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 الجمعة  2021-10-01 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  00:30

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

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص مجبرنا 01:45

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 02:15

 السيارات  مجلة  - السرعة عالم 02:30

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

 خاصة  غطيةت ـ  كورونا - خاص برنامج 03:45

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 العالمية  الكمان عازفة - موتر صوفي  آنه  - الثقافة واحة 04:30

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

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 05:45

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 06:15

 وثائقي  06:30

 العنف  من المرأة  حماية  أجل من -  المدنية  الشجاعة

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

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 07:45

 وحكايات  خاصوأش دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة   مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 09:45

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 العالمية  الكمان عازفة - موتر صوفي  آنه  - الثقافة واحة 10:30

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

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 11:45

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 12:30
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 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 13:00

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 13:45

 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

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - اصخ برنامج 15:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 16:15

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 سيادة   لمة  - شو البشير 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 العالمية  الكمان عازفة - موتر صوفي  آنه  - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - كسيوروما 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 سيادة  لمة - شو  البشير 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2021-10-02 

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع  هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 كنولوجياوالت العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  02:45

 وثائقي 03:15

 ألمانيا  في تتغلغل  نيجيرية مافيا - األسود الفأس

  لالجئين قوارب  عبر أوروبا إلى  شابات تهرب فهي.  ألمانيا في أقدامها  تثبيت  النيجيرية المافيا استطاعت
 . ديونهن لتسديد كعاهرات العمل على  هناك  وتجبرهن
  أكبرها" األسود  الفأس"  جماعة وتعد. سرية أخوية ماعات ج بأنهم  أنفسهم  النيجيرية   المافيا أعضاء يعّرف

  أن  من السلطات  حذرت ، ( دي  إن بي) األلماني   االستخبارات جهاز  عن صادر سري  تقرير في. وأخطرها
  بشكل ينشطون هؤالء  أن  إلى التقرير وأشار". ألمانيا  في تنتشر بالمافيا  شبيهة  نيجيريا من مجموعات" 

  من تمتد إمبراطورية  على العصابات تسيطر.  للشابات الجنسي واالستغالل بالبشر اإلتجار  في رئيسي
  ولكن". األسود الفأس"   اسم وتحمل نيجيريا جنوب من عصابة أخطر تأتي . الشمال بحر إلى  نيجيريا ساحل

  تستغل التي التجارية األعمال من المستفيدون هم ومن ؟" األسود  الفأس "   جماعة نجاح سرّ  هو ما
  وتحقيق فقط قليلة  سنوات غضون في شبكة  بناء من المجموعة  تمكنت وكيف  األفارقة؟  بابالش  المهاجرين

 القسرية؟  والدعارة بالبشر  االتجار خالل من بالماليين أرباح

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 الثاني  الجزء  العربي،  الربيع  ثورة من عقد بعد

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 أوروبا  في الجفاف 

 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

  القوائم   إلى بانتظام  وصلت ألبوماتهم. الفرنسية فرساي  مدينة في  1997 عام  في Phoenix تأسست 
 غرامي جائزة  على حصل  2009 عام من Wolfgang Amadeus Phoenix  األلبوم.  العالمية

 . بديل ألبوم فضل أل

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15
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 أوروبا  في الجفاف 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 11:30

 ات وحكاي وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 13:00

 وثائقي  13:15

 ألمانيا  في تتغلغل  نيجيرية  مافيا - األسود الفأس

 والحياة  العقيدة  14:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 الهند  لبوذا،   تكريما   - سانشي

 وثائقي  15:15

 أوروبا  في الجفاف 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 16:00

 وثائقي  16:15

 ألمانيا  في تتغلغل  نيجيرية  مافيا - األسود الفأس

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان   عين من  تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان  و  ةالعولم  مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي  18:15

 الثاني  الجزء  العربي،  الربيع  ثورة من عقد بعد

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 ألمانيا  في تتغلغل  نيجيرية  مافيا - األسود الفأس

20:00 DW  األخبار   جزمو - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 والحياة  العقيدة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 21:15

 الثقافية  المجلة - الثقافة واحة 21:30
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22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي  23:15

 أوروبا  في الجفاف 
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 األحد  2021-10-03 

 الحدث  عاصرت ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 سيادة  لمة - شو  البشير 01:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 األول  الجزء األسود،   بالذهب غانا حلم - النفط وعود

  النفط  آبار أكبر من واحدة على سواحلها قبالة   العثور تم  حينها. فرح نشوة  في غانا كانت   2007 عام في
 . انتظاره طال  اقتصاديا   وانتعاشا   للسكان رخاء   يجلب أن األسود الذهب على. إفريقيا في
  النفط  آبار أكبر من واحدة على سواحلها قبالة   العثور تم  حينها. فرح نشوة  في غانا كانت   2007 عام في
 .  انتظاره طال  اقتصاديا   وانتعاشا   للسكان رخاء   يجلب أن األسود الذهب على. إفريقيا في

  االعتقاد  بحسب نفط،  على العثور يتم  أينما .  بالنفاذ آخذ  العالمي،   االقتصاد عجلة تسير  التي المادة النفط، 
  65 بعد  على نفط اكتشاف  تم حين أيضا غانا سكان  اعتقده ما  هذا.  جيدة الناس أحوال تكون السائد، 
  يبدأ أن  ينبغي كان. الفقر  ينهكه بلد  في تحول نقطة  2007سنة  كانت. البالد سواحل  من كيلومترا
  النفط  تنتج  التي نيجيريا من أفضل  بطريقة  التصرف تريد غانا  وكانت   2010عام في النفط  استخراج
 . البنزين  استيراد إلى  وتضطر
  منذ الناس يعيش حيث هادئة،   ساحلية منطقة على الجديدة الدخل  مصادر آثار  األمد طويلة  وثائق تصف
  للمنطقة نعمة  إلى النفط اكتشاف تحول  هل تغير؟  الذي ما.  المطاط  زراعة أو الصيد  على بعيد أمد

   نيجيريا؟ في  كما نقمة إلى أم السابق؟ في المحرومة
.  صغيرة قرية في السكان شتيرتس  أندريا  والصحفية زاسه  إلكه المخرجة  ترافق سنوات عشر من ألكثر
  السكان قصص  وثقت المتحركة،  الرسوم من وثائقيا   فيلما   أصدرت التي أوكويه إيبل النيجيرية الفنانة 

 . نظرها وجهة من المحليين

 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

 ألمانيا  في تتغلغل  نيجيرية  مافيا - األسود الفأس

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 سيادة  لمة - شو  البشير 07:00

 والحياة  العقيدة 08:00

 الثقافية  لمجلة ا  - 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 نمراسلو 11:00

 وثائقي  11:15

 األول  الجزء األسود، بالذهب  غانا حلم - النفط  وعود

 والحياة  العقيدة 12:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 الهند  لبوذا،   تكريما   - سانشي

 وثائقي  13:15

 أوروبا  في الجفاف 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 14:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 15:00

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 16:00

 الهند  لبوذا،   تكريما   - سانشي

 وثائقي  16:15

 األول  الجزء األسود، بالذهب  غانا حلم - النفط  وعود

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 

 ئقي وثا 19:15

 الثاني  الجزء  العربي،  الربيع  ثورة من عقد بعد

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 لة مج   - اآلن المستقبل 21:30

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

 وثائقي  22:15

 ألمانيا  في تتغلغل  نيجيرية  مافيا - األسود الفأس

 ار الحو بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2021-10-04 

 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

 األول  الجزء األسود، لذهب با غانا حلم - النفط  وعود

 والحياة  العقيدة 02:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 عمراني رمز حكاية - براندنبورغ بوابة

  المقسمة  ألمانيا يخلتار ترمز بناية أشهر  إنها. أيضا ألمانيا ورمز برلين عالمة هي  براندنبورغ  بوابة
 . البوابة  هذه  قصة يعرفون فقط قالئل ولكن ذلك، يعرف فالجميع . والممزقة
  للتجاذبات  ومسرح برلين وسط في  شاهد  فهي: أللمانيا  السياسي المركز ما حد  إلى براندنبورغ بوابة تشكل

 .ذلك من رأكب  تاريخها أن غير. أيضا  ولوحدتها المقسمة البالد   لتاريخ  رمز إنها.  السياسية
  إلى منتصرا نابليون دخل حتى البداية في كبير باهتمام تحظ ولم  ،   1793 عام  براندنبورغ بوابة   شيّدت
  كغنيمة باريس إلى الكوادريغا أحصنة  معه أخذ. 1806 عام بروسيا على انتصاره بعد  البوابة عبر المدينة 
  براندنبورغ  بوابة أهمية ازدادت 1814  عام في  برلين إلى كوادريغا عربة أعيدت   أن بعد لكن. حرب
 .  أللمانيا رمزا تدريجيا  لتصبح
  اآلخر منهما كل ويراقب  البعض،  بعضهما يواجهان  نظامين بين البوابة وقفت الثانية،  العالمية  الحرب بعد

ا سالم بوابة المعلم هذا  من  الشرقية  ألمانيا جمهورية  دعاية جعلت ،1961 الجدار بناء   مع. بارتياب    ورمز 
   الجدار  سقط وعندما.  1989 عام حتى" الغربية  الغطرسة"  تسميه   كانت ما ضد الدولة   حدود تأمينل

  مكانا براندنبورغ  بوابة لتصبح.  تحتها  تعانقوا  براندنبورغ بوابة  عند والغربيون الشرقيون األلمان والتقى
 . الماضي القرن تسعينيات  منذ مختلفة واحتفاالت لفعاليات

 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

 األول  الجزء األسود، بالذهب  غانا حلم - النفط  وعود

 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

 عمراني رمز حكاية - براندنبورغ  بوابة

 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

 األول  الجزء األسود، بالذهب  غانا حلم - النفط  وعود

 والحياة  العقيدة 10:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 تركيا  األوائل،   للمسيحيين الصخرية المدينة - غوريم

  والمياه  الريح عملت  التي  البركانية الصخور من خيالي بمشهد التركية لمرتفعاتا في  غوريم وادي يتمتع 
  والذين الصغرى،   آسيا في   األوائل والراهبات الرهبان المنطقة استوطن . وتشكيلها نحتها  على  والبرودة
  من المكونة  الصخرية المدينة إلى ولجأوا الكبير  باسيليوس األسقف  قيادة تحت الرابع القرن في خرجوا
 . كبادوكيا وديان في عجيبة  تشكيالت
  شكل  على قاسية مسامية صخرية  ترسبات السنين  ماليين قبل المختلفة البركانية الحمم  تيارات خلفت

  بناء  أعمال بدأت هكذا.  رائع  بشكل  تجويفها يمكن والتي تحتها  الرخوة الطبقات فوق وسقوف مخاريط
  فوق للصالة غرف حجرات،  كنائس،  صخرية،  أديرة :  ةالصخري الترسبات هذه في  الحفر خالل  من مذهلة
  قرب الوديان في األوائل  المسيحيون وجد. العالم  في لها مثيل  ال بأبعاد األرض  تحت   كاملة ومدينة األرض
  يجد.  كنائسهم تزيين يتقنون  كانوا. العرب  أو الرومان  أو الفرس من  سواء األعداء،  من لهم مالذا   غوريم
  المحفوظة األيقونات. البيزنطية الثقافة من ثمينة   كنوزا   غوريم منتزه وديان من واد   كل  في اليوم الزائر
.  البيزنطية المراكز أهم  فن منافسة  تستطيع عشر والحادي السابع القرن بين  الفترة من المرممة أو بالكامل
 . يضاهي ال سحرا    عليها تضفي  كبادوكيا في  الطبيعة لكن

 وثائقي  11:15

 ألمانيا  في تتغلغل  نيجيرية  مافيا - األسود الفأس

 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

 عمراني رمز حكاية - براندنبورغ  بوابة

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 سيادة  لمة - شو  البشير 15:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:00

 وثائقي  16:15

 عمراني رمز حكاية - براندنبورغ  بوابة

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

 ألمانيا  في تتغلغل  نيجيرية  مافيا - األسود الفأس

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

 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 فزيونيةتل تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 األول  الجزء األسود، بالذهب  غانا حلم - النفط  وعود

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-10-05 

 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

 عمراني رمز حكاية - براندنبورغ  بوابة

 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

 سيادة  لمة - شو  البشير 05:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 06:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 ألمانيا  في تتغلغل  نيجيرية  مافيا - األسود الفأس

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان  عين من تلفزيونية قاريرت - مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 عمراني رمز حكاية - براندنبورغ  بوابة

 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

 سيادة  لمة - شو  البشير 13:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00
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 والحياة  العقيدة 14:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول ونمراسل 15:00

 وثائقي  15:15

 األول  الجزء األسود، بالذهب  غانا حلم - النفط  وعود

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 16:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية االختالف - توك جعفر 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - 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  2021-10-06 

 والحياة  العقيدة 00:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 ألمانيا  في تتغلغل  نيجيرية  مافيا - األسود الفأس

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 02:00

 االقتصادية  المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 03:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  04:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 05:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 06:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  06:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 07:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 08:00

 والحياة  العقيدة 08:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 ألمانيا  في تتغلغل  جيرية ني مافيا - األسود الفأس

 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  ايةبد  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

 ألمانيا  في تتغلغل  نيجيرية  مافيا - األسود الفأس
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 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 16:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:03

 تركيا  األوائل،  يحيينللمس  الصخرية المدينة - غوريم

 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 النظام على
 . األسماك مافيا
  استغالل تكافح حكومية غير منظمة وهي البحر،  حارس أي شيبيرد  سي مؤسس هو اتسونو باول

  تعقب  سفنها بواسطة بانتظام 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

  
  وإلى وفاته حتى  القانوني،  غير الصيد  رواد أحد  فيدال،  أنطونيو  عاش حيث إسبانيا إلى  الوثائقي هذا يقودنا

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

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

 تركيا  األوائل،  للمسيحيين  الصخرية المدينة - غوريم

 وثائقي  22:15

 األسماك  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  2021-10-07 

 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

 تركيا  األوائل،  للمسيحيين  الصخرية المدينة - غوريم

 وثائقي  01:15

 األسماك  صيد مافيا

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 والحياة  العقيدة 02:30

 وثائقي  03:00

 األسماك  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

 تركيا  األوائل،  للمسيحيين  الصخرية المدينة - غوريم

 وثائقي  05:15

 األسماك  صيد مافيا

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 ية الثقاف المجلة   - الثقافة واحة 06:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 األول  الجزء األسود، بالذهب  غانا حلم - النفط  وعود

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 تركيا  األوائل،  للمسيحيين  ةالصخري المدينة - غوريم

 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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 عمراني رمز حكاية - براندنبورغ  بوابة

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 األول  الجزء األسود، بالذهب  غانا حلم - النفط  وعود

 االقتصادية   جلةالم  - ألمانيا في صنع  14:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 14:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 عمراني رمز حكاية - براندنبورغ  بوابة

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 16:00

 وحكايات   وأشخاص  دول  - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW  ألخبار ا - 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

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:45

 تركيا  األوائل،  للمسيحيين  الصخرية المدينة - غوريم

19:00 DW األخبار   موجز - بار األخ 

 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 

 خاصة  تغطية  ـ  كورونا - خاص  برنامج 22:03

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 22:15

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  00:30

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

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 01:45

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 02:15

 السيارات  مجلة  - السرعة عالم 02:30

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

 ة خاص تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 03:45

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 04:30

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

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 05:45

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية  والشبكة  رقميال العالم  - كليك 06:15

 والحياة  العقيدة 06:30

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

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 07:45

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة   مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 09:45

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 10:30

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

 خاصة  تغطية ـ  وروناك - خاص برنامج 11:45

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 12:30

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 13:00
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 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 13:45

 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

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 15:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:00

 أوروبا من موسيقية عروض - ة أوروبي موسيقى 16:15

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 سيادة   لمة  - شو البشير 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 سيادة  لمة - شو  البشير 22:03

23:00 DW األخبار   موجز - بار األخ 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2021-10-09 

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع  هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  02:45

 وثائقي 03:15

 ! والعقل  العاطفة عن قصة   ـ الشمبانزي

  عن الحيوانات أحاسيس تخبرنا ماذا  الحيوانية؟ تالصفا تنتهي وأين  اإلنسان لدى  البشرية  الصفات تبدأ أين
 . والعقل المشاعر تاريخ في  رائعة رحلة  إلى العلمي الوثائقي  هذا  يأخذنا أنفسنا؟
  فريدة فيديو   مقاطع من يتضح  كما الشمبانزي،   قردة أيضا   وإنما الحروب يشنون  الذين  وحدهم البشر ليس

  والتعاون التعاطف من حاالت  تعرف الشمبانزي قردة أن السلوكية التجارب تُظهر. الفيلم هذا  يعرضها
ا الشمبانزي  تجمعات  تتشكل.  القتال بعد وترتاح بينها ما في  تتصالح فهي: واإلنصاف   خالل من أيض 

  مجرد الواقع في هو  والثقافية األخالقية  السمات ظهور  فهل. أخرى  إلى  مجموعة من تختلف وتقاليد عادات
  الغابة إلى  ،  إفريقيا  غرب في  البرية المناطق آخر من واحدة إلى الوثائقي لفيلما يقودنا بحت؟  إنساني إنجاز
  التي  الغامضة الحجارة  أكوام أهمية  فما. خفية لكاميرات مسجلة مقاطع ويعرض ،   نيجيريا في  الجبلية
  فقط تنحصر  المزايا  هذه أن العلماء اعتقد جذوعها؟  فتحات في أو  األشجار من بالقرب الشمبانزي تركتها
  المجتمعات نوع  ما حق ا؟ أقربائنا أقرب ذكاء مدى وما دينية؟ لمعتقدات سابقة أشكال  هناك  هل.  البشر على
  لعالمنا  ثاقبة نظرة الفيلم  يعطي األجانب؟  كره ظاهرة تأتي  أين ومن المشتركون؟ أسالفنا  فيها عاش  التي

 . وضوحا   أكثر بشكل تدريجيا   رؤيته يمكننا  والذي المعقد،   الداخلي

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 عمراني رمز حكاية - براندنبورغ  بوابة

 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

Madness موسيقى في  طفرة  أحدثت التي البريطانية الموسيقية الفرق  إحدى هي SKA  عقد نهاية في  
  حققت أغان  بضمنها  بريطانيا،  في  أغان عشر أفضل لقوائم  لها أغنية  عشرة خمس وصلت. السبعينيات 

 . هذا  يومنا حتى  بالشهرة  تتمتع الفرقة زالت  وال. Our House مثل مدويا  نجاحا
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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  قميالر العالم  - كليك 13:00

 وثائقي  13:15

 ! والعقل العاطفة عن قصة ـ  الشمبانزي

 وثائقي 14:00

 اليومية  الحياة في   األلعاب تساعد  كيف - األلعاب طاقة

  قبل األطباء مهمة ويسّهل  الطبيعي،  العالج  في المرضى يساعد تأثيرا لها أن  أم فقط؟  للتسلية األلعاب هل
 المدرسة؟ في  لطالبا ويحفّز العمليات إجراء
  في يكمن الحل  لكن ضعفهم،  على التغلب كيفية في وخاصة  للكثيرين بالنسبة مشكلة الذاتي التحفيز يشكل
  كل  شاقة  عضلية بتمارين مونفيلد باوال تقوم  عندما مثال . معين لهدف األلعاب استخدام عملية وهي  التلعيب

  أن عاما 14 العمر من البالغة الفتاة  تتمنى  لذا. اغيدم بشلل   مصابة ألنها  الصحية  حالتها  تسوء  ال كي يوم
  المساعدة في  األلعاب مطورو يرغب  وهنا. خارجية مساعدة ودون بسعادة التمارين  أداء من أخيرا تتمكن
 . الذاتي   التحفيز عبر

  مالئمين وتدريب صحية رعاية  إلى  للوصول يسعى طبي  تقني الحقيقة في  هو شتيفان األلعاب  مطور
  المرضى على تنفيذها  قبل  الجراحية عملياتهم  تجربة من التلعيب عبر يتمكنوا كي لجراحينا لألطباء
 . التفاصيل بأدق العمليات وإدارة المحمولة هواتفهم على أوال    التدرب هؤالء على أن  ويرى. الحقا
  في  كامال بوعاأس طالبها مع  تقضي مثال. األدوار  خالل من اللغة  فتدّرس إيريس   األلمانية اللغة  معلمة أما

 . األمر  في مشاعرهم  إشراك  يتم  عندما أفضل بشكل يتعلمون الطالب إن وتقول افتراضية،  رحلة

 
  التجارة ألن  شوكية رافعة  محاكاة جهاز باستخدام  التلعيب نجاح إثبات  وفريقه جيلمين البلجيكي يريد كما
  اآلالت هذه على التعلم الشوكية عاتالراف  سائقي وعلى  باّطراد تنمو اللوجستية   والخدمات اإلنترنت عبر

 . للمحاكاة  جهاز خالل من  اآلالت على  يتدربون لذا  األخيرة،  الفترة  في زادت التي للحوادث تفاديا  بسرعة

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 تركيا  األوائل،  للمسيحيين  الصخرية المدينة - غوريم

 وثائقي  15:15

 األسماك  صيد مافيا

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 16:00

 وثائقي  16:15

 ! والعقل العاطفة عن قصة ـ  الشمبانزي

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 - خبار األ 
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 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي  18:15

 عمراني رمز حكاية - براندنبورغ  بوابة

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 ! والعقل العاطفة عن قصة ـ  الشمبانزي

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

 اليومية  الحياة في  األلعاب  تساعد كيف - األلعاب  طاقة

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  2021-10-10 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 سيادة  لمة - شو  البشير 01:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الثاني  ءالجز األسود،   بالذهب غانا حلم - النفط وعود

  النفط  آبار أكبر من واحدة على سواحلها قبالة   العثور تم  حينها. فرح نشوة  في غانا كانت   2007 عام في
 . انتظاره طال  اقتصاديا   وانتعاشا   للسكان رخاء   يجلب أن األسود الذهب على. إفريقيا في
  النفط  آبار أكبر من واحدة على سواحلها قبالة   العثور تم  حينها. فرح نشوة  في غانا كانت   2007 عام في
 .  انتظاره طال  اقتصاديا   وانتعاشا   للسكان رخاء   يجلب أن األسود الذهب على. إفريقيا في

  االعتقاد  بحسب نفط،  على العثور يتم  أينما .  بالنفاذ آخذ  العالمي،   االقتصاد عجلة تسير  التي المادة النفط، 
  65 بعد  على نفط اكتشاف  تم حين أيضا غانا سكان  دهاعتق ما  هذا.  جيدة الناس أحوال تكون السائد، 
  يبدأ أن  ينبغي كان. الفقر  ينهكه بلد  في تحول نقطة  2007سنة  كانت. البالد سواحل  من كيلومترا
  النفط  تنتج  التي نيجيريا من أفضل  بطريقة  التصرف تريد غانا  وكانت   2010عام في النفط  استخراج
 . البنزين  استيراد إلى  وتضطر
  منذ الناس يعيش حيث هادئة،   ساحلية منطقة على الجديدة الدخل  مصادر آثار  األمد طويلة  ائقوث تصف
  للمنطقة نعمة  إلى النفط اكتشاف تحول  هل تغير؟  الذي ما.  المطاط  زراعة أو الصيد  على بعيد أمد

   نيجيريا؟ في  كما نقمة إلى أم السابق؟ في المحرومة
.  صغيرة قرية في السكان شتيرتس  أندريا  والصحفية زاسه  لكهإ المخرجة  ترافق سنوات عشر من ألكثر
  السكان قصص  وثقت المتحركة،  الرسوم من وثائقيا   فيلما   أصدرت التي أوكويه إيبل النيجيرية الفنانة 

 . نظرها وجهة من المحليين

 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

 ! والعقل العاطفة عن قصة ـ  الشمبانزي

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 سيادة  لمة - شو  البشير 07:00

 وثائقي  08:00

 اليومية  الحياة في  األلعاب  تساعد كيف - األلعاب  طاقة

 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 رتاجاتريبو - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 الثاني  الجزء األسود، بالذهب  غانا حلم - النفط  وعود

 وثائقي  12:00

 اليومية  الحياة في  األلعاب  تساعد كيف - األلعاب  طاقة

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 نسانية اإل  ميراث - البشرية كنوز 13:00

 تركيا  األوائل،  للمسيحيين  الصخرية المدينة - غوريم

 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

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 16:00

 تركيا  األوائل،  للمسيحيين  يةالصخر المدينة - غوريم

 وثائقي  16:15

 الثاني  الجزء األسود، بالذهب  غانا حلم - النفط  وعود

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 رتقاري - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 18:15

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 عمراني رمز حكاية - براندنبورغ  بوابة

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 20:03

 اأوروب في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

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

 سبوعاأل  هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 ! والعقل العاطفة عن قصة ـ  الشمبانزي

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2021-10-11 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 روباأو في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 الثاني  الجزء األسود، بالذهب  غانا حلم - النفط  وعود

 وثائقي  02:00

 اليومية  الحياة في  األلعاب  تساعد كيف - األلعاب  طاقة

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 ألسبوعا هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الحيض  تابو - باندورا صندوق

  الحقوق   في المساواة يعيق  التابو هذا  أن  الوثائقي هذا  يكشف. المحرمات من هذا يومنا حتى  الحيض يعتبر
 . الشهرية دورتهن بسبب  وثقافيا اجتماعيا مضطهدات العالم من كثيرة أنحاء في  فالنساء.  للمرأة
  وأوغندا وبريطانيا الهند   في فتيات يرافق النساء،  من معظمه طاقم   تجهأن  الذي باندورا صندوق  فيلم

  الحيض  لفترة  مخصصة صحية منتجات  يملكن ال ألنهن المدرسة إلى  الذهاب يستطعن  ال الشمالية وأمريكا
.  العالم  بلدان من كثير في المحرمات من اآلن  حتى الحيض  يعتبر إذ .  القطنية السدادات أو الصحية كالفوط
  لصوتهن  أحد يستمع   لم منسيات ألخريات   الفرصة ويتيح رأيهن عن التعبير إمكانية النساء  الفيلم هذا  يمنح

 . والفقيرات السابقات كالسجينات
.  الشهرية الدورة موضوع  حول الصمت  حاجز يكسرن رأي وصانعات وناشطات بطالت الوثائقي  يرافق
  الرفض لكسر البلدان من العديد في لنساء ا خاللها من تكافح  عالمية حركة نشوء   لكيفية  يوثق كما

 . لهن االجتماعي

 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

 الثاني  الجزء األسود، بالذهب  غانا حلم - النفط  وعود

 الحدث  تعاصر يبورتاجاتر - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي  09:15
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 الثاني  الجزء األسود، بالذهب  غانا حلم - النفط  وعود

 وثائقي  10:00

 اليومية  الحياة في  األلعاب  تساعد كيف - األلعاب  طاقة

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 التشيك  جمهورية  الرائعة،  بالزخارف  البيوت تكتسي حيث - تيلش

  مكانا   الماضي في كانت. غابرة أزمنة من جزيرة وكأنها األسماك  برك بين  التشيكية  تيلش مدينة تقع
 . الملح  بيعو البيرة  تخمير من سكانها  عاش. وفيينا براغ  بين الطريق  على هاما   تجاريا  
  تيلش  قصر  جعل فهو. نويهاوس  فون زاخاريا النبيل اإلقطاعي طموح  إلى تيلش  نهوض  في الفضل يعود
  الصغيرة الريفية   البلدة وحّول مورافيا مرتفعات  إلى إيطاليين  بنائين  وجلب عشر السادس القرن في له مقرا  
  نفسها  تيلش تقدم  هكذا  حالمة،   يةريف وأجواء الطابع جنوبية سوق  وساحة مهيب،  قصر. حضري مركز إلى
  من أجمل واحدة وكل والباروك،  النهضة لعصر تنتمي واجهات  بين  التشيكية اليومية الحياة. اليوم حتى

  الفنانون نسي مسرحي عمل ديكور  الواجهات هذه كانت إن الصباح،   في أحيانا    المرء يتساءل. األخرى
 . المساء في تفكيكه

 وثائقي  11:15

 ! والعقل العاطفة عن قصة ـ  الشمبانزي

 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

 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  والمجتمع اةالحي - يوروماكس 14:30

 سيادة  لمة - شو  البشير 15:00

 وثائقي  16:15

 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 

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

 ! والعقل العاطفة عن قصة ـ  بانزيالشم

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



 DW Arabia | اإلثنين 2021-10-11  29/78

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

 الثاني  الجزء األسود، بالذهب  غانا حلم - النفط  وعود

23:00 DW  األخبار   موجز - ألخبار ا 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-10-12 

 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

 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 03:00

 أوروبا من ةموسيقي  عروض - أوروبية  موسيقى 03:15

 وثائقي  04:00

 اليومية  الحياة في  األلعاب  تساعد كيف - األلعاب  طاقة

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 04:30

 سيادة  لمة - شو  البشير 05:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 06:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية  والشبكة  يالرقم العالم  - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 ! والعقل العاطفة عن قصة ـ  الشمبانزي

 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

 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - ثبك 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

 سيادة  لمة - شو  البشير 13:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00
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 وثائقي  14:30

 اليومية  الحياة في  األلعاب  تساعد كيف - األلعاب  طاقة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 الثاني  الجزء األسود، بالذهب  غانا حلم - النفط  وعود

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 16:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية الختالفا  - توك جعفر 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار  - ار األخب 

 وثائقي  21:30

 اليومية  الحياة في  األلعاب  تساعد كيف - األلعاب  طاقة

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  2021-10-13 

 وثائقي  00:00

 اليومية  الحياة في  األلعاب  تساعد كيف - األلعاب  طاقة

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 ! والعقل العاطفة عن قصة ـ  الشمبانزي

 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  ةبداي   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

 اليومية  الحياة في  األلعاب  تساعد كيف - األلعاب  طاقة

 األسبوع هذا لمالعا - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 ! والعقل العاطفة عن قصة ـ  الشمبانزي

 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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 ! والعقل العاطفة عن قصة ـ  الشمبانزي

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 16:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ة اإلنساني   ميراث - البشرية كنوز 18:03

 التشيك  جمهورية الرائعة،   بالزخارف   البيوت  تكتسي حيث  - تيلش 

 وثائقي 18:15

 األلمانية  الوحدة سلبيات - ألمانيا شرق  في المافيا  عصابات

  الوثائقي هذا يعود. برلين جدار سقوط  منذ ألمانيا شرق  في إجرامية شبكة  ببناء اإليطالية المافيا قامت
 . ألمانيا   شرق إلى  اإليطالية المافيا وصلت كيف  ويظهر الوراء،  إلى  عاما 30 من أكثر إلى االستقصائي

  التصوير فريق  أعضاء  سافر بأكملها،  ألمانيا شرق  في  ومناطق مدن في ندرانغيتا  مافيا أثر تقفي أجل من
  المدعين وبعض  شرطة بضباط التقوا هناك .  إيطاليا  جنوب في  كاالبريا في ندرانجيتا مافيا مراكز إلى

  في  االستقصائيون الصحفيون بحث. العصابة أفراد منها يأتي  التي األماكن في أبحاث ا  أجرواو العامين
  األلمانية التحقيق  وثائق من الصفحات آالف بتقييم  وقاموا. العقارية  والسجالت  االقتصادية  البيانات

:  ألمانيا شرق  في  ندرانجيتا  مافيا ضد  اآلن حتى معروفة  غير كبيرة،  قضية  بتعقب  قاموا كما. واإليطالية 
  وتوفّر. ألمانيا شرق في ندرانجيتا خلية ألعضاء  اتصاالت على المحققون  تنصت عاما 20 يقارب ما قبل

.  وساكسونيا تورينغن واليتي  في  للمافيا الخفية الهياكل  على دقيقة نظرة السرية المراقبة  بروتوكوالت
  األخرى  اإليطالية المافيا ومجموعات لندرانجيتا المعقّدة  البنية شأن  في  الصعبة التحقيقات  عن الفيلم يحكي
 من سنوات  قصة الوثائقي يظهر. المنظمة الجريمة ضد  العديدة والهزائم  القليلة  النجاحات حول وكذلك
  ناجحة إجراءات اتخاذ من األخيرة   السنوات  في السلطات مكن تعاون وألمانيا،  إيطاليا سلطات  بين التعاون
  حتى ناشطة المافيا تزال ال  حيث الشرقية الواليات في  بعد ليس ولكن - ألمانيا في اإليطالية  المافيا ضد
 . المجتمع  في السلمي والتعايش الديمقراطية يهدد إجرامي  نشاط. هذا يومنا

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار   موجز - ار األخب 

 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

 التشيك  جمهورية الرائعة،   بالزخارف   البيوت  تكتسي حيث  - تيلش 

 وثائقي  22:15

 األلمانية  الوحدة سلبيات - ألمانيا شرق  في المافيا  عصابات

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2021-10-14 

 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

 التشيك  جمهورية الرائعة،   بالزخارف   البيوت  تكتسي حيث  - تيلش 

 وثائقي  01:15

 األلمانية  الوحدة سلبيات - ألمانيا شرق  في المافيا  عصابات

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 اليومية  الحياة في  األلعاب  تساعد كيف - األلعاب  طاقة

 ي وثائق 03:00

 األلمانية  الوحدة سلبيات - ألمانيا شرق  في المافيا  عصابات

 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

 التشيك  جمهورية ة، الرائع  بالزخارف   البيوت  تكتسي حيث  - تيلش 

 وثائقي  05:15

 األلمانية  الوحدة سلبيات - ألمانيا شرق  في المافيا  عصابات

 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

 الثاني  الجزء األسود، ب بالذه غانا حلم - النفط  وعود

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 التشيك  جمهورية الرائعة،   بالزخارف   البيوت  تكتسي حيث  - تيلش 

 وثائقي  09:15

 األلمانية  وحدةال سلبيات - ألمانيا شرق  في المافيا  عصابات

 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

 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 الثاني  الجزء األسود، بالذهب  غانا حلم - النفط  وعود

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  14:00

 برلين  ي ف ملهمة قصص  - حكاية عندي 14:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 

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 - ناآل 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  2021-10-15 

 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

 نكبوتية الع والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 06:15

 وثائقي  06:30

 اليومية  الحياة في  األلعاب  تساعد كيف - األلعاب  طاقة

 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
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17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 سيادة   لمة  - شو البشير 18:03

19:00 DW  بار األخ  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 

 سيادة  لمة - شو  البشير 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2021-10-16 

 وحكايات  وأشخاص دول - باأورو 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

 أذكياء؟ ألطفالا  يجعل الذي  ما

  في التعليم أُهمل إذا.  الحياة مسار يحدد  فيها يحدث فما  حاسمة،  اإلنسان حياة من األولى الخمس السنوات
 . للمجتمع  وال للطفل ال.  أبد ا إصالحها يمكن ال مشاكل تنشأ فقد المبكرة، الطفولة مرحلة

  في  الباحثون يجمع وهنا. المتحدة الياتالو  في  المبكرة الطفولة  تعليم في حكومي استثمار  أي يوجد يكاد ال
  يكون أن يمكن الحياة  من  األولى الخمس السنوات  في  األطفال يتلقاه الذي  والتعليم الدعم  بأن الصدد،  هذا
  أمرا فقط ليس المبكرة الطفولة  مرحلة في  التعليم إلى االفتقار  إن. حياتهم  مسار على حاسم تأثير لهما

  هذا  يسلط . ككل المجتمع على وخيمة عواقب له يكون أن يمكن ولكن دوللفر للطفل بالنسبة مأساويا
  ومن والتاريخ،  االجتماع علم منظور من مختلفة،  نظر وجهات من الموضوع  هذا  على الضوء  الوثائقي

  الشخصية القصص   على التركيز  ينصب ذلك،  ومع . التنموي النفس   وعلم الدماغ أبحاث منظور من
  بداية أطفالها منح تحاول الصعاب،  كل ورغم التي العائالت على وكذلك . لتعلمبا  يستمتعون الذين لألطفال
  المجتمع يعترف بالكاد الذين المدرسة  قبل ما مرحلة معلمي على  أيضا الضوء  ويسلط.  الحياة  في  جيدة

  فيلم .  للمجتمع ضروري  هو ما  بحماسهم يقدمون  ذلك ومع. الفقر  خط يتجاوز بالكاد  وراتبهم بعملهم
 . حقيقية مشكلة  إلى االنتباه للفت الفكاهة م يستخد

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 ئقي وثا 06:15

 األلمانية  الوحدة سلبيات - ألمانيا شرق  في المافيا  عصابات

 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  ةموسيقي  عروض - أوروبية موسيقى 09:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 األلمانية  الوحدة سلبيات - ألمانيا شرق  في المافيا  عصابات
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 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

 أذكياء؟  األطفال يجعل الذي ما

 وثائقي 14:00

 للعالم  الموسيقية نيجيريا رسالة - اإلفريقية اإليقاعات 

  عديدة  مناطق  في الرقص  نوادي  في ونجوم إفريقيا من موسيقيون هم  ونينيوال  فيدوودا بوي  وبورنا وزكيد
  تطورت موسيقية عناصر وهي" األفروبيتس "  يسمى ما أو  اإلفريقية  اإليقاعات موسيقاهم تشكل. العالم من
 . للرقص  مريحا مزيجا دانسهول،  أو هوب الهيب بموسيقى ممزوجة إفريقيا غرب في
  وكبار الموسيقي اإلنتاج شركات على الهائلة األرباح إفريقيا من القادمة العالمية قىالموسي ازدهار يَُدر

.  اإلفريقية القارة  ألبناء بالنفس  الثقافية  الثقة  أيضا يعزز ما وهو. الموسيقى  صناعة في  التنفيذيين المدراء
  إلى يقفون الفنانين ضبع وأصبح  الحقا  تغير األمر هذا  ولكن سياسي  طابع ذا المحتوى يكن لم  البداية في

  التواصل  وسائل على  مالحظته يمكن التوجه  وهذا. النيجيرية  الشرطة  قبل من المعنفين ضحايا   جانب
 . االجتماعي

  تتشكل  بدأت حيث كينيا،  في وكذلك نيجيريا في  األفروبيتس موسيقى في  معروفين فنانين الفيلم  يرافق
  فريق يزور. بقوة وجودها  اليوم   األفروبيتس موسيقى ت أثبت. إفريقيا شرق في الموسيقي  النوع  لهذا فروع

 . كبيرة سيارات المشهورين الفنانين إمتالك ظاهرة تفسير الفيلم ويحاول ازدهارها  أماكن  بعض التصوير

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 التشيك  مهوريةج الرائعة،   بالزخارف   البيوت  تكتسي حيث  - تيلش 

 وثائقي  15:15

 األلمانية  الوحدة سلبيات - ألمانيا شرق  في المافيا  عصابات

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 أذكياء؟  األطفال يجعل الذي ما

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان   عين من  تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان  و  ولمةالع  مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي  18:15

 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 أذكياء؟  األطفال يجعل الذي ما
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20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

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

 األلمانية  الوحدة سلبيات - ألمانيا شرق  في المافيا  عصابات
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 األحد  2021-10-17 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 سيادة  لمة - شو  البشير 01:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الخوف  جذور استكشاف

  القلب دقات وتسارع  الرجفة الخوف؟ لعالج دواء يوجد هل باطراد؟   الخوف اضطرابات   تزداد لماذا
ا  المرض يسبب  قد ولكنه الحياة،  قيد  على للبقاء مهم  الخوف.  شديد  توتر عن تعبير والتعرق  . أيض 
  بمساعدة المرتفعات  من الخوف على التغلب يمكن  هل بالخوف؟ إحساسنا   على كورونا جائحة تؤثر كيف
  لهذا اإليجابية   التأثيرات وماهي بالرعب،  الشعور الناس من الكثير يحب لماذا  االفتراضي؟  الواقع تقنيات 
  السنوات  في. والذهن الجسم  في التحكم الدماغ  في  اللوزي  الجسم  يتولى الخائفة األفعال ردود عند األمر؟
  جديدة  أساليب وتطوير البشري الخوف رموز فك  متابعة في العالم أنحاء ميع ج في  العلماء نجح األخيرة 

  في لكن أحيانا ،  مفيدا   هذا يكون  قد. المهددة التجارب  ننسى  أال على لدينا الخوف  ذاكرة تعمل.  للعالج كليا  
  النفسية الطبيبة فريق يدرس  الجامعي فرايبورغ  مشفى في. الذكريات هذه   مثل تتكرس األحيان بعض
  يثيرها الخوف  نوبات  من الكثير:  للمعنيين مفاجئة نتائج  وهناك. الهلع   نوبات أسباب  دومشكه كاتارينا
  هناك. مخبرية  تجربة في هذا   يحدث كيف تعرض  الطبيبة. منه وعي بدون فيها  ويتسبب بنفسه المريض
  تعرض ديميلو يلكا النارية  الدراجات استعراضات بطل. شيء  أي من يخافون ال  أنهم يبدو  أناس   أيضا  

  العصبي  النفس عالم. الخطيرة بهلوانياته ليتابع  النارية  دراجته ليركب يعود  ذلك ومع كثيرة،  مرات للسقوط
.  بالخوف  يشعرون الذين األشخاص  لدى يعمل  كما كايل لدى الخوف مركز يعمل  ال لماذا يبحث زالد دافيد
 الخوف؟  من يخاف ال  أنه أم حقا ، الخوف  عديم كايل هل

 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

 أذكياء؟  األطفال يجعل الذي ما

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 سيادة  لمة - شو  شيرالب 07:00

 وثائقي  08:00

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

 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

 الخوف  جذور استكشاف

 وثائقي  12:00

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 التشيك  جمهورية الرائعة،   بالزخارف   البيوت  تكتسي حيث  - تيلش 

 وثائقي  13:15

 األلمانية  الوحدة سلبيات - ألمانيا شرق  في المافيا  عصابات

 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

 الخوف  جذور استكشاف

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

 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا   العلوم مجلة   - اآلن المستقبل 21:30

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

 وثائقي  22:15

 أذكياء؟  األطفال يجعل الذي ما

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2021-10-18 

 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

 الخوف  جذور استكشاف

 وثائقي  02:00

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 مستقبلي؟ مختبر أم  قابةر  دولة - الصين

  مواطنيها بيانات من هائلة كميات  تجميع من الدولة سيمكن.  ضخم رقمي مراقبة  نظام   بتطوير الصين تقوم
  بالقواعد يلتزم من كل  ألن ومغرية عملية فالعروض.  النظام هذا في  للمشاركة استعدادهم  يبدون الذين

 . مكافآت على  يحصل
".  البشرية  تاريخ في طموحا األكثر األورويلي المشروع"   بأنه الصيني الرقمي المراقبة نظام   نقّاد يصف
  المراقبة  كاميرات كل متابعة شنغهاي" عقل "  بـ يسمى ما مركز  في السلطات   تستطيع المثال سبيل فعلى
  شاشات  على المطلوبة الكاميرا تنقله ما  رؤية هناك للموظفين ويمكن. كاميرا مليون قرابة  عددها يبلغ  التي

  يتقيد ال  من أو المهمالت،  سلة بجانب  قمامته يلقي  من أو مثال سير   مخالفة يرتكب  من لتحديد ،ضخمة
  يجد". جدا  آمنة  المدينة أن وسيدركون بخير  الناس سيجعل"   أنه النظام هذا  مطّورو ويرى. كورونا بقواعد
  خالل من مواطن كل موقع تحديد من الخوارزميات تتمكن فعندما. النظام  هذا في  مزايا الصينيين معظم
  مريح النظام فهذا  ذلك،  إلى باإلضافة. فرصة  أية  والمجرمين للمحتالين  تبقى فلن مشيته وحتى ولغته وجهه
 ويلتزمون يشاركون الذين أولئك. الذكي  هاتفه  باستخدام  شيء بكل القيام إمكانية   للمواطن  يوفر ألنه جدا

  التصنيف  بنظام  يسمى ما بفضل اإلنترنت،  تراكاش في كحسم  مكافآت على أيضا  يحصلون القواعد  بجميع
  البيانات يجعل  ما وهو. كهذا مراقبة لنظام الناس  تقبل على يساعد الحياتية األمور فتسهيل .  االجتماعي

.  أخرى  بلدان في األشياء  هذه  بعض  على كبيرا طلبا  هناك أن إذ. الصين في فقط  ليس   للغاية،  جذابة  الكبيرة
 باستخدامها؟ له يُسمح ومن امتالكها؟ له  يحق ومن لذلك؟ المطلوبة  ناتالبيا  تأتي أين من ولكن
  الخاصة؟  مجتمعه قيم بذلك  مخالفا  الصين مع سيتعاون  هل الصينية؟  التكنولوجيا  مع الغرب سيتعامل كيف
 المعايير؟  اآلخرون يحدد أن  النهاية  في ويقبل  - محصنا سيبقى أم

 وروباأ في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 04:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 الخوف  جذور استكشاف

 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

 مستقبلي؟  مختبر أم  رقابة دولة - الصين
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 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي  09:15

 الخوف  جذور شافاستك

 وثائقي  10:00

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 السويد   الملكات،   جزيرة  - دروتنينغهولم

  فيها اليوم   تعيش".  ملكاتال  جزيرة"   دروتنينغهولم،  تقع استوكهولم من فقط  كيلومترات عشرة بعد على
  الملكات إحدى بنته الجزيرة على الموجود   القصر. غوستاف  عشر السادس كارل الملك  مع سيلفيا الملكة
  مع الثقافة تجتمع حيث  ماالرين بحيرة عند خالب   مشهد  وسط القصر يقع. عشر السابع القرن أواسط في

 . شكل أبهى  في الطبيعة
  لطرز متنوعة  تشكيلة القصر ومسرح الصيني  والجناح دروتنينغهولم قصر  من المكونة  المجموعة تمثل

 . الكالسيك قبل وما والروكوكو الباروك: مختلفة معمارية
  الفيلم يعرض . عصرية  موسيقى ترافقها للغاية،  معبرة صور خالل من األجواء هذه الوثائقي  الفيلم ينقل
 ولكن الزاهية،  بألوانه  الصيني الجناح ثم ة، إنجليزي وحديقة منتزه مع القصر في  الفخمة  الباروك غرف
.  األصلية بحالتها تحتفظ تزال  ال التي المنصة تجهيزات مع الشهير  القصر مسرح نشاهد  األول المقام في
 . اليوم حتى  حية العريقة  المسرح  تقاليد تُبقي  فنية  مهرجانات صيف كل هنا تقام

 وثائقي  11:15

 أذكياء؟  األطفال يجعل الذي ما

 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

 مستقبلي؟  مختبر أم  رقابة دولة - الصين

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 سيادة  لمة - شو  البشير 15:00

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 مستقبلي؟  مختبر أم  رقابة دولة - الصين

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 بوتية العنك والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:03
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 وثائقي  18:15

 أذكياء؟  األطفال يجعل الذي ما

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

 الخوف  جذور استكشاف

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-10-19 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري  00:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي لعالم ا - كليك 01:00

 وثائقي  01:15

 مستقبلي؟  مختبر أم  رقابة دولة - الصين

 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

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 04:30

 سيادة  لمة - شو  البشير 05:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 06:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 أذكياء؟  األطفال يجعل الذي ما

 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

 مستقبلي؟  مختبر أم  رقابة دولة - الصين

 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

 لمانياأل الدوري  حصاد - األلماني الدوري 12:30

 سيادة  لمة - شو  البشير 13:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00
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 وثائقي  14:30

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 الخوف  جذور استكشاف

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

 ساناإلن و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  21:30

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   وجزم  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 األربعاء  2021-10-20 

 وثائقي  00:00

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 أذكياء؟  األطفال يجعل الذي ما

 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  ختالفاال - 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

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

 األسبوع هذا العالم - لعالما حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 أذكياء؟  األطفال يجعل الذي ما

 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   لمجلةا  - 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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 أذكياء؟  األطفال يجعل الذي ما

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

 السويد  الملكات،  جزيرة  - دروتنينغهولم

 وثائقي 18:15

 اإلرهاب   ضد  الفن - الموت أو الرقص

  عن جودة أحمد السوري  الراقص  يتحدث". الرقص من أتمكن ال كي ساقي  على النار سيطلقون  إنهم قالوا" 
  سوريا  وطنه من الفرار  إلى اضطر فقد . وراءه ابياإلره داعش تنظيم  كان الذي  الوحشي  التهديد هذا

 . دمشق ومدينته
  الدولة بتنظيم يسمى لما مواجهته في  جودة  أحمد شعار الكلمات هذه أصبحت  -" تموت   أو ترقص إما" 

  الرقص ألن  بالرقص،  أحمد  شغف  يكره أيضا والده  لكن رقبته،  على كوشم رسمه تعبير.  داعش اإلسالمية 
  وكان هولندا إلى الفرار من أحمد تمكن  ، 2016  عام في. سوريا  في بالرجال ئقاال  يُعتبر  ال نظره في

  عالميا نجما أحمد  أصبح. الهولندي  الوطني الباليه معهد في دراسي مقعد على حصل كما. جدا محظوظا
.  النهاية في عروضه يحضر أصبح والده حتى. التلفزيونية الفعاليات من العديد وله قصيرة فترة خالل
 . كثيرا  جودة أحمد  أسعدت  والده مع لحته مصا

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

 السويد  الملكات،  جزيرة  - دروتنينغهولم

 وثائقي  22:15

 اإلرهاب  ضد الفن - الموت  أو  الرقص

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2021-10-21 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 00:15

 االقتصادية   المجلة  - انياألم في صنع  00:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 01:00

 السويد  الملكات،  جزيرة  - دروتنينغهولم

 وثائقي  01:15

 اإلرهاب  ضد الفن - الموت  أو  الرقص

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

 وثائقي  03:00

 اإلرهاب  ضد الفن - الموت  أو  الرقص

 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

 السويد  الملكات،  جزيرة  - دروتنينغهولم

 وثائقي  05:15

 اإلرهاب  ضد الفن - الموت  أو  لرقصا

 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

 الخوف  جذور استكشاف

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 السويد  الملكات،  جزيرة  - دروتنينغهولم

 وثائقي  09:15

 اإلرهاب  ضد الفن - الموت  أو  الرقص

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 10:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  10:30

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

 مستقبلي؟  مختبر أم  رقابة دولة - الصين

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 الخوف  جذور استكشاف

 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

 مستقبلي؟  مختبر أم  رقابة دولة - الصين

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 - ألخبار ا 

 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  2021-10-22 

 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  ءالضو   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

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

 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 بوعيأس  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

 لحدث ا 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 

 سيادة   لمة  - شو البشير 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا ىعل عين   20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 سيادة  لمة - شو  البشير 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع  هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  02:45

 وثائقي 03:15

 والزيف   الحقيقة بين ما - المضللين قبضة في

  المبيدات وأن اإلنسان  صنع من المناخ تغير وأن للصحة  ضار  التدخين أن  العلمية  الدراسات أكدت
  الكثيرين  لدى انتشرت القطاعات  هذه في  الدراسات رةكث ومن. النحل  أسراب  مقتل إلى تؤدي  الحشرية
 .الجميع   لدى بديهيا أمرا  المعرفة هذه  تصبح  لم ذلك ومع واضحة،  علمية معرفة

  صنع عملية  ولشل العام الرأي  لتضليل  استراتيجيات تضع  خاصة  شركات رؤية المستغرب من يعد  لم لذا
 والتضليل؟  الحقيقة ينب  التمييز المواطنون  يستطيع فكيف السياسي، القرار
  فقد. عقب على رأسا العلمية الحقائق قلب   إلى تهدف منظمات  عمل طريقة  عن الكشف  الفيلم هذا يحاول
  أمثلة بعض باستخدام  هذه  التضليل   سياسية وراء  الكامنة اآلليات عن  التخصصات  متعددو باحثون كشف

 .أبحاثهم  في  المثيرة االجتماعية  الفضائح
  على الجهل  تفضيل  إلى أحيان ا  البعض يدفع الباطن العقل أن  كيف وعلمي  حيادي بشكلو الفيلم يوضح كما

 . المعرفة  اكتساب

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 بلي؟ مستق مختبر أم  رقابة دولة - الصين

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 اإلرهاب  ضد الفن - الموت  أو  الرقص

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 07:30

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 ياوالتكنولوج  العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:30

 أوروبا  من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 اإلرهاب  ضد الفن - الموت  أو  الرقص

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00



 DW Arabia | السبت  2021-10-23  57/78

 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

 والزيف  الحقيقة  بين ما - المضللين قبضة في

 وثائقي 14:00

 العالم؟ إنقاذ للكتب  يمكن هل

  يخضع  أن اإلنسان حاول. واضحا تهديدا األرضي كوكبنا على البشر  هعلي يسير الذي  الدرب يشكل
 . حاضرا   أصبح فالخطر. تتضح العواقب  بدأت اآلن  لكن له،  الطبيعة

  هناك   جهة،  من. اآلن عليه هي كما مضى وقت أي من تناقضا أكثر  والطبيعة  البشر بين العالقة تكن لم
  حركة. بكر بطبيعة  للتمتع متزايدة حاجة هناك أخرى جهة ومن لبعضها  وتدمير كوكبنا لموارد استغالل

  أجل من السياسي الكفاح جسدت  المناخ،   أجل من مدرسية إضرابات حملة  وهي ، "فيوتشر فور فرايديز" 
  الضوء الفيلم   يسلط. بأهميتها  الوعي زيادة على عالمة  هو الطبيعة  إلى الكبير فالشوق.  استدامة أكثر  حياة
  إلعادة  ويندهشون جديد من الذئاب  عواء بسماع يستمتعون  أناس المدينة، على الغابة يفضلون أناس  على

 . أوروبا وسط  في  بكر طبيعة اكتشاف
ا المنشورة  الكتب به   تخبرنا الذي ما الجائحة؟ زمن في اإلغالق أثناء  وخاصة الطبيعة؟  إلى عودة   مؤخر 
 بالطبيعة؟  عالقتنا عن

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 السويد  الملكات،  جزيرة  - دروتنينغهولم

 وثائقي  15:15

 اإلرهاب  ضد الفن - الموت  أو  الرقص

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 والزيف  الحقيقة  بين ما - المضللين قبضة في

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان   عين من  يونيةتلفز 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

 مستقبلي؟  مختبر أم  رقابة دولة - الصين

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 والزيف  الحقيقة  ينب ما - المضللين قبضة في

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03
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 وثائقي  20:30

 العالم؟ إنقاذ للكتب يمكن هل

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  بكة والش 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

 اإلرهاب  ضد الفن - الموت  أو  الرقص
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 األحد  2021-10-24 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 سيادة  لمة - شو  البشير 01:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من نيةتلفزيو  تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 المنعزل  الغجر مجتمع - ترانسلفانيا

  الفيلم   يقدم. عام 500  منذ وطقوسهم بقيمهم ويتمسكون رومانيا في ترانسلفانيا في  غابور غجر يعيش
  تقاليدهم على الحفاظ يمكنهم متى إلى الفيلم ويتساءل نفسه،  على المنغلق  غابور غجر مجتمع  عن صورة
 . العولمة  يتحد أمام
  يرتدي . شخص  1000  من أكثر فيها ويعيش غابور غجر مركز هي  رومانيا في كاراكسونيفالفا قرية

  أوروبا،  أنحاء جميع في تجارا  الرجال يعمل.  طويلة تنانير  فيرتدين  النساء أما كبيرة،  سوداء قبعات الرجال
  المسيحيين من وهم السبتية لطائفةا  إلى غابور غجر معظم ينتمي. األطفال  بتربية النساء تعتني بينما

  الخنزير لحم تناول عن  تخليهم لهم  جلب. اإلنجيل قراءة أجل من القراءة الكثيرون يتعلم. البروتستانت 
.  الغجر بين من األرستقراطيين غابور غجر يُعَد.  الخارج من واعترافا احتراما  والكحول التبغ واستهالك
  أحيانا الشرطة  وتلجأ المجتمع،   داخل مشاكلهم  ويحلون الحياة تمجاال  جميع في  الخاصة قوانينهم  ولديهم
  أساس الزفاف  ويعد احتفاالتهم ذروة األعراس تشكل.  النزاع حاالت في  زعمائهم من المساعدة طلب إلى

  الحادية  سن في المدرسة إلى  الذهاب عن الفتيات تتوقف لذا. بعضهم بين سوى يتزوجون ال. مجتمعهم
  عشرة الرابعة  سن في  المدرسة فيغادرون  الفتيان أما. عشرة  الرابعة سن  في نيتزوج  وغالبا عشرة

  من البالغة موندرا زواج الوثائقي  الفيلم يُظهر.  المرحلة  هذه يسمون كما" الحياة  مدرسة"  إلى وينتقلون
ا 14 العمر   ألول. غابور غجر من أخرى عائالت يعرض  كما عاما،  16 العمر  من البالغ بوبي  من عام 
  يعيش حيث أيضا،  والمغلق والمتناقض والملون المثير عالمهم  على عميقة نظرة بإلقاء يسمحون ةمر

  التقاليد بين  يعيش - واحدا مجتمعا يشكلون الجميع لكن  جدا،  صغيرة  مساحة ضمن واألثرياء  الفقراء
 . للتغيير  الطامحة الخارجية والضغوط 

 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

 والزيف  الحقيقة  بين ما - المضللين قبضة في

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 سيادة  لمة - شو  البشير 07:00

 وثائقي  08:00

 العالم؟ إنقاذ للكتب يمكن هل

 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

 ة العنكبوتي والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 10:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 المنعزل   الغجر مجتمع - ترانسلفانيا

 وثائقي  12:00

 العالم؟ إنقاذ للكتب يمكن هل

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 السويد  الملكات،  جزيرة  - مدروتنينغهول

 وثائقي  13:15

 اإلرهاب  ضد الفن - الموت  أو  الرقص

 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

 المنعزل   الغجر مجتمع - ترانسلفانيا

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

 مستقبلي؟  مختبر أم  رقابة دولة - الصين

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

 والزيف  الحقيقة  بين ما - المضللين قبضة في

 الحوار  بداية  ختالفاال - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2021-10-25 

 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

 المنعزل   الغجر مجتمع - انياترانسلف

 وثائقي  02:00

 العالم؟ إنقاذ للكتب يمكن هل

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 السعادة  مملكة - بوتان

  في  لالستثمار تسعى الصغيرة ةالمملك فهذه.  الدولة شؤون أحد  والسعادة االستدامة  تعتبر بوتان،  مملكة في
 ذلك؟  تحقيق  بوتان ستستطيع  كيف  لكن.  محايدة بطريقة المناخ
  نيلس  يبحث. الخالبة الطبيعية والمناظر الهدوء  بوكامب  نيلس الجبال  ومتسلق المؤلف يكتشف  بوتان،  في
 بيئتنا؟ بتدمير االستمرار دون  الخالبة الطبيعة على الحفاظ يمكننا كيف: بوتان في  إجابات عن
  الحفاظ في بوتان استراتيجية له تشرح التي  كيم  جوليا السعادة بخبيرة بوكامب  يلتقي  تيمفو العاصمة في
 . البيئة على
  غروسغلوكنر في الجليدية األنهار  عالم في  يتجول عندما طفولته ذكريات خطى على نيلس يسير ثم

 . مكان كل في المناخ تغير آثار ويكتشف ةالمتضائل الجليدية  للكتل  العالية الجبال  يرى حيث بالنمسا، 
  يطمح الطبيعية   المصادر واضمحالل المناخ  تغير  أوقات في. البراري في مغامرة بخوض   منا الكثير يحلم
 موجودة؟ البكر األماكن هذه ستظل  متى إلى ولكن. البكر الطبيعة رؤية إلى الناس من المزيد
  أجل من البيئة  تدمير نواصل  أم المستقبل أجل من الكوكب  هذا ننقذ  هل.  تاريخية تحول  نقطة في  اآلن نحن
 االقتصادي؟  النمو

 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

 المنعزل   الغجر مجتمع - ترانسلفانيا

 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

 السعادة  مملكة - بوتان

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

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

 المنعزل   الغجر مجتمع - ترانسلفانيا

 وثائقي  10:00

 العالم؟ إنقاذ للكتب يمكن هل

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 فرنسا  الحجر،  من  خيالي  قصر - شامبور  قصر

  عام في القصر بناء بدأ.  لوار نهر على الفرنسية القصور أكبر شامبور  قصر يعتبر األربعمائة بغرفه
  حتى  تعتبر كانت  والتي للفروسية،  رائعة خلفية آخر األول فرانس المندفع  الشاب  الملك شيّد  هنا. 1519

 . عصرها مع متناقضة بأنها الحين ذلك في
  نموذجا   شامبور أصبح اإليطالي  النهضة عصر طراز  واستلهام الدفاعية التحصينات  عن التخلي خالل من
  فقط ايام بضعة سوى القصر في  األول فرانس   يقض    لم. عشر السادس القرن  في الفرنسية القصور لبناء 
  أيقونة دائما   نكا. للحكومة مقرا   وال إقامة  محل شامبور يكن لم. سنة  40 حوالي دامت التي حكمه فترة من

  دافنشي ليوناردو  إلى يعود تصميمه  أن يعتقد  مزدوج،  حلزوني  سلم  القصر وسط في يوجد . المطلق  للحكم
  يروا أن  دون من السلم ونزول صعود للناس  يمكن. 1516 عام في فرنسا إلى  األول فرانس   أحضره الذي

 . الحب أسرار  أجل من  السلم  بُني.  البعض بعضهم

 وثائقي  11:15

 والزيف  الحقيقة  بين ما - المضللين قبضة في

 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

 السعادة  مملكة - بوتان

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - كسيوروما 14:30

 سيادة  لمة - شو  البشير 15:00

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 السعادة  مملكة - بوتان

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 العنكبوتية  كة والشب الرقمي العالم  - كليك 18:03

 وثائقي  18:15

 والزيف  الحقيقة  بين ما - المضللين قبضة في

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 
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 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 20:03

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 المنعزل   الغجر عمجتم  - ترانسلفانيا

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-10-26 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 00:00

 األلماني الدوري حصاد - نياأللما الدوري  00:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 01:00

 وثائقي  01:15

 السعادة  مملكة - بوتان

 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

 العالم؟ إنقاذ للكتب يمكن هل

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 04:30

 سيادة  لمة - شو  البشير 05:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 06:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 والزيف  الحقيقة  بين ما - المضللين قبضة في

 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

 السعادة  مملكة - بوتان

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - بكث 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

 سيادة  لمة - شو  البشير 13:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00
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 وثائقي  14:30

 العالم؟ إنقاذ للكتب يمكن هل

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 المنعزل   غجرال مجتمع - ترانسلفانيا

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  دايةب  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  بار األخ - األخبار 

 وثائقي  21:30

 العالم؟ إنقاذ للكتب يمكن هل

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  2021-10-27 

 وثائقي  00:00

 العالم؟ إنقاذ للكتب يمكن هل

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 والزيف  الحقيقة  بين ما - المضللين قبضة في

 ن برلي 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 يف صنع  06:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 07:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 08:00

 وثائقي  08:30

 العالم؟ إنقاذ للكتب يمكن هل

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 والزيف  الحقيقة  بين ما - المضللين قبضة في

 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 ل المستقب 14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 15:00

 وثائقي  15:15
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 والزيف  الحقيقة  بين ما - المضللين قبضة في

16:00 DW األخبار  - ر األخبا 

 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

 فرنسا  الحجر،  من خيالي قصر - شامبور قصر

 وثائقي 18:15

 المنسيون   داعش ضحايا 

  بعد  تحررت لكنها. العراق في شابة  كانت  عندما واستعبدها متو نجالء اإليزيدية  داعش تنظيم  اختطف
 قصصهن  ويتبادلن سابقات،  بسجينات وتلتقي السابقة، قريتها إلى  رحلة في  نجالء  تعود واآلن ذلك، 

 . المريرة
  يسمى ما عناصر غزا  حين  ، 2014  آب/ أغسطس 3 في  الحديث  تاريخنا  في يةجماع إبادة آخر  بدأت
  من اآلالف عشرات تمكن. اإليزيدية الدينية  األقلية  على  للقضاء العراق  شمال  اإلسالمية بالدولة   بتنظيم

  اإلرهابي  التنظيم مقاتلو فقتل . المناسب الوقت  في الفرار في جميعهم ينجح  لم لكن الفرار، من اإليزيديين
  اللواتي النساء،  أولئك من واحدة كانت متو نجالء. واستعبدوهم واألطفال،  النساء واختطفوا الرجال، 
  يتََّمها أن بعد  سنوات،  لثالث داعش فيه أسرها الذي المكان إلى تعود  اآلن وهي . واستُعبدن ُخطفن

 . والديها  بقتل  اإلرهابيون

 
ا،  الحياة فيه   تنبض ولكن. دة جدي محطات من يتكون أليم بموكب  أشبه نجالء رحلة   متو  نجالء ألن أيض 
  ابنة  رأسهن وعلى السابقات،  بصديقاتها نجالء تلتقي لالجئين مخيم  في". داعش من أقوى  أنا: " اليوم تقول
 . لمياء والدي قاتلي   هما الطفلتين والدا كان أسرها،  خالل ابنتين أنجبت  التي لمياء عمها

 
 يذكر كما االغتصاب،  وهو أال بشع،   حربي سالح ضحايا   قصص كال تي لدوزين  الوثائقي الفيلم يعرض
 . لإليزيديين الجماعية باإلبادة

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 روباأو 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

 فرنسا  الحجر،  من خيالي قصر - شامبور قصر

 وثائقي  22:15

 المنسيون  داعش ضحايا

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  2021-10-28 

 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

 فرنسا  الحجر،  من خيالي قصر - شامبور قصر

 وثائقي  01:15

 المنسيون  داعش ضحايا

 أوروبا في  مجتمعوال الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 العالم؟ إنقاذ للكتب يمكن هل

 وثائقي  03:00

 المنسيون  داعش ضحايا

 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

 فرنسا  الحجر،  من خيالي قصر - بورشام قصر

 وثائقي  05:15

 المنسيون  داعش ضحايا

 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

 المنعزل   الغجر مجتمع - ترانسلفانيا

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 فرنسا  الحجر،  من خيالي قصر - شامبور قصر

 وثائقي  09:15

 المنسيون  داعش ضحايا

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 10:00

 نولوجياوالتك  العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  10:30

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

 السعادة  مملكة - بوتان

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا المالع - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 المنعزل   الغجر مجتمع - ترانسلفانيا

 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

 السعادة  مملكة - بوتان

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  االقضاي 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  2021-10-29 

 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 اريرتق - 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

 العالم؟ إنقاذ للكتب يمكن هل

 الدولية   القضايا رزأب 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 يتبتوق 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 

 سيادة   لمة  - شو البشير 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ثقافية ال 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 

 سيادة  لمة - شو  البشير 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم ث أحدا ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2021-10-30 

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع  هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  02:45

 وثائقي 03:15

 الهيمااليا  جبال في المجلدات ذوبان   - باكستان في  المناخ كارثة

  عامي بين  سنوي ا إضافية وفاة  حالة  250.000 إلى  المناخ تغير سيؤدي  العالمية،  الصحة  منظمة بحسب
  تحاول  باكستان التغير؟ هذا  تبعات   مواجهة يمكن هل  الالعودة؟ نقطة   إلى وصلنا  هل.  2050 و 2030
 . ذلك
  على الجليدية األنهار أكبر  فيه   توجد الذي المكان يقع  باكستان في وهنا ". الثلج موطن"  هيمااليا  كلمة تعني
  ومن. البشرية تاريخ في هال معدل  بأسرع تذوب  المجلدات  لكن. القطبية  المناطق  خارج األرض  وجه

  تظهر. المناخ تغير بسبب القرن هذا  نهاية  الهيمااليا  جبال في الجليدية األنهار ثلث يذوب أن المتوقع
ا يتعلق وباكستان الهند  اللدودين  الخصمين بين  الجليدي سياشين نهر  حول الصراع أن الوثائق   بالرغبة  أيض 

 . المياه  مصادر على السيطرة  في
  من هذا  يأتي.  المناخ تغير  تداعيات من التخفيف خان عمران الباكستاني  الوزراء رئيس  اول يح جهته من

  له  روج الذي المشروع  وهو سنوات،  خمس غضون في  شجرة مليارات عشرة زراعة إلى الدعوة خالل
  درجات  ارتفاع مكافحة إلى  ويهدف". شجرة  مليارات  10 تسونامي"   باسم 2018 عام  في الوزراء رئيس
  لمواجهة طرق  إيجاد يحاولون نشطاء على الضوء  الوثائقي الفيلم يلقي.  والجفاف والفيضانات ارةالحر
 .والعشرين الحادي القرن  في مشكلة أكبر

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 السعادة  مملكة - بوتان

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 المنسيون  داعش ضحايا

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 07:30

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 ولوجياوالتكن العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:30

 أوروبا  من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15
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 المنسيون  داعش ضحايا

 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

 الهيمااليا   جبال  في المجلدات ذوبان - باكستان في  المناخ كارثة

 وثائقي 14:00

 يطاليا إ في الريف إلى المدينة من- جذاب  ريف أجل من

  عام،  كل  المدينة إلى  الريف إيطالي  ألف مائتي زهاء يغادر إذ. باطراد الريفي النزوح مشكلة إيطاليا تواجه
  مثل  الجدد للقادمين حوافز إيجاد على اآلن الصغيرة  البلديات تعمل  لذا. خاوية بأكملها  قرى فأصبحت
 .واحد يورو بل مقا صقلية في  منزل شراء  أو  كامبانيا،  في إيجار دون من العيش
  اآلن لكن. للنظر  الملفتة  القديم  الطراز  ذات  والقرى الخالبة التالل بمناظر دائما اإليطالي الريف اشتهر

  وضعف العمل،  فرص انخفاض فبسبب.  قراها خلو  بسبب باالنقراض مهددة الجميلة  الطبيعة هذه أصبحت
  إلى  بالكامل المهجورة القرى عدد يصل وقد . قراهم يغادرون الناس  بدأ اإليطالية  القرى في  التحتية البنية

  عائلة  أفراد قرر فقد. التطور  هذا  مبدئيا  أوقفت  كورونا جائحة  لكن. القادمة  السنوات في  قرية 2500
  كامبانيا في  تيورا إلى  وانتقلوا كورونا بسبب الصارم اإلغالق   أثناء في مدينتهم مغادرة  نابولي  من فيتوريا

  أطلقه الذي" التوطين إعادة برنامج" االنتقال هذا  على شجعهم. بحقائبهم محملين 2020 عام خريف في
ا البلدية تدفع خالله ومن فارينا،   ستيفانو العمدة   إلى  أطفالهم ذهب إذا عامين  لمدة  الجدد  للمقيمين إيجار 

ا غرينوود عائلة انتقلت أيضا السبب ولهذا. المحلية المدرسة   فالهاأط مع تيورا إلى مانشستر من مؤخر 
  جزيرة في  أما. العالم أنحاء جميع من جديدا مواطنا 30 اآلن حتى الصغيرة  المدينة  إلى هاجر.  األربعة
  أن  بعد واحد يورو بسعر التاريخية القديمة البلدة في مهجورة منازل ببيع موسوميلي بلدية فبدأت  صقلية
  يتعين أنه البخس السعر هذا  وشرط يدة الجد للمبادرة نجاح  بوادر وهناك. خاوي ا المنازل نصف  هناك  أصبح
 . سنوات ثالث غضون في منازلهم تجديد  المشترين على

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 فرنسا  الحجر،  من خيالي قصر - شامبور قصر

 وثائقي  15:15

 المنسيون  داعش ضحايا

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 الهيمااليا   جبال  في المجلدات ذوبان - باكستان في  المناخ كارثة

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 مالعال  - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي  18:15

 السعادة  مملكة - بوتان
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19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 الهيمااليا   جبال  في المجلدات ذوبان - باكستان في  المناخ كارثة

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

 إيطاليا  في  الريف  إلى المدينة من- جذاب ريف  أجل من

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 - ة أوروبي موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي  23:15

 المنسيون  داعش ضحايا
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 األحد  2021-10-31 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 سيادة  لمة - شو  البشير 01:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 !الذات مع وقفة  - النازي  والماضي   ألمانيا في  األلفية بعد  ما  جيل

  المولود  األلفية،   جيل بعد  ما أو   Z جيل  يواجه  الحالي؟  وقتنا في ألمانيا  لتالميذ  الهولوكوست يعني ماذا
  يؤثر  ذلك ومع ميالدهم تاريخ  عن جدا  بعيدا التاريخ دروس في  موضوع ا 2009  و 1996 عامي بين
 . فيهم
  في زمالئهم مع التالميذ هؤالء عالج. 2019 و 2014  بين - سنوات خمس لمدة  تالميذ أربعة  الفيلم رافق
  وقيمه األلماني الماضي زال ما هل . والمحرقة  النازية  الحقبة موضوع مرة من أكثر  التاريخ دروس
  من الفيلم يحذر المنزل؟ في  الموضوع هذا  عن الحديث يتم كيف فيهم؟ يؤثر واالجتماعية  السياسية ومواقفه
  اآلونة في  السامية داةومعا األجانب  كراهية ونمو المتطرف اليمين تنامي  خلفية  على الماضي هذا  نسيان
 . األلماني للتاريخ هشة جماعية ذاكرة  وسط األخيرة 

 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

 الهيمااليا   بالج  في المجلدات ذوبان - باكستان في  المناخ كارثة

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 سيادة  لمة - شو  البشير 07:00

 وثائقي  08:00

 إيطاليا  في  الريف  إلى المدينة من- جذاب ريف  أجل من

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:30

 ار الحو بداية  االختالف - توك جعفر 09:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 10:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 ! الذات  مع وقفة  - النازي  والماضي ألمانيا  في األلفية  بعد ما جيل



 DW Arabia | األحد 2021-10-31  78/78

 وثائقي  12:00

 إيطاليا  في  الريف  إلى المدينة من- جذاب ريف  أجل من

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 فرنسا  الحجر،  من خيالي قصر - شامبور قصر

 وثائقي  13:15

 لمنسيون ا  داعش ضحايا

 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

 ! الذات  مع وقفة  - النازي  والماضي ألمانيا  في األلفية  بعد ما جيل

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

 السعادة  مملكة - بوتان

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

 الهيمااليا   جبال  في المجلدات ذوبان - باكستان في  المناخ كارثة

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00


