفرقة
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 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 األسماك  صيد مافيا

 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

 ! الجميع تجاهله  الذي الخطر  ـ سبتمبر 11  هجمات

 وثائقي 14:00

 ومسجل   بميكروفون االستغالل  محاربة  - المطيرة الغابات من  نسائي راديو

  يحملنهما صوت ومسجل  ميكروفون وسالحهن. رقميا يكافحن اإلكوادور من شجاعات نساء  ثالث إنهن
 . الوطن استغالل  لمكافحة حصنا   الصغيرة اإلذاعية محطتهن  لتصبح المطيرة،  الغابات  عبر

  في أعمق  بشكل تتغلغل  النفط فشركات. للتهديد المطيرة  األمازون غابات في  األصليون السكان يتعرض
 . جذورهن  إلى الراديو مراسالت تعود  األصليين،  السكان لنساء صوت إعطاء   أجل ومن. عيشهم  مساحات
 في وترعرعن ولدن لكنهن.  اليوم المدينة  في سوماك وروباي ارأوينك وجيون كانيلوس ماريانا تعيش
ا  يتحدثن.  المطيرة  الغابات   إلى  للوصول ذلك عن غنى  وال . اإلسبانية إلى  باإلضافة القبلية بلغاتهن أيض 

  في للنساء صوتا أحد يمنح  لم اآلن  حتى: " كانيلوس ماريانا تقول. النائية  األمازونية القرى  في المستمعين
  للقيام". نسيانها  قبل وأغانيهن قصصهن  نوثق وأن اليومية،  حياتهن نظهر أن نريد . ذلك نفعل لكننا .القرى
 . النائية  المناطق في حتى  وروافده،  األمازون في زورق طريق عن الراديو نساء تتنقل بذلك،
  كان ا، كيشو مجتمع  ساراياكو،  في  لكن. األمازون منطقة في القرى  من العديد في  مهمش المرأة رأي

  الذين  بالسالح،  المدججين الجنود 2003  عام النساء طردت أن  منذ طويلة  مدة منذ واقعة حقيقة التحرر
  ألن االستعداد  أهبة على كيشوا تظل. النساء يد في القرية  لتصبح  النفط،  عمال يحموا أن المفترض من كان

  الغابات  في جديدة  نفطية ولحق تطوير  خالل من جديدة ديون  سداد يمكن. عميق ركود في اإلكوادور
 . المطيرة 

  منها كثير. عديدة لسنوات المطيرة الغابات عبر تمر  األنابيب خطوط من أميال كانت اإلكوادور،  شمال في
.  هناك للناس الحياة شريان  األنهار،  إلى  ويصل األرض النفط يخترق ذلك وبسبب. وينفجر للتآكل يتعرض

  على نخشى. الطرق  ستبنى  النفط،   شركات تأتي عندما: " جيون قولت إذ الوحيدة،  المشكلة ليست  هذه لكن
  بناتنا تذهب أن  نخشى. المدن  إلى  واالنتقال النفط عمال حياة أسلوب تبني إلى الوعود تدفعهم أن أطفالنا 
  مع الحدود  على واشيرباس من الراديو محتوى صانعة  تنحدر". مجرمين أبناؤنا  ويصبح الدعارة،  إلى
ا 50 قبل المسيحية إلى  القرية هذه تتحول   وقد. بيرو  . فقط عام 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 ألمانيا   ـ وغوسالر  راِملسبيرغ

 وثائقي  15:15

 األسماك  صيد مافيا

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 ! ميعالج تجاهله  الذي الخطر  ـ سبتمبر 11  هجمات

17:00 DW  األخبار  - األخبار 
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 المكان   عين من  تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان  و  العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 سبوعاأل  هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي  18:15

 األول  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 ! الجميع تجاهله  الذي الخطر  ـ سبتمبر 11  هجمات

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 ي وثائق 20:30

 ومسجل  بميكروفون االستغالل محاربة - المطيرة  الغابات من نسائي راديو

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

 األسماك  صيد مافيا
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 األحد  2021-09-12 

 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

 سبتمبر  11  أطفال - الثقيل اإلرهاب إرث

  والحزن، المأساة  ورغم. عقب على رأسا   األطفال من العديد  حياة 2001 مبرسبت 11 هجمات قلبت 
 . األبد إلى  البرجين ظل  رافقهم وإن حتى التداعيات،  هذه  على  للتغلب  األطفال هؤالء إرادة  تضافرت 

 عن طيبة  ذكريات على  أحافظ أن أريد.  تغير فيها شيء كل أن مع  الصور،  هذه   مع سالما  عقدت لقد" 
  إنه. األمر هذا مع أتعايش أن  علي. كوابيسي في  تطاردني ال الصور هذه إن  قلت  إذا  كاذبا،  نسأكو. والدي
 ".  الحقيقة   هي هذه .  تبقى مما جزء

 
  من 105 بالطابق    2001 سبتمبر 11 في  والده توفي  عندما سنوات تسع العمر من يبلغ  طفال   ماثيو كان
  من واحدا والده كان إذا ما  يعرف  أن محاوال   سنوات ماثيو  أمضى.  العالمي التجارة لمركز الشمالي البرج
  عالم إلى  والرعب الحزن به  أدى لقد.  العليا الطوابق من للقفز اليأس دفعهم الذين األشخاص أولئك

  التاسعة سن وفي فقط،  اليوم. حياته تكلفه  أن نفسه  إلى الطويلة  رحلته وكادت واإلدمان المخدرات
  معركته عن كتاب ا ألف اآلخرين،  ولتحفيز. نفسه  مع  السكينة ووجد لكذ  كل من ماثيو تخلص  والعشرين، 

 .  والده وموت سبتمبر 11 أحداث وذكريات  واالساءات المخدرات مع

 
.  األبد إلى  حياتهما تغيرت عندما سنوات وتسع سبعا   العمر من يبلغان أنتوني وشقيقه  جونيور لينارد كان
  البرج في  ودفن.  المساعدة  لتقديم البرجين إلى  توجه عندما  ء، إطفا  رجل وهو  لينارد،   والدهما فقدا لقد

  قبل أسابيع األمر تطلب . كتيبته من اإلطفاء رجال من 14 معه وقتل. المنهار المبنى   أنقاض تحت الشمالي
  خطى  على للمضي لولديه   بالنسبة  شك هناك يكن  لم ذلك،  ومع. وزمالئه لينارد رفات  انتشال  يتم أن

 .  نظرهما  في بطل هو  الذي والدهم، 

 
  أخرى،  مرة ذلك حدث إذا: " ويقول. والده فيه  عمل الذي  اإلطفاء مركز نفس في  جونيور  ليونارد يعمل

 ".  الناس  إنقاذ هي  فمهمتنا. نفسه الشيء  فسأفعل

 
  إسعافات وعامل شرطة  كضابط ألسابيع  استنشقه الذي  السام  الغبار  نتيجة فقط عامين منذ تيلور والد  توفي
  المنزل عن تغيب  عندما بطولية  خدمة  يسدي كان إنه لنا  قيل. "2001 سبتمبر  أحداث خلفية  على  أولية

ا اآلن جيفري يُعتبر". ألسابيع   يموت وهو لسنوات تشاهده  أن تايلور على وكان. سبتمبر 11 ضحية أيض 
  زرع. ما حد  إلى عادي غير شرطة ضابط  والدي كان: " عزيمتها من قوى  بل يغضبها لم  ذلك.  تدريجيا

 ".    األبد إلى اإلرث هذا وسيرافقني. والطيبة الكرامة فيّ 

 
 

  لقوانين السياسية الدوامة في  نفسها وجدت إذ. األبد إلى تغيرت األخرى  هي أداما المسلمة الشابة  حياة
  في أسابيع ستة أمضت.  الجنسية على الحصول  أجل من تناضل  اليوم إلى  تزال وال اإلرهاب مكافحة
  بصدمة أصيبت. انتحارية بأنها خاطئة  تهمة اتهمت حيث عمرها،  من عشرة السادسة في وهي  السجن
  والدها السلطات رحلت عندما. إدانتها  تتم  ولم. قدمها  في إلكتروني قيد  وضع بعدما  سراحها فأطلق نفسية، 
  لم أداما  لكن. ة المتحد الواليات في  ولدوا الذين الصغار أشقائها لرعاية الثانوية المدرسة تركت  غينيا،  إلى

 . األمريكية الجنسية على للحصول  تسعى  وهي تستسلم

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00
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 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 ! الجميع تجاهله  الذي الخطر  ـ سبتمبر 11  هجمات

 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

 ومسجل  بميكروفون االستغالل محاربة - المطيرة  لغاباتا من نسائي راديو

 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

 ث الحد  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 سبتمبر  11 أطفال  - الثقيل  اإلرهاب إرث

 وثائقي  12:00

 ومسجل  بميكروفون االستغالل محاربة - المطيرة  الغابات من نسائي راديو

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 ألمانيا   ـ وغوسالر  رغراِملسبي

 وثائقي  13:15

 األسماك  صيد مافيا

 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

 سبتمبر  11 أطفال  - الثقيل  اإلرهاب إرث

17:00 DW األخبار  - ار األخب 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 17:15

 برلين في  ملهمة  قصص - حكاية   عندي  17:30
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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

 األول  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا

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

 ! الجميع تجاهله  الذي الخطر  ـ سبتمبر 11  هجمات

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2021-09-13 

 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

 سبتمبر  11 أطفال  - الثقيل  اإلرهاب إرث

 وثائقي  02:00

 ومسجل  بميكروفون االستغالل محاربة - المطيرة  الغابات من نسائي راديو

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الثاني الجزء ال، أجي ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا 

  األطراف،   مترامي عالمية،  قوة يشكل  الذي  البلد هذا.  روسيا عبر حميمية رحلة إلى الوثائقي  هذا  يأخذنا
 . سكانه عدد يتضاءل فيما متعددة،  عرقية أقليات فيه وتعيش
  بين روسيا وجه لنرى  والكرملين،  موسكو عن بعيد ا أجيال ستة مع لقاءات والروس روسيا من تقّربنا
  ويرافق  العمالق،  البلد لهذا المترامية األطراف إلى" ريشيتو  يوري"   المؤلف يأخذنا .  والمستقبل التقاليد

  من المكون الوثائقي فيلمه في  له يروون. اليومية  الحياة مراحل  كافة عبر جد ا  عادية روسية شخصيات
  يفكر كيف. وبالمرح بالحزن  وباليأس،  باألمل وبالهموم،  بالبهجة مليئة قصص إنها.  حياتهم قصص جزأين
 . بالمتناقضات مليء بلد عبر رحلة إنها هم؟  ومن الروس، 

 
  دار في  تعمل هي. ونوفوسيبريسك موسكو بين تقع  منطقة في"  يلينا" بالمربية  نلتقي  األول الجزء  في

  سيبيريا،  غرب  أقصى في تايغا إلى  نتجه ثم.  الحياة طريق  على  صعبة بدايات  عن لنا  وتحكي لألطفال، 
.  داخلية  مدرسة في تقريب ا  كله العام تعيش التي ربيع ا،  عشر الستة ابنة  ، "فيرونيكا"   بالتلميذة نلتقي حيث

  أما. الصغيرة  سيبيريا قبائل إحدى  ، " هانتي "   قبيلة من واألسرة . الرنّة  حيوانات  يستأنسون  رّحالة والداها 
  يمارس لكنه جد ا،  عادية  وظيفة في  يعمل الذي ، "كيريل"  خالل من منه  فنقترب روسيا في الشباب  جيل
 . خطرة  هواية 

 
  أكبر في يعمل  الذي  ، " ديمتري"  إلى ونتعرف روسيا،  غرب شمال  إلى  نتجه الوثائقي من الثاني الجزء  في

  حولها تحوم التي بايكال،  بحيرة   وعلى. بوتين ويمّجد األوروبي الصعيد على والصلب  للحديد  مصنع
 .   باألحداث مليئين وعمل حياة وعن المنطقة،  هذه عن الكثير" ليوبا  بابا" المتقاِعدة لنا  تحكي  األساطير، 

  القبور شواهد نقش في عمله بحكم  وذلك الموت،  على يعيش  الذي ، "إيوان"   مع لقاء لنا يكون الختام وفي
 . الوسطى  بروسيا  عمالقة بمقبرة

 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

 سبتمبر  11 أطفال  - الثقيل  اإلرهاب إرث

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  06:30

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

 الثاني  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

 نكبوتية الع والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي  09:15

 سبتمبر  11 أطفال  - الثقيل  اإلرهاب إرث

 وثائقي  10:00

 ومسجل  بميكروفون االستغالل محاربة - المطيرة  الغابات من نسائي راديو

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 األمريكية  متحدةال  الواليات ،   األرض تاريخ بانوراما  -كانيون غراند

  ورهبة روعة يضاهيه منها أحد ال  لكن كانيون،  غراند من وأضيق  أعمق األرض هذه على  أخاديد هناك
  1800  بعمق ضيق   جبلي أخدود  من ويتكون ،   أريزونا غرب شمال في كانيون غراند منتزه يقع.  وشهرة
  األرضية  القشرة في ائلاله الشق  هذا  يمتد.  كيلومترا 30 إلى  األماكن  بعض في  يصل وعرض متر، 
 . المشجرة كايباب هضبة  عبر كيلومترا 450  لمسافة
  بقي.   سنة مليون خمسين  إلى أربعين مدار على الجيولوجيين،  تقديرات  بحسب   التضاريس،  هذه   نشأت
  ، 1869 عام باول ويسلي جون  الرائد  قام حتى  األوروبيين،  الفاتحين على  منيعا عديدة،  لقرون الوادي
  من هو أيضا  ويسلي. العظيم األخدود من الداخلي الجزء الستكشاف كولورادور نهر على يرة الشه  برحلته
  سنويا. المتحدة  الواليات في زيارة المعالم أكثر   بين من اليوم  يعتبر الذي ، "كانيون غراند"   اسم عليه  أطلق
 . زائر ماليين خمسة   قرابة  إليه يأتي

 وثائقي  11:15

 ! الجميع تجاهله  لذيا الخطر  ـ سبتمبر 11  هجمات

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  12:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 الثاني  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا

 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

 األمريكية  المتحدة الواليات  ،   األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 الثاني  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل اليدالتق  بين روسيا

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30
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18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 تية العنكبو  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:03

 وثائقي  18:15

 ! الجميع تجاهله  الذي الخطر  ـ سبتمبر 11  هجمات

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

 ثقافية ال 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

 سبتمبر  11 أطفال  - الثقيل  اإلرهاب إرث

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية عة متاب - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-09-14 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري  00:30

 ة العنكبوتي والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 01:00

 وثائقي  01:15

 الثاني  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 03:00

 روباأو من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 03:15

 وثائقي  04:00

 ومسجل  بميكروفون االستغالل محاربة - المطيرة  الغابات من نسائي راديو

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 04:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 05:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:45

 لين بر 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

 ! الجميع تجاهله  الذي الخطر  ـ سبتمبر 11  هجمات

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 الثاني  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا

 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  كة والشب الرقمي العالم  - كليك 13:45

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00

 وثائقي  14:30

 ومسجل  بميكروفون االستغالل محاربة - المطيرة  الغابات من نسائي راديو

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 سبتمبر  11 أطفال  - الثقيل  اإلرهاب إرث

16:00 DW  بار األخ - 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  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

 ومسجل  بميكروفون االستغالل محاربة - المطيرة  اباتالغ من نسائي راديو

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  2021-09-15 

 وثائقي  00:00

 ومسجل  بميكروفون االستغالل محاربة - المطيرة  الغابات من نسائي راديو

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 ! الجميع تجاهله  الذي الخطر  ـ سبتمبر 11  هجمات

 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

 ومسجل  بميكروفون االستغالل محاربة - المطيرة  الغابات من نسائي راديو

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 ! الجميع تجاهله  الذي الخطر  ـ سبتمبر 11  هجمات

 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  - مانياأل 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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 ! الجميع تجاهله  الذي الخطر  ـ سبتمبر 11  هجمات

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

 األمريكية  المتحدة الواليات  ،   األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي 18:15

 ميركل   خالفة  حول  الصراع ـ  األلمانية االنتخابات

ا 16 بعد   الفيلم   هذا  يعرض. 2021  عام خريف في  ميركل أنغيال المستشارة عهد سينتهي الحكم، من عام 
  الشيت  وأرمين بيربوك أنالينا:  البرلمانية  االنتخابات بعد  المستشارة  لخالفة يسعون الذين الثالثة المتنافسين
 . شولس  وأوالف 
  مرة ألول إذ . ألمانيا تاريخ  في تحول  نقطة تمثل  فإنها المقبل،  سبتمبر  في االنتخابات  هذه  نتيجة كانت مهما
  كما البالد مستشار التنافس هذا غمار يخوض   ال ، 1949 عام في  االتحادية ألمانيا  جمهورية تأسيس ومنذ
 .  الخبرة بهذه يتمتعون وال المستشارية  منصب شغلوا أن  لهم يسبق  لم الثالثة المرشحين أن

 
ا شولتز وأوالف الشيت   وأرمين يبربوك  أنالينا  الفيلم  هذا  يرافق ا مرار    الحملة خالل : أشهر لعدة وتكرار 

  وفي الداخلية  االجتماعات وفي  اإلعالمية،   واللقاءات الحزبية المؤتمرات في  الكواليس وخلف  االنتخابية، 
  هذا  النتيجة وكانت.  األرشيفية  المواد  مئات وتقييم  معهم طويلة   مقابالت إجراء  وتم . الخاصة اللحظات

  من المستشار لمنصب  حينالمرش على جذري  بشكل ويركز الثالثة  المتنافسين  قصص يسرد  الذي  الفيلم
 .  والخضر الديمقراطي واالشتراكي المسيحي  االتحاد أحزاب

 
  هي  وما السلطة يمارسون وكيف  السياسة؟ لعالم للدخول حفزهم الذي وما الثالثة  المرشحين يميز الذي ما

  مسيرتهم ي ف بينهم واالختالف االلتقاء  نقاط هي  ما للمستشارية؟ لمنصب سيجلبونها  التي المضافة القيمة
 المستشار؟  منصب لتقلد السياسية حياته  في تحد أكبر مع منهم واحد  كل يتعامل وكيف المهنية؟

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  تمعوالمج 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

 األمريكية  المتحدة الواليات  ،   األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي  22:15

 ميركل  خالفة حول الصراع ـ  األلمانية االنتخابات 
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23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2021-09-16 

 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 الواليات  ،   األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي  01:15

 ميركل  خالفة حول الصراع ـ  األلمانية االنتخابات 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 ومسجل  بميكروفون االستغالل محاربة - المطيرة  الغابات من نسائي راديو

 وثائقي  03:00

 ميركل  خالفة لحو  الصراع ـ  األلمانية االنتخابات 

 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  ،   األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي  05:15

 ميركل  خالفة حول الصراع ـ  األلمانية ابات االنتخ 

 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

 سبتمبر  11 أطفال  - الثقيل  اإلرهاب إرث

 وروباأ في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 األمريكية  المتحدة الواليات  ،   األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي  09:15

 ميركل  خالفة حول الصراع ـ  األلمانية االنتخابات 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 10:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن تقبل المس 10:30

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

 الثاني  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا

 حدث ال تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 سبتمبر  11 أطفال  - الثقيل  اإلرهاب إرث

 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

 الثاني  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا

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  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 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

23:00 DW  األخبار   موجز - ألخبار ا 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الجمعة  2021-09-17 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 ياوالتكنولوج  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   لقضاياا 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

 ومسجل  بميكروفون االستغالل محاربة - المطيرة  الغابات من نسائي راديو

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

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة   مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط عيأسبو 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

 ت السيارا 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 - 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

 سبتمبر  11 أطفال  - الثقيل  اإلرهاب إرث

 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

 ت وحكايا 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

 الثاني  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 22:45

23:00 DW  بار األخ  موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2021-09-18 

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار  ةبداي   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

 البشع التبني - ميانمار في  العبيد  األطفال

  تشغيل على األسر من العديد رالفق يجبر  هناك.  ميانمار في واسع  نطاق  على منتشرة األطفال عمالة
  أو أطفالهم استغالل بين ما االختيار فقط الفقيرة األسر  هذه  لدى  يبقى  األوقات معظم  وفي. األطفال
 . حقوق بال عادة يكونون  الذين  األطفال،   العمل أرباب يتبنى  األحيان من كثير في. عنهم االستغناء

  استعباد حالة عن الكشف تم  2016 سبتمبر/ أيلول  يف: استقصائيين  صحفيين  درب الوثائقي  الفيلم يتتبع
  وسبب يضربهما كان حيث  سنوات،  لعدة فتاتين منطقته  في معروف خياط احتجز فقد.  ميانمار في  أطفال
  على  الضوء وسلّطت االهتمام من الكثير الحالة  جذبت. لديهما شديدة نفسية صدمات  ترك  ما جروحا،  لهما

  الوثائقي  يلقي. آسيا  شرق جنوب في  الواقعة الدولة في  العبيد لألطفال زنةالمح والحقيقة الكبيرة  المصاعب
 .األطفال  لعبودية المظلم  العالم أعماق في  ويتوغل الظاهرة هذه خلفية  على  نظرة

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 بوتية العنك والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 الثاني  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 ميركل  خالفة حول الصراع ـ  األلمانية االنتخابات 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة  لة مج - 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

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 ميركل  خالفة حول الصراع ـ  األلمانية االنتخابات 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

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

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 13:00

 وثائقي  13:15

 البشع  التبني - ميانمار في العبيد  طفالاأل

 وثائقي 14:00

 االسويد  ضد  سامي شعب - الشمالية القطبية الدائرة  في  الصيد

 السويديين؟   لجميع أم األصلي، سامي لشعب  الرنة؟ حيوانات أرض تعود لمن
  البرية   للحيوانات الحصرية الصيد  حقوق سامي شعب منح قررت قد  السويد في العليا   المحكمة وكانت

 . واألسماك  الصغيرة 
  هذا . السويديين للصيادين غضب مصدر كانت لكنها  تاريخية،  لحظة  كانت تلك  سامي  شعب إلى بالنسبة
  العليا المحكمة أقنعت  التي غيرجاس  في سامي شعب  أبناء  حجة. محتدم طويل   صراع  بتصعيد يهدد األمر
  كمراعي األرض ويستخدمون هنا   سماكواأل الحيوانات يصطادون  وهم السنين آالف منذ : النهاية في

  وحرمتهم  األراضي من المزيد منهم  وانتزعت السويدية  الدولة  أتت حتى.  بهم الخاصة الرنة لحيوانات
  4700 حوالي . السويد  في  سامي شعب  إلى ينتمون ألفا   40 و ألفا    20  مابين. رزقهم مصدر من بالتالي 
  الصيادين ألن  المحكمة،  بقرار  ترحب العائلة . ساري إيلفا  عائلة  مثل الرنة،   حيوانات أصحاب  من هم منهم

  الحيوانات أصحاب يقوم. سامي شعب أبناء  عمل ويعيقون الرنة  حيوانات  بكالبهم يخيفون السويديين
 من أكثر من واحد هو ألمغرين يواخيم. وفرائها لحومها وبيع  لذبحها  منتظم بشكل  حيواناتهم باصطياد

  مقيد بشكل إال  الصيد كالبه  مع يستطيع  لن أنه من اآلن يشتكي وهو لمنطقة، ا  في سويدي صياد ألف  300
  يرغبون وال السويديين، لدى  المحببة الترفيهية  األنشطة من هو واألسماك  الحيوانات   صيد.  المستقبل في

  المحكمة إلى  وذهبت سامبي غيرجاس نموذج سامي  لشعب أخرى  مجتمعات اتبعت لو  ماذا. عنها بالتخلي 
  الصيد حق  أم الرنة حيوانات  وراحة  ازدهار:  قيمة أثمن أيهما بالصيد؟  حصري حق  على ل للحصو

 السويدي؟ 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 األمريكية  المتحدة الواليات  ،   األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي  15:15

 ميركل  خالفة حول الصراع ـ  األلمانية االنتخابات 

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 البشع  التبني - ميانمار في العبيد  األطفال

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

 الثاني  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 البشع  التبني - ميانمار في العبيد  األطفال
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20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

 االسويد  ضد سامي شعب  - الشمالية القطبية الدائرة في الصيد 

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

 ميركل  خالفة حول الصراع ـ  األلمانية االنتخابات 
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 األحد  2021-09-19 

 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  - يكيد  بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 !الوثيق الصداقة  رباط - والبشر   الكالب

 األمر تعلق سواء. اآلن حتى  قائما  يزال ال  عاطفيا   اتحادا   والكالب البشر شكل السنين من آالف  عدة منذ
  من قريبة الحيوانات هذه بقيت الزالجات،  تجر التي تلك أو الرعي أو  الصيد  في البشر ترافق   التي بالكالب
 . المتجمدة  والمناطق والسهوب والغابات الصحاري في:  العالم أركان من ركن كل في  اإلنسان
  مؤخرا إال البشر يبدأ   لم ذلك،  ومع. اإلنسان  لصاحبه الالمحدود  والوالء الحقيقية  للصداقة رمز هو  الكلب
 الوفي؟   صديقه  عن فعال   اإلنسان يعرفه  الذي فما.  وبةالمحب كالبهم حياة فهم في

 
  الحياة من إثارة وأكثرها القصص أجمل  يسرد  كما واإلنسان الكلب  بين الصداقة سر الفيلم  هذا يروي
  سبب ويكشف. الخاصة  الكالب مهارات مذهلة صور في ويعرض العالم حول والبشر للكالب الواقعية
  بشكل  معنا التواصل  الكالب تستطيع لماذا: منها عديدة أسئلة على ابةاإلج ويحاول المجتمع في  أهميتها
 الرائعة؟  الصداقة   هذه  سر بالضبط  هو وما الفهم؟ هذا  حجم وما جيد؟

 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

 البشع  التبني - ميانمار في العبيد  األطفال

 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

 االسويد  ضد سامي شعب  - الشمالية قطبيةال الدائرة في الصيد 

 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
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 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 ! الوثيق الصداقة رباط - والبشر الكالب

 وثائقي  12:00

 االسويد  ضد سامي شعب  - الشمالية القطبية الدائرة في الصيد 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 األمريكية  المتحدة الواليات  ،   األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي  13:15

 ميركل  خالفة حول الصراع ـ  األلمانية االنتخابات 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 14:30

 الحوار  بداية  فاالختال - توك جعفر 15:00

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 ! الوثيق الصداقة رباط - والبشر الكالب

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 يرتقار - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 18:15

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 الثاني  الجزء أجيال،  ستة مع  لقاء  ـ  والمستقبل التقاليد  بين روسيا

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - كسيوروما 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 نمراسلو 22:03

 وثائقي  22:15

 البشع  التبني - ميانمار في العبيد  األطفال

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2021-09-20 

 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

 ! الوثيق الصداقة رباط - والبشر الكالب

 وثائقي  02:00

 االسويد  ضد سامي شعب  - الشمالية القطبية الدائرة في الصيد 

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول سلونمرا 03:00

 وثائقي 03:15

 األزمات  كثير عالم في  اإلبحار - ميركل أنغيال

ا،  16 لمدة   من العديد خالل  البالد قادت   الوقت هذا خالل. األلمانية الحكومة ميركل أنغيال  ترأست  عام 
 . العالم أقوياء مع متكررة صراعات وخاضت الدولية األزمات
  كأول 2005 الثاني تشرين/ نوفمبر 22 في  اتحادية كمستشارة  الدستورية  اليمين  ميركل غيالأن  أدت عندما
  ستواجهها التي الدولية األزمات   عدد تخمين بوسعها يكن لم  االتحادية،   ألمانيا جمهورية تاريخ  في امرأة
ا 16 خالل   الحرب  العربي،  بيعالر اليونان،  أزمة اليورو،  أزمة  المالية،  األزمة.  كمستشارة عملها من عام 
  من العديد في  الشعبويين صعود  ذلك وبعد. الالجئين أزمة داعش،  إرهاب سوريا،  في  الحرب أوكرانيا،  في

  ترامب  األمريكي الرئيس اعتماد  إلى  إضافة األوروبي،   االتحاد من العظمى بريطانيا  وانسحاب البلدان، 
  تحديات ننسى ولن ؛ 2020 عام في  كورونا ئحةجا  ذلك،  إلى. التعاون سياسة   من بدال   المواجهة   سياسة
 . المناخي التغير

 
  هذه  على التغلب من أخرى،  إلى  دولية قمة أو  دولة من كلل  بال سافرت التي ميركل،  أنغيال تمكنت كيف

  أن أم متقلبة؟ كانت هل واضح؟ سياسي اتجاه  لها كان هل فشلت؟  وأين أفكارها  نجحت   أين التحديات؟
  األمريكية المتحدة الواليات من كل فيه تكافح عالم في  ألمانيا وضعت  كيف طة؟ببسا  عملية سياستها
  الذين والحكومات الدول رؤساء يقيم  وكيف. وحلها العالم  مشاكل على للتأثير والصين وروسيا وأوروبا
  لمالعا سياسيو يقّدرها  لماذا وسياستها؟ األلمانية المستشارة السنين  مر على ميركل أنغيال بهم  التقت

 بنظرهم؟  عيوبها هي وما  ويحترمونها، 

 
  فرانسوا السابق الفرنسي  والرئيس بوش،   دبليو جورج السابق األمريكي الرئيس  على األسئلة هذه نطرح
  فاروفاكيس،  يانيس السابق اليوناني  المالية ووزير روسيف،  ديلما السابقة البرازيلية  والرئيسة  هوالند، 
  نيال مثل مشهورين مؤرخين نلتقي كما. يونكر كلود جان األوروبي االتحاد لمفوضية   السابق والرئيس 
 . فيرجسون

 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

 ! الوثيق الصداقة رباط - والبشر الكالب

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  06:30

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

 األزمات كثير عالم في  اإلبحار - ميركل أنغيال

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي  09:15

 ! الوثيق الصداقة رباط - والبشر الكالب

 وثائقي  10:00

 االسويد  ضد سامي شعب  - الشمالية القطبية الدائرة في الصيد 

 صحة ال  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 روسيا  روسيا، مهد - وكيدكشا   سوزدال فالديمير، 

  بعد  على روسيا،  من األوروبي  الجزء في" سوزدال " و" فالديمير" القديمتان الروسيتان  المدينتان تقع
  بطوق سمىيُ  ما أخرى،  روسية مستوطنات مع تشكالن،  وهما. موسكو شرقي شمال  كيلومتر مئتي  حوالي
  معماري طراز سوزدال  ـ فالديمير إمارة  في نشأ  عشر والثالث  عشر الثاني القرنين في.  الذهبي روسيا
 . روسيا أنحاء جميع في  البناء  أسلوب صاغ
  وطبعا  . سوزدال  في الكرملين: هي كامنكا،  نهر ضفاف  على جديدة قلعة لبناء  فالديمير  مقاطقة أمير بادر

  وهي  أال القديمة،   الفنية الكنوز  أهم  أحد سوزدال في الكرملين كنيسة تضم .  أيضا كاتدرائية القلعة  تضمنت 
  وبقيت البالد، التتار اجتاح 1238 عام  في. عشر الثاني  القرن من فنية  تحفة  تعتبر التي  الذهبية، األبواب
  أهمية  تالشت بينما موسكو،  قوة  تعززت  بعدها.  المغول نير تحت  قرنين من ألكثر  ترزح  روسيا شعوب
  بعد  الشيوعية  بالجنة الجدد المبشرون جاء حتى الزمن، تحدى  معالمها جمال لكن وسوزدال،  فالديمير
  فالديمير  مقاطعة في األديرة بعض  استطاعت  ذلك،  مع. وتنهار تتداعى الكنائس ليتركوا  1917 ثورة

  كنائس،  تُرمم اليوم. يوعيينللش   الثقافي الهجوم  من النجاة ديرا ،  30 يتجاوز عددها كان والتي وسوزدال، 
  أن فالديميراستطاعت   من القريبة الروسية   الكنائس أقدم  إحدى. والتراتيل بالصلوات جديد  من وتمتلئ
  رملي حجر من 1165 عام  في تشييده  منذ . الحامية الشفيعة مريم كنيسة  هي العصور،   كل دمار تتحدى
 . الروسية التقوى روح عن ضوحبو  يعبر والبسيط  الرائع  الكنسي المبنى هذا بقي  فاتح، 

 وثائقي  11:15

 البشع  التبني - ميانمار في العبيد  األطفال

 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

 األزمات كثير عالم ي ف اإلبحار - ميركل أنغيال

 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

 روسيا  روسيا،  مهد - وكيدكشا سوزدال فالديمير،

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15
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 األزمات كثير عالم في  اإلبحار - ميركل أنغيال

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

 البشع  التبني - ميانمار في العبيد  األطفال

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  ة المجل  - 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

 ! الوثيق الصداقة رباط - والبشر الكالب

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-09-21 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري  00:30

 بوتية العنك والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 01:00

 وثائقي  01:15

 األزمات كثير عالم في  اإلبحار - ميركل أنغيال

 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

 ي وثائق 04:00

 االسويد  ضد سامي شعب  - الشمالية القطبية الدائرة في الصيد 

 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

 البشع  التبني - ميانمار في العبيد  األطفال

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 نالمكا  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 األزمات كثير عالم في  اإلبحار - ميركل أنغيال

 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 لةمج  - 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

 االسويد  ضد سامي شعب  - الشمالية القطبية الدائرة في الصيد 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 ! الوثيق الصداقة رباط - والبشر الكالب

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  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية االختالف - توك جعفر 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم اث أحد 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

 االسويد  ضد سامي شعب  - الشمالية القطبية الدائرة في الصيد 

22:00 DW األخبار   موجز - بار األخ 

 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  2021-09-22 

 وثائقي  00:00

 االسويد  ضد سامي شعب  - الشمالية القطبية الدائرة في صيد ال

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 البشع  التبني - ميانمار في العبيد  األطفال

 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

 االسويد  ضد سامي شعب  - الشمالية القطبية الدائرة في الصيد 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 البشع  التبني - ميانمار في العبيد  األطفال

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 ولمةالع 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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 البشع  التبني - ميانمار في العبيد  األطفال

16:00 DW  ار األخب - 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

 روسيا  وسيا، ر مهد - وكيدكشا سوزدال فالديمير،

 وثائقي 18:15

 العامة  العالقات خبراء   أالعيب - سرية انتخابية حمالت 

  تنقل االنتخابية؟ الحمالت  توجيه في أخالقي  غير بشكل  الدولية  العامة العالقات  وكاالت تساهم هل
  طرق  ليكشف  الدولية العامة العالقات وكاالت داخل مزيفة بهوية كرايسلر، بيتر  االستقصائي  الصحفي
 .عملها
.  االنتخابية الدعاية عالم  في  اليوم يجري  ما كل كثب،  عن إنفالت غيزينه الصحفية  رفقة كرايسلر يوثق
  العمل نتيجة تعتبر.  الرأي لصناع األخالقية  غير العمل  أساليب على الضوء الوثائقي هذا  يسلط 

 . طويلة فترة منذ الخبراء منه حذر  ما وتؤكد للغاية مقلقة  االستقصائي
  الذين اإلنترنت مستخدمي من بالمائة  90 يطالب  مؤخرا،  األلمانية فورسا مؤسسة أجرته  ستطالعا في

 . شفافة اإلنترنت على السياسية اإلعالنات تكون أن بضرورة  ألمانيا   في االستطالع شملهم
  تالحمال من العديد في ويشاركون العالم في كثيرة  بلدان في الدوليون  العامة  العالقات محترفو يعمل

.  بآرائهم  والتالعب الناخبين  على للتأثير متطورة رقمية  أساليب فيها  يستخدمون حيث الوطنية االنتخابية 
  بحمالت ستتأثر  أنها أم آمنة، العام  هذا  لخريف األلمانية البرلمانية  االنتخابات حملة ستكون حد  أي فإلى

 األجنبي؟  التدخل  أو الشعبوية  التالعب
  مدى األمريكي  الكابيتول مبنى اقتحام أو  األوروبي  االتحاد من بريطانيا  وجخر قرار  مثل أحداث تُظهر
 .  والناخبين الناس مزاج  على  العامة العالقات  استراتيجيي تأثير
  الزائفة األخبار من شبكة  عن عبارة هو الذي العامة العالقات عالم في  االستقصائي العمل هذا  يظهر كما

 .ومهني طبيعي  بشكل مهامهم يدير كيف  المضللة  المعلومات  وحمالت  الكراهية  وخطاب

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

 روسيا  روسيا،  مهد - وكيدكشا سوزدال فالديمير،

 وثائقي  22:15

 العامة  العالقات  خبراء  أالعيب - سرية انتخابية حمالت

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  2021-09-23 

 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

 روسيا  روسيا،  مهد - وكيدكشا سوزدال فالديمير،

 وثائقي  01:15

 العامة  ت العالقا خبراء  أالعيب - سرية انتخابية حمالت

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 االسويد  ضد سامي شعب  - الشمالية القطبية الدائرة في الصيد 

 وثائقي  03:00

 العامة  العالقات  خبراء  أالعيب - سرية انتخابية حمالت

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع اهذ  العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  04:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 05:00

 روسيا  روسيا،  مهد - وكيدكشا سوزدال فالديمير،

 وثائقي  05:15

 العامة  العالقات  خبراء  أالعيب - سرية انتخابية حمالت

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية  المجلة   - افةالثق واحة 06:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 ! الوثيق الصداقة رباط - والبشر الكالب

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 روسيا  روسيا،  مهد - وكيدكشا لسوزدا فالديمير،

 وثائقي  09:15

 العامة  العالقات  خبراء  أالعيب - سرية انتخابية حمالت

 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

 األزمات كثير عالم في  اإلبحار - ميركل أنغيال

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 ! قالوثي  الصداقة رباط - والبشر الكالب

 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

 األزمات كثير عالم في  اإلبحار - ميركل أنغيال

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 تية العنكبو  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  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 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 21:30

22:00 DW األخبار   موجز - خبار األ 

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي 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  2021-09-24 

 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 تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 06:15

 وثائقي  06:30

 االسويد  ضد سامي شعب  - الشمالية القطبية الدائرة في الصيد 

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

 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

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 10:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط وعيأسب 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

 حدث ال تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

 الدولية   القضايا 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  جلةم - السرعة عالم 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 وثائقي  18:03

 ! الوثيق الصداقة رباط - والبشر الكالب

 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 - ر األخبا 

 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

 األزمات كثير عالم في  اإلبحار - ميركل أنغيال

 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  2021-09-25 

 وحكايات  اصوأشخ 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

 الفلبين  في ةقانوني غير مناجم   - قاتل ذهب

  جوفية كهوف في يغوصون فهم.  خطيرة بطرق الذهب  عن  الفلبينية  باراكالي مناجم  في  عمال ينقب
  بالنسبة المال لكسب  الوحيدة الطريقة لكنها قانوني،  غير عمل هو  به يقومون  ما. بحياتهم مخاطرين
 . منهم للكثيرين
  مليئة فهي  اليوم أما. الصغيرة  الفلبينية ساحليةال  باراكالي  مدينة في مزدهرة  النفيسة المعادن تجارة كانت

 تؤثر. السنة في دوالر مليون 700 بنحو يقدر ما القانونية  غير الذهب  تجارة  تجلب. الذهب  عن بالمنقبين
  لقمة  لكسب أخرى طرق أية  هناك   تبق لم  إذ. عقود منذ سكانها  وحياة المدينة على سلبا  األنشطة  هذه

 . العيش
  لم فلماذا. للبيئة  ومدمر بالمخاطر  محفوف عمل هو  بالمياه المغمورة  الكهوف  في بالذه  عن التنقيب إن

   اآلن؟ حتى القانوني غير التنقيب هذا السلطات تكافح
  إلى  ووصوال والمستثمرين التجار ثم الغواصين من ابتداءا الذهب تجارة مسارات تتبع  الفيلم هذا يحاول
 . السوداء  السوق

 برلين  في  ملهمة صقص   - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 األزمات كثير عالم في  اإلبحار - ميركل أنغيال

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 العامة  ت العالقا خبراء  أالعيب - سرية انتخابية حمالت

 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

  حقق. Sting باسم عالميا Gordon Matthew Thomas Sumner البريطاني الموسيقى يُعَرف
  عام وفي. منفرد كمغن ثم   السبعينيات،  منتصف في The Police فرقته   مع بداية  بوب كمغني شهرة
 . الملكية لندن أوركسترا  بمشاركة الشهيرة أغانيه من بعضا قّدم  وعشرة ألفين

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

 العامة  العالقات  خبراء  أالعيب - سرية انتخابية حمالت

 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

 الفلبين  في قانونية غير مناجم - قاتل  ذهب

 وثائقي 14:00

 العنف  من  المرأة حماية  أجل من  -  المدنية الشجاعة

  أثناء وفي. ذلك عن تحدثني  منهن القليالت لكن. العنف  أنواع من لنوع  ألمانيا في  امرأة  ثالث  كل تعرضت
 . المرأة  حماية  أجل من يناضلن  رائدات  على الضوء الفيلم  يسلط. األسري العنف تصاعد  كورونا وباء
  التستر يتم ما غالب ا أنه إال   االجتماعية،   الطبقات  جميع  في يحدث المرأة  تجاه   العنف أن من الرغم على
  مع تجربتها عن  التحدث من تمكنت  حتى عاما عشر  اثني إلى شتانغل  رومي احتاجت . عليه
  إال رومي كابوس ينته لم. عنيف رجل أنه تبين لكن أحالمها رجل أنه  اعتقدت  شريك  عن التحدث - العنف 
  تجاه الصمت كسر"   اسم يحمل  مشروع  ضمن اآلن رومي تعمل. المعنَّفات   للنساء ملجأ إلى هربت  عندما
ا  أمنح أن  أريد اآلن: " يروم وتقول  أونرو إيرينا   للمصورة" المنزلي  العنف    العزيمة  األخريات النساء أيض 

 ." 

 
  أن يمكن  المنزلي العنف  أن شرطة ضابطة  عملها أثناء في  سميث  مونكتون جين الجريمة  عالمة  عايشت
ا غلوستر جامعة  في األستاذة  طورت.  قتل  جريمة إلى يتطور   محادثاتها خالل من مراحل  ثماني من نموذج 
  التدخل، يتعين ومتى الخطرة العالقات على  التعرف على الشرطة النموذج يساعد.  قُتلن  نساء ذوي مع
  مشروع يركز  فيينا،  وفي". بارد  بدم لها ُخطط  قتل  جريمة غالب ا تكون المزعومة الحب جريمة : " ألن
  أي : المنزلي العنف  ضحايا  إلى األقرب   األشخاص أولئك   على" الشريك عنف بدون  سكنية أحياء - ستوب" 

 . يرانالج

 
  وفي. الطوارئ  حاالت في  التدخل  كيفية إلى  ويتعرفون العنف،  مع  الخاصة تجاربهم  المشاركون يروي
ا  يعني وهذا . جديد وقائي مشروع  في المنزلي العنف معنى ما  التالميذ يتعلم برلين  في ابتدائية مدرسة   أيض 

 . مرفوض  أمر اإلذالل،   أو اإلهانة مثل النفسي، العنف  لماذا مرحة بطريقة يتعلمون  والفتيات الفتيان أن

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 روسيا  روسيا،  مهد - وكيدكشا سوزدال فالديمير،

 وثائقي  15:15

 العامة  العالقات  خبراء  أالعيب - سرية انتخابية حمالت

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 الفلبين  في قانونية غير مناجم - اتلق  ذهب

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان   عين من  تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

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

 األسبوع هذا العالم - العالم حول ونمراسل 18:03

 وثائقي  18:15

 األزمات كثير عالم في  اإلبحار - ميركل أنغيال

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 الفلبين  في قانونية غير مناجم - قاتل  ذهب

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

 العنف  من المرأة  حماية  أجل من -  المدنية  الشجاعة

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

 العامة  العالقات  خبراء  أالعيب - سرية انتخابية حمالت
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 األحد  2021-09-26 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 افية الثق 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

 المزارعين بين انتشاره  في مبيداتال  تتسبب هل ـ  باركنسون

  فيما المرضى من العديد يتساءل. باضطراد العالم أنحاء جميع في باركنسون بمرض  المصابين عدد يزداد
  للمرض وهل إصابتهم؟  سبب هي والكرمة الفواكه زراعة في  عملهم أثناء باألرياف  حياتهم كانت  إذا

 الحشرات؟  مبيدات باستخدام  عالقة
  للطبيب،  عيادته بعد. الورود  يقطع كان عندما يديه، ارتعاش إليكسمان أولريش   األلماني البستاني الحظ
  يوميا،  قرصا  13 يتناول اليوم   وهاهو. باركنسون  بمرض بإصابته أقر  إذ: له  صادما  التشخيص كان

  نلك. المرض مسار إبطاء في  النطق وعالج الوظيفي العالج يكون  أن يأمل كما. الجمباز رياضة ويمارس
  أصدقائه من اآلخرون  البستانيون أصيب  ولماذا المرض؟ بهذا أصيب  لماذا: تراوده   أسئلة هناك تبقى
 أيضا؟ 
  يعاني إذ . التسعينيات منذ العالم أنحاء جميع في  باركنسون بمرض  المصابين عدد تضاعف  الواقع،  في

  بالجائحة الظاهرة هذه الباحثين بعض  يصف. المرض هذا من وحدها ألمانيا في شخص   ألف 400 حوالي
  الصناعية الدول وتعد. بيئية عوامل إلى أسبابه وتعود العالم في انتشارا األسرع هو  العصبي المرض ألن
 . الطبيعة  في مختلفة كيميائية مواد استخدام يتم  حيث تضررا  األكثر هي
  الزراعة في  العاملين لدى عالية مخاطر وجود تُظهر التي الدراسات من المزيد  وجود من الرغم على
  األمر بينما ألمانيا   في مهنيا مرضا يعتبر ال المرض  أن إال  باركنسون،   بمرض لإلصابة البستانيين ولدى
 . مهني كمرض باركنسون  بمرض السلطات تعترف فهناك. فرنسا في مختلف 

 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

 الفلبين  في قانونية غير مناجم - قاتل  ذهب

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 07:00

 العنكبوتية  ة والشبك الرقمي العالم  - كليك 07:45

 وثائقي  08:00

 العنف  من المرأة  حماية  أجل من -  المدنية  الشجاعة

 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

 المزارعين   بين انتشاره في المبيدات  تتسبب هل  ـ باركنسون

 وثائقي  12:00

 عنف ال من المرأة  حماية  أجل من -  المدنية  الشجاعة

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 روسيا  روسيا،  مهد - وكيدكشا سوزدال فالديمير،

 وثائقي  13:15

 العامة  العالقات  خبراء  أالعيب - سرية انتخابية حمالت

 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

 المزارعين   بين انتشاره في المبيدات  تتسبب هل  ـ باركنسون

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 - خبار األ 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 18:15

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 األزمات كثير عالم في  اإلبحار - ميركل أنغيال

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
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 والتكنولوجيا   العلوم مجلة   - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 الفلبين  في قانونية غير مناجم - قاتل  ذهب

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2021-09-27 

 اإلنسان و لعولمةا مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 المزارعين   بين انتشاره في المبيدات  تتسبب هل  ـ باركنسون

 وثائقي  02:00

 العنف  من المرأة  حماية  أجل من -  المدنية  الشجاعة

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 والرهبة  اإليمان بين يجمع إبداع  ـ  القوطي الفن

  العصر فن  إنه.  متوهجة بألوان والرعب والجنس والعري والشيطان الموت  مواضيع عالجت فنية أعمال
 . أيضا   خوفهم مبعث وكان الناظرين،  عورش  فأسر سنة،  500 من أكثر قبل  ازدهر الذي القوطي

  أثارت  لذا  بالصور،  غنية تكن  لن  الوسطى العصور ففنون. أوروبا  في كبير تأثير للفن أصبح 1430 في
  الفن هذا  قوة  تزال وال.  المشاهدين لدى  بالخوف  الممزوجة النشوة من مشاعر القوطية الفنية األعمال
 . بالمفاجآت   مليئة ومغامرة اكتشافا بريعت  ثناياه في  فالغوص  يومنا،  حتى حاضرة
ا  تحكي التي عشر الخامس القرن منتصف من الرائعة  الفنية  اللوحات  على الوثائقي هذا يركز   قصص 

 . أخرى  مواضيع أو  الجحيم أو الفردوس عن أو  جهنم نار عن وقوية  مجهولة
  الذي ومن أعمالهم؟ في عليها ااعتمدو التالية  القرون فناني  أن  لدرجة  الفنية األعمال هذه في  الجديد ما

  جنسيا؟  المثيرة  األنثوية لألجساد الطبيعي الرسم علمهم
  خالل من وغيرها األسئلة  هذه  على اإلجابة ليدرار غريت الفنون  ومؤرخة المخرجة  بإدارة  الفيلم يحاول
 . متنوعة فنية أعمال على الضوء تسليط

 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

 المزارعين   بين انتشاره في المبيدات  تتسبب هل  ـ باركنسون

 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

 والرهبة   اإليمان بين يجمع  إبداع   ـ القوطي  الفن

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

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

 المزارعين   بين انتشاره في المبيدات  تتسبب هل  ـ باركنسون

 وثائقي  10:00

 العنف  من المرأة  حماية  أجل من -  المدنية  الشجاعة

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 الهند  لبوذا،   تكريما   - سانشي

  عمرها. الهند في  البوذية الستوبا أبنية أقدم  توجد  الهند وسط في الصغيرة سانشي بلدة نم بالقرب تل على
  بوذا موت بعد. الروحي واإللهام المقدسة الحياة  شجرة إلى  البوذية في   الستوبا ترمز. سنة 2000 من أكثر
 . الهند في  الكبرى ازدهارها فترة   تعيش وجعلها  البوذية  الكبير  موريا إمبراطور  اعتنق
  ويعتبره مترا ،  17  سانشي في  الستوبا  ارتفاع  يبلغ. لبوذا تكريما   وصغير كبير ستوبا ألف  84 بنى  إنه يقال

  وله النوافذ عديم  ضخم  ضريح   عن عبارة هذا  الستوبا  مبنى. البوذية للستوبا المثالي النموذج العلماء
  كل إن األسطورة تقول. بوذا تعاليم   اعالتب اآلخرين وهداية الذاتي  اإليمان عن التعبير:  فقط  رمزية وظيفة
  للستوبا الدائري للممر األربعة  المداخل تزيين  تم. بوذا  رفات من واحدة  رماد حبة األقل على  تضم  ستوبا
  بوذا،  والدة الشرقية  البوابة: بها  خاصا    رئيسيا   موضوعا   بوابة كل تجسد.  رائعة مزخرفة  بوابات بأربعة
  تنسب  التي  المعجزات تمثل  الرائعة  الزخارف ذات الشمالية والبوابة  رفاته،  على الصراع الجنوبية البوابة
  قديما رمزا   البوذية  أتباع لغير  حتى ويعتبر الهادئ التأمل أجل من المكان يستخدم اليوم   حتى. بوذا  إلى

 . والسالم والتسامح للرحمة

 وثائقي  11:15

 الفلبين  في قانونية غير مناجم - قاتل  ذهب

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - ماكسيورو 12:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  12:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 والرهبة   اإليمان بين يجمع  إبداع   ـ القوطي  الفن

 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

 الهند  لبوذا،   تكريما   - سانشي

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 والرهبة   اإليمان بين يجمع  إبداع   ـ القوطي  الفن

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

 الفلبين  في قانونية غير مناجم - قاتل  ذهب
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19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW ةمسائي 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

 المزارعين   بين انتشاره في المبيدات  تتسبب هل  ـ باركنسون

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-09-28 

 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

 والرهبة   اإليمان بين يجمع  إبداع   ـ القوطي  الفن

 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

 العنف  من المرأة  حماية  أجل من -  المدنية  الشجاعة

 لمانياأل 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

 الفلبين  في قانونية غير مناجم - قاتل  ذهب

 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

 والرهبة   اإليمان بين يجمع  إبداع   ـ القوطي  الفن

 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 سيقيةمو 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

 العنف  من المرأة  حماية  أجل من -  المدنية  الشجاعة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 المزارعين   بين انتشاره في المبيدات  تتسبب هل  ـ باركنسون

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 لدوري ا 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 - األخبار 

 لمانياأل الدوري  حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  21:30

 العنف  من المرأة  حماية  أجل من -  المدنية  الشجاعة

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  2021-09-29 

 وثائقي  00:00

 العنف  من المرأة  حماية  أجل من -  المدنية  الشجاعة

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 الفلبين  في قانونية غير مناجم - قاتل  ذهب

 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

 العنف  من المرأة  حماية  لأج من -  المدنية  الشجاعة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 الفلبين  في قانونية غير مناجم - قاتل  ذهب

 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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 الفلبين  في قانونية غير مناجم - قاتل  ذهب

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

 الهند  لبوذا،   تكريما   - سانشي

 وثائقي 18:15

 أوروبا  في الجفاف

  على خاص بشكل  عواقبه  وتنعكس. الماضية األربع  السنوات خالل شديدة أبعادا أوروبا في الجفاف  اتخذ
 الجفاف؟  تداعيات  لتخفيف به القيام  ينبغي  الذي فما . والزراعة الغابات
  التوالي  على الرابعة الحرارية الموجة تسببت  إذ. أوروبا في اإلطالق   على حرارة األكثر  2020 عام كان
  يؤكد.  الصحاري من  إال  نعرفها  ال ظاهرة.  المناطق من العديد في أمتار عدة بعمق  التربة جفاف  في
  والمناخ  والغابات الزراعة على وخيمة عواقب لذلك سيكون وأنه. جفاف بفترة تمر أوروبا  أن لعلماءا

ا للسياسيين يمكن ما الفيلم   هذا يُظهر. عام  بشكل وحياتنا    هي  ما. الجفاف  لمكافحة  به  القيام فرد لكل  وأيض 
  الزراعية  والسياسة األوروبية  اباتالغ في مشكلة  هناك هل الممكنة؟ والحرجية والزراعية العلمية التدابير

  للمزارع األوروبي االتحاد إعانات عبر المشكلة تفاقم إلى الزراعي اللوبي   يؤدي هل  بروكسل؟ في
   األسباب؟ أحد  ذلك يكون  أن يمكن وهل الكبيرة؟

 
  زراعية سياسة   إلى الحكومية غير والمنظمات العلماء يدعو لألراضي، األوروبي  االتحاد  إعانات من فبدال  
ا بروكسل في . االستدامة على تركز   على  مشاريع تقديم يتم حيث  األمر في التفكير إعادة تجري أيض 

  الخضراء  والصفقة الخضراء،  الوراثية  الهندسة: الجفاف احتواء إلى تهدف األوروبي االتحاد مستوى
  علمية مشاريع الفيلم يعرض.  المستدامة والغابات  الميدانية اإلدارة أهمية  على الضوء ونسلط  األوروبية، 
  مكافحة  إلى تسعى ورومانيا وإسبانيا وفرنسا ألمانيا في مستقلة  مبادرات إلى  باإلضافة  وحرجية وزراعية
 . الجفاف 

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  بار األخ  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

 الهند  لبوذا،   تكريما   - سانشي

 وثائقي  22:15

 أوروبا  في الجفاف 

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 
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 الخميس  2021-09-30 

 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

 الهند  لبوذا،   تكريما   - سانشي

 وثائقي  01:15

 وبا أور في الجفاف 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 العنف  من المرأة  حماية  أجل من -  المدنية  الشجاعة

 وثائقي  03:00

 أوروبا  في الجفاف 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 دية االقتصا  المجلة  - ألمانيا في صنع  04:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 05:00

 الهند  لبوذا،   تكريما   - سانشي

 وثائقي  05:15

 أوروبا  في الجفاف 

 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

 المزارعين   بين انتشاره في المبيدات  تتسبب هل  ـ باركنسون

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 الهند  لبوذا،   تكريما   - سانشي

 وثائقي  09:15

 أوروبا  في الجفاف 

 ين برل 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

 والرهبة   اإليمان بين يجمع  إبداع   ـ القوطي  الفن

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 المزارعين   بين انتشاره في المبيدات  تتسبب هل  ـ باركنسون

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  14:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 14:30

 المكان  عين من زيونيةتلف تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 والرهبة   اإليمان بين يجمع  إبداع   ـ القوطي  الفن

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 م العلو 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 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 أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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


