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 اإلثنين  2021-11-01 

 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

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

 وثائقي  02:00

 إيطاليا  في  الريف  إلى المدينة من- جذاب ريف  أجل من

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الجليدية الجبال ذوبان  لحن - حزين رثاء

  معرفة للعلماء يمكن. البشرية على وخيمة  عواقب يخلّف أمر وهو العالم،   أنحاء عجمي  في الجليد  يذوب
 . الخاص صوته   له الذائب  الجليد  ألن الجليد إلى االستماع  خالل من ذوبانه  سرعة
  القطب  في الجليدية الحزم  تذوب لماذا:  غامض سر عن للكشف مورو لودوفيك الجيوفيزيائي العالم  يسعى

  وبالتحديد الشمالية،  القطبية  الدائرة إلى  مورو يسافر  آخرين علماء خمسة   رفقة لمتوقع؟ا من أسرع الشمالي
  أجهزة  فيها ويضعون الجليد  في ثقوب بحفر يقومون متجمدة،  بحيرة وفي. النرويج في سفالبارد إلى

  هذه  عدتسا أن يمكن  الغناء،  تشبه أصواتا  الذائب الجليد  يصدر. الزالزل  لمراقبة عادة تستخدم استشعار
 . الجليد ذوبان لغز كشف في الترنيمة 

 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

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

 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

 الجليدية  الجبال ذوبان لحن - حزين رثاء

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي  09:15

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

 وثائقي  10:00

 إيطاليا  في  الريف  إلى المدينة من- جذاب ريف  أجل من
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 الصحة  مجلة  - يديك ينب  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 هندوراس المايا، طقوس مركز - كوبان

  عاش وقد. تيغوسيغالبا  العاصمة عن كم 400 من أكثر بعد على  هندوراس   غرب في  كوبان أطالل تقع
  ومذابحها،  لمها، وسال  الكثيرة،  بمعابدها  تعد التي المدينة ازدهار فترة  في  نسمة  ألف 24 حوالي هنا

 . لإلعجاب إثارة المايا مواقع  أكثر من التذكارية ولوحاتها وتماثيلها، 
  بعد". الفنون  ملك"   بـ تاريخيا يعرف  صار والذي للمايا،  عشر الثالث   الحاكم  تجسد  اللوحات هذه معظم
  المتعلقة النقوش أكبر  ويعد كوبان،  قصة تحكي  نقشا 1250 يحمل  هائل درج ببناء  خليفته قام  وفاته، 

  تعد  مترا 20 عمق على قبرا اآلثار علماء وجد الفيلم،  تصوير أثناء. اآلن حتى عليها عثر المايا  بحضارة 
  سيخلد الفيلم  هذا(.  م.ق 500 -250) المبكرة الكالسيكية  الفترة في   الفنية المايا أعمال  أجمل من جدرانه

  والحرارة الرطوبة بسبب بالتعفن بدأت القبر في النقوش  ألن  ذلك القادمة،   لألجيال االكتشاف هذا
 . العالية االستوائية 

 وثائقي  11:15

 توريس  مضيق جزر - المجهولة  األسترالية   الجنة

 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

 الجليدية  الجبال ذوبان لحن - حزين رثاء

 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

 الجليدية  الجبال ذوبان لحن - حزين رثاء

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

 توريس  مضيق جزر - المجهولة  األسترالية   الجنة

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية تابعة م - 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 
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 الحدث  تعاصر ورتاجاتريب - كثب عن 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

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

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  ماليو أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-11-02 

 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

 الجليدية  الجبال ذوبان حنل - حزين رثاء

 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

 إيطاليا  في  فالري  إلى المدينة من- جذاب ريف  أجل من

 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

 توريس  مضيق زرج - المجهولة  األسترالية   الجنة

 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

 الجليدية  الجبال ذوبان لحن - حزين رثاء

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات  وأشخاص دول - وروباأ 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 - باأورو على عين   14:00
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 وثائقي  14:30

 إيطاليا  في  الريف  إلى المدينة من- جذاب ريف  أجل من

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

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

 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 

 وثائقي  21:30

 إيطاليا  في  الريف  إلى المدينة من- ذابج ريف  أجل من

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  2021-11-03 

 وثائقي  00:00

 إيطاليا  في  الريف  إلى المدينة من- جذاب ريف  أجل من

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 توريس  مضيق جزر - المجهولة  األسترالية   الجنة

 برلين  في  لهمةم قصص  - حكاية عندي 02:00

 االقتصادية  المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 03:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  04:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 05:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 06:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  06:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 07:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 08:00

 وثائقي  08:30

 إيطاليا  في  الريف  إلى المدينة من- جذاب ريف  أجل من

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 توريس  مضيق جزر - المجهولة  ة األسترالي  الجنة

 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  فاالختال - 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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 توريس  مضيق زرج - المجهولة  األسترالية   الجنة

 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

 وراس هند  المايا،  طقوس مركز - كوبان

 وثائقي 18:15

 الول  الجزء - واحدة  ومهمة  قارات،  ثالث  فتيات،  أربع:  المناخ  أزمة أطفال

  من تُْحَكى  وهنا. عصرنا  في  العالمية البيئية الكوارث  مكافحة هي  واحدة مهمة لديهن فتيات أربع
 . كوكبنا على البالستيكية  القمامة وانتشار الهواء وتلوث  الفحم وحرق المياه ندرة  قصة منظورهن

  و 11 بين أعمارهنّ  تتراوح  والسنغال،  وإندونيسيا واستراليا الهند من فتيات أربع الوثائقي الفيلم  يرافق
  الشخصية تجاربهنّ  عن الفتيات  تتحدث. العالمية   البيئية الكوارث ضد   الشخصي كفاحهنّ  خالل  عاماً،  14
  بعواقب  مباشر بشكل يتأثرن  جميعهنّ . كيةالبالستي  والقمامة الهواء  وتلوث الفحم  وحرق المياه  ندرة مع

  الذي الوقت ففي.  الكوارث تلك   جّراء من عليهنّ  واقع وجوديّ  تهديد هناك إن  بل وتدميرها،  البيئة استغالل
ً  البيئية المشكالت حلول فيه تبدو   الدفاع في  األطفال هؤالء  يتفانى مجدية،  وغير للغاية   معقدة أنها على غالبا
 .فيه  العيش   يستحق ل مستقب في حقّهم عن
ً  14 العمر من البالغة" فاتو " تقضي السنغال في   وقت لديها ليس لذلك. الماء جلب في  ساعات عاما

  من ألكثر  بالنسبة  الحياة مجاالت كل  على يؤثر المياه  على الحصول  عدم إنّ . المدرسة دروس لمراجعة
 . العالم  حول  متضرر شخص ملياريّ 
ً  12 العمر من البالغة" غاغان "   جهتوا بالهند البنجاب إقليم وفي   الصناعية،  للزراعة القاتلة اآلثار عاما
  الكيماوية األسمدة استخدام  أنّ  كما للهواء،  هائل تلويث  إلى الحقول  في الحصاد  مخلفات حرق يؤّدي حيث
 . التربة  يدّمر

 
ً  11 العمر من البالغة"  سابيا"   تعتبر  استراليا في   العالم،  في  المرجانية عابالش  أكبر تدمير  على شاهدة عاما
.  األبد إلى المرجانية شعبه نصف  من أكثر بالفعل فقد  الذي ،" العظيم المرجاني  الحاجز" بـ   يُْعَرف ما أو

ر أكبر ثاني  هي فاستراليا . الفحم  وصناعة  الكارثة هذه بين عالقة هناك  أنّ " سابيا "  ترى   الوقود   لهذا ُمَصّدِّ
 . ضرراً  األكثر
ً  12 العمر من البالغة " نينا " تعيش إندونيسيا وفي .  البالستيكية  بالنفايات  مليئة بجبال  محاطة منطقة في عاما
ً  أصبحت بأكملها آسيا شرق  جنوب منطقة إنّ  بل وحده،  بلدها   ليس  . الغربية الصناعية الدول لنفايات   َمَكبَّا

  إلهام  مصدر تُعتبر الفعل لىع وقدرتهن حيويتهنّ  أنّ  كما. الطويل النَّفَس  إلى تحتاج  األربع الفتيات مقاومة
 . أعمارهم عن النظر بغض المشاهدين  لجميع

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

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

 س هندورا  المايا،  طقوس مركز - كوبان

 وثائقي  22:15

 الول  الجزء - واحدة ومهمة قارات،  ثالث  فتيات،  أربع :  المناخ  أزمة أطفال

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2021-11-04 

 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

 هندوراس   المايا،  طقوس مركز - كوبان

 وثائقي  01:15

 الول  الجزء - واحدة ومهمة قارات،  ثالث  ، فتيات  أربع :  المناخ  أزمة أطفال

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 إيطاليا  في  الريف  إلى المدينة من- جذاب ريف  أجل من

 وثائقي  03:00

 الول  الجزء - واحدة ومهمة قارات،  ثالث  فتيات،  أربع :  المناخ  أزمة أطفال

 ارات السي 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

 هندوراس   المايا،  طقوس مركز - كوبان

 وثائقي  05:15

 الول  الجزء - واحدة ومهمة قارات،  ثالث  فتيات،  أربع :  المناخ  أزمة أطفال

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 لمةالعو 06:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 06:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

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

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - األماني في صنع  08:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 هندوراس   المايا،  طقوس مركز - كوبان

 وثائقي  09:15

 الول  الجزء - واحدة ومهمة قارات،  ثالث  فتيات،  أربع :  المناخ  أزمة أطفال

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 10:00

 وجياوالتكنول العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  10:30

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

 الجليدية  الجبال ذوبان لحن - حزين رثاء

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

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

 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

 الجليدية  الجبال ذوبان لحن - حزين رثاء

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 16:00

 وحكايات   وأشخاص  دول  - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:45

 هندوراس   المايا،  طقوس مركز - كوبان

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 

 أخرى ومواضيع  الجديدة األخطار  مواجهة  في آسيا  - خاص  برنامج 22:03

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   طيسل 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  2021-11-05 

 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

 أخرى   ومواضيع الجديدة األخطار  مواجهة في  آسيا - خاص برنامج 01:45

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية  الشبكة و الرقمي العالم  - كليك 02:15

 السيارات  مجلة  - السرعة عالم 02:30

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

 أخرى   ومواضيع الجديدة األخطار  مواجهة في  آسيا - خاص برنامج 03:45

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 افية الثق المجلة   - الثقافة واحة 04:30

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

 أخرى   ومواضيع الجديدة األخطار  مواجهة في  آسيا - خاص برنامج 05:45

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 06:15

 وثائقي  06:30

 إيطاليا  في  الريف  إلى المدينة من- جذاب ريف  أجل من

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

 أخرى   ومواضيع الجديدة األخطار  مواجهة في  آسيا - خاص برنامج 07:45

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة   مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أخرى   ومواضيع الجديدة األخطار  مواجهة في  آسيا - خاص برنامج 09:45

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 10:30

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

 أخرى   ومواضيع الجديدة األخطار  مواجهة في  آسيا - 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

 أخرى   ومواضيع الجديدة األخطار  مواجهة في  آسيا - 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

 أخرى   ومواضيع الجديدة األخطار  مواجهة في  آسيا - خاص برنامج 15:45

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 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 

 ة سياد   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 - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2021-11-06 

 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

 الجدد  النازيون: معقدة  شبكة

  ألمانيا في("  NSU) أو إس إن"  باسم المعروفة السرية الخلية ارتكبتها التي القتل جرائم  سلسلة  حصدت
  اإلرهابية  الخلية  هذه نشرت  حيث  أشخاص،   عشرة أرواح 2011  عام حتّى  1998 عام من الفترة خالل
 . البنوك على سطو أو  بالقنابل  هجمات  صورة  في سواء دالبال في  اإلرهاب المتطّرفة اليمينية

ً  حتفهما" بونهاردت أُوڤي "   و" موندلوس  أُوڤي"  من كلّ   لقي 2011 سنة  نوفمبر من الرابع في   داخل حرقا
  نهاية  هي تلك  وكانت". تورينغن"   بوالية" أيزيناخ "  مدينة  في - المتنقلة  المنازل أي -" الكاراڤانات " أحد

ً  أسماؤهما  كانت  اللذين الشَّابَّيـن،  لهذين  اعدةو إرهابية  مسيرة "  الدستور حماية مصلحة"  لدى  معروفة أيضا
ً  16 منذ   في  وتتبعهما الهاتفية مكالمتهما على والتنصت المراقبة  تحت وضعهما من الرغم وعلى. عاما

  من تمكنَّا االثنين أنّ  إالّ   واألخرى،  الفينة بين  بأخبارهما يأتون كانوا  المخبرين أنّ  ومن األحيان، بعض
 . األصدقاء من شبكة ومساندة  بدعم االختفاء

  وزرعوا أشخاص،  على النار  أطلقا وأنّهما إرهابيين،  كانا" بونهاردت  أُوڤي"   و" موندلوس  أُوڤي"   إنّ  يقال
ىتُ  مجموعة فيه تتفاخر  فيلم ظهر موتهما بعد فقط. ارتكباها التي  بالجرائم أبداً  يعترفا لم لكنهما القنابل،    َسمَّ

  قاما من هما"  بونهاردت"   و" موندلوس "  إنّ   قيل  قتل،  جرائم عشر بارتكاب("  NSU) أو إس إن" 
ً  الجنائية القضايا أكثر إحدى لغز حلّ  قد موتهما وكأنّ  البداية في األمر بدا.  بتنفيذها   تاريخ في غموضا
 . غرابة أكثر  القضية أصبحت   التحقيق،  طال كلّما لكن. ألمانيا
  في  السريين العمالء من العديد  لديها  كان" الدستور  حماية  لمصلحة" المختلفة  الفروع أن من مالرغ على

  لم أنّها  إالّ  الجدد،  النازيين من  لجماعة  والمنتميين المختبئـيـن،  اإلرهابيين الشابَّيـن من القرب  شديد المحيط 
  فاللجنة . تالحقهما  التي هي  وحدها المحلية المخابرات أجهزة تكن لم كذلك . القتل جرائم منع من تتمكَّن

  من الصغيرة األعمال  أصحاب بعض  قتل  جرائم من سلسلة  في التحقيق عن مسؤولة كانت التي  الخاصة، 
  لكن". بونهاردت"   و" موندلوس"  من كبير بشكل  اقتربت قد األخرى هي كانت  لسنوات،   مهاجرة أصول
 . تنجح  لم الحاسمة الضربة 

  ما: التالية األسئلة الوقت نفس في ويطرح المسبوقة غير األحداث تلك  ركيبت  يعيد الوثائقي  الفيلم هذا
كت التي الدوافع   ساعدهما من الشابَّْيـن؟ دعم من وأصدقاءهم؟" بونهاردت  أُوڤي "  و"  موندلوس  أُوڤي "   حرَّ

  اليميني المشهد ومراقبة الشرطة تحقيقات االختباء؟ فترة أثناء حياتهما وفي جرائمهما  ارتكاب في
  القصة  سرد يتم الذي المشترك الخيط  هي - الجناة بداخله يتحّرك كان الذي المحيط  وبالتالي - المتطّرف

  ألمانيا شطري توحيد إعادة بعد المسلَّح المتطّرف اليميني المشهد وتطور نشأة عن قصة إنها. خالله من
 . عليه السيطرة أجل من الدولة   لسلطات بالمخاطر والمحفوفة العاجزة  والمحاوالت 

  إرهاب خلفية عن ودقيقة شاملة  نظرة"  البس ديرك"  و " أوست شتيفان"   أعدَّه  الذي  الوثائقي الفيلم يقدم
 ("أو إس  إن) اإلرهابية الجدد النازيين  شبكة" 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 كبوتية العن والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 الجليدية  الجبال ذوبان لحن - حزين رثاء

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00



 DW Arabia | السبت  2021-11-06  15/78

 وثائقي  06:15

 الول  الجزء - واحدة ومهمة قارات،  ثالث  فتيات،  أربع :  المناخ  أزمة أطفال

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - ماكسيورو 07:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 07:30

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:30

 أوروبا  من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00

  عام في.  لباريتونا بصوته Rag'n'Bone Man بـ الملقب  Rory Charles Graham اشتهر
  بريت بجائزة فاز  2017  عام في. العالمية األغاني أفضل قائمة  Human أغانيه  أولى اعتلت 2016
ً  انتشاراً   Giant  أغنيته  حققت كما. صاعد مغن كأفضل ً  عالميا  . واسعا

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 الول  الجزء - واحدة ومهمة قارات،  ثالث  فتيات،  أربع :  المناخ  أزمة أطفال

 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

 الجدد   النازيون:  معقدة شبكة

 والحياة  العقيدة  14:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 هندوراس   المايا،  طقوس مركز - كوبان

 وثائقي  15:15

 الول  الجزء - واحدة ومهمة قارات،  ثالث  فتيات،  أربع :  المناخ  أزمة أطفال

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 الجدد   النازيون:  معقدة شبكة

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان   عين من  تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان  و  العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03
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 وثائقي  18:15

 الجليدية  الجبال ذوبان لحن - حزين رثاء

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 الجدد   النازيون:  معقدة شبكة

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 والحياة  العقيدة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 21:15

 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

 الول  الجزء - واحدة ومهمة قارات،  ثالث  فتيات،  أربع :  المناخ  أزمة أطفال
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 األحد  2021-11-07 

 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

 المدني المجتمع على  الهجوم : السلطة مرمى في

.  لهزات  تتعّرض  ديمقراطيةال .  المدني المجتمع وتهاجم الغرب،  إلى الشرق  من تتدحرج  االستبداد من موجة
ر االستبدادية فالحكومات   من الخارجية  القوى تمارس  بوابات أنها على الحكومية غير المنظمات تصّوِّ

 . فيه مرغوب غير تأثيراً  خاللها
  فيلم" السلطة مرمى في . " بها الحكومات طبيعة عن النظر بغض  باالستبداد،  القارات   جميع  في بلدان تتأثر
ً  العالمية الظاهرة  ذه ه  يتناول وثائقي   له  يتعرض الذي القمع ويظهر كأمثلة،  وبولندا وروسيا الهند ُمتَّخذَا
 . الديمقراطية  الفكرة  مستقبل على  ذلك وتداعيات المدني  المجتمع
ض على يقتصر األمر يعد  لم . للضغوط  المدنية الحريات تتعرض والمستبدون الشعبويون يحكم  فحيث   تعرُّ

.  عنهم التمويل مصادر وقطع  بتجريمهم تقضي قوانين هناك أصبحت بل  عتقال، اال أو  للهجوم  النشطاء
  تطالب  التي المدني،  المجتمع في  الفاعلة  األخرى والجهات الحكومية  غير المنظمات وأضحت 

  هدفًا   متزايد بشكل  البيئي والتدهور االجتماعي  الظلم ضد  بنشاط  وتعمل اإلنسان وحقوق بالديمقراطية
 . الحكومات تشنّها  التي والتجريم  والقمع  شهيرالت   حمالت لسهام
  الحكومية  غير المنظمات  عمل تجعل العالم،  حول قانون 60 من أكثر إصدار تم األخيرة،  السنوات في

ً   منهجي بشكل ً  بل صعبا   الحفاظ  هو بينها  المشترك القاسم  لكن  متنوعة،  األسباب تبقى. مستحيالً  وأحيانا
  تقوم التي هي  وحدها االستبدادية  الحكومات  ليست. االقتصادية  مصالحال وحماية السياسية السلطة على
ً  الديمقراطية الحكومات بل  والناقدة،  المستقلة  الفاعلة  الجهات عمل حرية بتقييد   . أيضا
  صوت إسكات تمّ  لو يحدث وماذا المدني؟ المجتمع على مباشر  عالمي هجوم زمن في  نعيش  هل تَُرى

  هذه   لمواجهة عمله يمكن  الذي وما ؟" للديمقراطية   الخام المادة "  بمثابة   يُعَدّ  الذي المدني،   المجتمع
  االستقصائي العمل هذا خالل من لنا  يقدم الذي ڤايس زيباستيان المخرج بال شغلت أسئلة التطورات؟

:  متشعب  لموضوع مثاالً  تعتبر الدول  هذه  من دولة  فكل.  وبولندا وروسيا الهند في الوضع عن أجوبة
 . بولندا في  المرأة  وحقوق روسيا،  في اإلنسان وحقوق الهند،  في  لبيئيا  التدهور

 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

 الجدد   النازيون:  معقدة شبكة

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 سيادة  لمة - شو  البشير 07:00

 والحياة  العقيدة 08:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:30

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

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 10:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 المدني  المجتمع  على الهجوم: السلطة مرمى في

 والحياة  العقيدة 12:00

 الصحة  مجلة  - يكيد  بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 هندوراس   المايا،  طقوس مركز - كوبان

 وثائقي  13:15

 الول  الجزء - واحدة ومهمة قارات،  ثالث  فتيات،  أربع :  المناخ  أزمة أطفال

 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

 المدني  المجتمع  على الهجوم: السلطة مرمى في

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

 الجليدية  الجبال ذوبان لحن - حزين رثاء

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في  والمجتمع لحياةا - 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

 الجدد   النازيون:  معقدة شبكة

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2021-11-08 

 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

 المدني  المجتمع  على الهجوم: السلطة مرمى في

 والحياة  العقيدة 02:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 النسيان  ضد  فيلم  - هاوِعظات نورنبيرغ

  الحرب مجرمي لكبار األولى"   نورنبيرغ ن"   محاكمات بدأت 1945 عام نوفمبر من العشرين في
  صور بجمع قبلها" شولبيرغ  باد  و ستيوارت" األخوين كلّفت  قد األمريكية  السلطات  كانت. الثانية  العالمية
 . كأدلّة  بها لالستعانة النازية جرائم عن وأفالم
  الحرب مجرمي كبار من  24  المنتصرة  األربعة  الحلفاء قوى قّدمت " نورنبيرغ " محاكمات  أولى وفي

  المحاكمة  أعقب.  دولية  عسكرية محكمة أمام  للعدالة الثالث للرايخ تابعة إجرامية منظمات ستّ  ومعهم
  وماسيينودبل سياسيين من النازية  الدولة نخب ضد  أخرى محاكمة عشرة  اثنتا الحرب  في  الرئيسية الجنائية
 . وأطباء أعمال ورجال

  خالل من عنهم يختلف الوثائقي الفيلم هذا  لكن  ، " نورنبيرغ "  محاكمات حول األفالم من العديد عمل تم لقد
  ،" شولبيرج  باد و ستيوارت " لألخوين العادية غير القصة يحكي حيث للغاية،  الشخصية نظره وجهة طرح
  أربعة وبعد. المحاكمة أجل من النازية  فظائع  على سينمائية ةأدلّ  بجمع  األمريكية السلطات  كلّفتهما اللذين
  األرشيفية،   المواد من الساعات مئات جمعوا المنكوبة أوروبا في  بالمخاطر المحفوف البحث من أشهر
  في " شولبيرغ "  األخوان استعان. سرية أماكن  في بها  واحتفظوا معظمها أنفسهم النازيون سجل التي

  عرض تم". فورد جون"   مثل األفالم  صنّاع من مشاهير  مع  جمعوها  التي  ميّةالفيل الماّدة مونتاج
  أهم من وكان. كبيرة شاشة على  المحكمة  قاعة في  القضاة أمام  أفالم،  عدة في  تجميعها تم  التي التسجيالت، 

  وباد ستيوارت"   أفالم". النازية  الخطة"و" النازية  االعتقال معسكرات: " بعنوان  فيلم التسجيالت تلك
 . النازية  للجرائم الجماعي التصور على  مستدام تأثير  لها كان" شولبيرغ 

ً  إنتاجه  تمّ  آخر  فيلم  هناك   ستيوارت"   الصغير  األخ قام. بكثير شهرة أقل  ولكنّه  الوقت،   ذلك في  أيضا
  أن المفترض من كان".  جاكسون  روبرت"  األمريكي العام المدعي من بتكليف  بتصويره  ،" شولبيرغ 
: "  عنوان تحت  1948  عام األمريكية السينما دور في "  نورنبيرغ"   محاكمات عن يلمالف هذا  يُعرض

ظاتها  نورنبيرغ   العدو وكان الحرب،  بعد  ما فترة  في األولوية لها كان ألمانيا مع  المصالحة  أنّ  إالّ   ، " وعِّ
ً  60 من يقرب  لما النسيان طي  في  الفيلم  سقط  لذلك. السوفيتي  االتحاد هو  الجديد   2003 عام في  فقط. عاما
  الدؤوب العمل من سنوات وبعد والدها،  أعمال  بمراجعة -" ستيوارت"  ابنة   -" شولبيرغ  ساندرا" قامت
  تلك عن قبل من معروفة تكن لم جوانب  على الضوء  فيلمها ويُسلِّّط .  األفالم وترميم وفرز جمع من تمّكنت
 . التاريخية المرحلة

 وباأور في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 04:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 المدني  المجتمع  على الهجوم: السلطة مرمى في

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  06:30
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 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

ظاتها نورنبيرغ  النسيان ضد  فيلم - وعِّ

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي  09:15

 المدني  المجتمع  على الهجوم: السلطة مرمى في

 والحياة  العقيدة 10:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 البرتغال   البرتغالي،  النفوذ على شاهد - بيليم

  التي  بيليم  كانت. آنذاك المعروفة العالم حدود من بالخروج  الوسطى العصور في البرتغاليون البحارة غامر
  برج أنشئ 1516 عام  في. الجديدة  األراضي  وغزاة المستكشفين  موطن لشبونة  ضواحي  أقدم من تعد
  استخدم اآلن، البر على يوجد  الذي  بيليم برج. هناك  الدير  بناء بدأ بعام   وبعدها تاجو،  نهر مصب عند بيليم 
 األكثر القوى من البرتغال  فيه كانت  الذي العصر على يشهدان المبنيان وهذان. األصل  في وكمنارة كقلعة
 . أوروبا  في نفوذا
".  لوسيادس "   البرتغالية الوطنية  الملحمة  مؤلف كامويس دي فاز  ولويس  غاما،  دا فاسكو قبر الدير يضم
  بيليم آثار ذلك عن تعبر كما هامة أوروبية قوة البرتغال فيها كانت  التي  الحقبة هذه على الضوء  يلقي  الفيلم

 . المعمارية

 وثائقي  11:15

 الجدد   النازيون:  معقدة شبكة

 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

ظاتها نورنبيرغ  النسيان ضد  فيلم - وعِّ

 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

ظاتها نورنبيرغ  النسيان ضد  فيلم - وعِّ

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

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

 وثائقي  18:15

 الجدد   النازيون:  معقدة شبكة

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

 المدني  المجتمع  على الهجوم: السلطة مرمى في

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-11-09 

 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

ظاتها نورنبيرغ  النسيان ضد  فيلم - وعِّ

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني ري الدو 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 - وباأور على عين   06:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 الجدد   النازيون:  معقدة شبكة

 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

ظاتها نورنبيرغ  النسيان ضد  فيلم - وعِّ

 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

 عاألسبو هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 المدني  المجتمع  على الهجوم: السلطة مرمى في

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 - ار األخب 

 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 جلةم - 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  2021-11-10 

 والحياة  العقيدة 00:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 الجدد   النازيون:  معقدة شبكة

 رلين ب في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 02:00

 االقتصادية  المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 03:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  04:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 05:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 06:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  06:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 07:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 08:00

 والحياة  العقيدة 08:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 الجدد   النازيون:  معقدة شبكة

 اإلنسان و ولمةالع 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

 وجياوالتكنول العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 15:00

 وثائقي  15:15

 الجدد   النازيون:  معقدة شبكة
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16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األسبوع هذا لمالعا - 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

 البرتغال البرتغالي،  النفوذ على شاهد  - بيليم 

 وثائقي 18:15

 الثاني الجزء - واحدة   ومهمة  قارات،   ثالث فتيات، أربع: المناخ  ةأزم أطفال

  من تُْحَكى  وهنا. عصرنا  في  العالمية البيئية الكوارث  مكافحة هي  واحدة مهمة لديهن فتيات أربع
 . كوكبنا على البالستيكية  القمامة وانتشار الهواء وتلوث  الفحم وحرق المياه ندرة  قصة منظورهن

  و 11 بين أعمارهنّ  تتراوح  والسنغال،  وإندونيسيا واستراليا الهند من فتيات أربع ائقيالوث الفيلم  يرافق
  الشخصية تجاربهنّ  عن الفتيات  تتحدث. العالمية   البيئية الكوارث ضد   الشخصي كفاحهنّ  خالل  عاماً،  14
  بعواقب  باشرم بشكل يتأثرن  جميعهنّ . البالستيكية  والقمامة الهواء  وتلوث الفحم  وحرق المياه  ندرة مع

  الذي الوقت ففي.  الكوارث تلك   جّراء من عليهنّ  واقع وجوديّ  تهديد هناك إن  بل وتدميرها،  البيئة استغالل
ً  البيئية المشكالت حلول فيه تبدو   الدفاع في  األطفال هؤالء  يتفانى مجدية،  وغير للغاية   معقدة أنها على غالبا
 .فيه  العيش   يستحق مستقبل  في حقّهم عن
ً  14 العمر من البالغة" فاتو " تقضي غالالسن في   وقت لديها ليس لذلك. الماء جلب في  ساعات عاما

  من ألكثر  بالنسبة  الحياة مجاالت كل  على يؤثر المياه  على الحصول  عدم إنّ . المدرسة دروس لمراجعة
 . العالم  حول  متضرر شخص ملياريّ 
ً  12 رالعم من البالغة" غاغان "   تواجه بالهند البنجاب إقليم وفي   الصناعية،  للزراعة القاتلة اآلثار عاما
  الكيماوية األسمدة استخدام  أنّ  كما للهواء،  هائل تلويث  إلى الحقول  في الحصاد  مخلفات حرق يؤّدي حيث
 . التربة  يدّمر
ً  11 العمر من البالغة"  سابيا"   تعتبر  استراليا في   العالم،  في  المرجانية الشعاب  أكبر تدمير  على شاهدة عاما
.  األبد إلى المرجانية شعبه نصف  من أكثر بالفعل فقد  الذي ،" العظيم المرجاني  الحاجز" بـ   يُْعَرف ما أو

ر أكبر ثاني  هي فاستراليا . الفحم  وصناعة  الكارثة هذه بين عالقة هناك  أنّ " سابيا "  ترى   الوقود   لهذا ُمَصّدِّ
 . ضرراً  األكثر
ً ع 12 العمر من البالغة " نينا " تعيش إندونيسيا وفي .  البالستيكية  بالنفايات  مليئة بجبال  محاطة منطقة في اما
ً  أصبحت بأكملها آسيا شرق  جنوب منطقة إنّ  بل وحده،  بلدها   ليس  . الغربية الصناعية الدول لنفايات   َمَكبَّا

  إلهام  مصدر تُعتبر الفعل على وقدرتهن حيويتهنّ  أنّ  كما. الطويل النَّفَس  إلى تحتاج  األربع الفتيات مقاومة
 . أعمارهم عن النظر بغض المشاهدين  لجميع

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 22:03
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 البرتغال البرتغالي،  النفوذ على شاهد  - بيليم 

 ئقي وثا 22:15

 الثاني   الجزء  - واحدة ومهمة قارات،  ثالث  فتيات،  أربع:  المناخ  أزمة أطفال

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

 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

 البرتغال البرتغالي،  النفوذ على شاهد  - بيليم 

 وثائقي  01:15

 الثاني   الجزء  - واحدة ومهمة قارات،  ثالث  ات،فتي  أربع:  المناخ  أزمة أطفال

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 والحياة  العقيدة 02:30

 وثائقي  03:00

 الثاني   الجزء  - واحدة ومهمة قارات،  ثالث  فتيات،  أربع:  المناخ  أزمة أطفال

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا المالع - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  04:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 05:00

 البرتغال البرتغالي،  النفوذ على شاهد  - بيليم 

 وثائقي  05:15

 الثاني   الجزء  - واحدة ومهمة قارات،  ثالث  فتيات،  أربع:  المناخ  أزمة أطفال

 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

 المدني  المجتمع  على الهجوم: السلطة مرمى في

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 اإلنسانية   يراثم - البشرية كنوز 09:00

 البرتغال البرتغالي،  النفوذ على شاهد  - بيليم 

 وثائقي  09:15

 الثاني   الجزء  - واحدة ومهمة قارات،  ثالث  فتيات،  أربع:  المناخ  أزمة أطفال

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 10:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  10:30

 المكان  عين من ونيةتلفزي تقارير - مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15
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ظاتها نورنبيرغ  النسيان ضد  فيلم - وعِّ

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 المدني  المجتمع  على الهجوم: السلطة مرمى في

 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

ظاتها نورنبيرغ  النسيان ضد  فيلم - وعِّ

16:00 DW  ر األخبا - 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  اياالقض  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  2021-11-12 

 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

 والحياة  العقيدة 06:30

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

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة   مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 10:30

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

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 12:30

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

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 حدث ال تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

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

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 16:15

17:00 DW  األخبار  - األخبار 



 DW Arabia | الجمعة  2021-11-12  31/78

 السيارات  جلةم - السرعة عالم 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ساخر  سياسي  برنامج - 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 

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم اث أحد ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2021-11-13 

 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

 العذرية  على الحفاظ ثمن

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

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

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

ظاتها نورنبيرغ  النسيان ضد  فيلم - وعِّ

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 الثاني   الجزء  - واحدة ومهمة قارات،  ثالث  فتيات،  أربع:  المناخ  أزمة أطفال

 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

  في. 1979 عام في Jean-Paul Maunick الغيتاراللندني   عازف  Incognito الجاز فرقة أسس
  من عناصر يجمع موسيقي أسلوب وهو Acid Jazz فن فرق   أهم من الفرقة  أصبحت التسعينيات 
  عشرين من أكثر Incognito فرقة صدرتأ . والجاز والفانك  السول  وموسيقى اإللكترونية الموسيقى
 . ألبوما

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 الثاني   الجزء  - واحدة ومهمة قارات،  ثالث  فتيات،  أربع:  المناخ  أزمة أطفال

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00
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 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

 العذرية  على الحفاظ  ثمن

 وثائقي 14:00

 حياة ال إكسير  - األرض  كوكب من جيدة   أخبار

.  المياه  على الصراع أو لألسماك  الجائر الصيد أو  الجفاف في الكثيرون يفكر بالماء،  األمر يتعلق عندما
  لتوفير نموذجا  أصبحت صحراوية،  مدينة هناك: سارة  أخباًرا أيًضا نكتشف فسوف النظر  أمعنا إذا ولكن
 . المياه
  تربية  في ناجحة تجارب هناك: التفاؤل على  الماء عالم من  أخرى ومفاجئة نموذجية قصص  تشجع

 .طبيعية جنة  إلى  يتحول سابقا سام ونهر ومستدامة  بالبيئة رفيقة بطريقة األسماك
  ورجال ونشطاء علماء - أشخاص  أيًضا هناك واألزمات،  المشاكل فيه تنتشر الذي المكان في

 . باستمرار  النجاحات ويحققون - لها حلول  إيجاد على يعملون - أعمال
  الس مدينة اسم كان المثال،   سبيل على. العالم في  المياه قضايا حول ناجحة تجارب  عن الفيلم ا هذ يتحدث 
  ومالعب مائية منشآت الفنادق تملك  حيث. الفخمة المقامرين بجنة  مرتبطا األمريكية الصحراوية فيغاس
  سكان تثقيف استطاعت  المياه  سلطات لكن.  مروية خضراء مساحات خالل من السياح وتجذب غولف،
  نموذج أنها على المدينة إلى يُنظر واآلن. مواردهم ألثمن استخدامهم أثناء في حذرين ليكونوا فيغاس الس

 . المياه بتوفير  األمر تعلق إذا به  يحتذى
  المضادات تستخدم  وال مستدام بشكل تعمل  إسبانيا في  األندلس في  مسمكة على الضوء الفيلم سيلقي كما

  رفقا أكثر والخضروات الفاكهة زراعة جعل  على إسبانيا في مزارعون ويعمل. اكاألسم  تربية  في الحيوية
  السكان واستطاع. الشمسية الطاقة على تعتمد  التي  الجديدة األساليب  بفضل أوروبا  أنحاء جميع  في  بالبيئة

  اآلنو  للبيئة وصديق  نظيف نهر  إلى األلمانية  الرور منطقة  في  سابقا  السام إمشر نهر  تحويل المحليون
 . كثيرين سياحا  يجذب أصبح

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 البرتغال البرتغالي،  النفوذ على شاهد  - بيليم 

 وثائقي  15:15

 الثاني   الجزء  - واحدة ومهمة قارات،  ثالث  فتيات،  أربع:  المناخ  أزمة أطفال

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 العذرية  على الحفاظ  ثمن

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان   عين من  تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان  و  العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي  18:15

ظاتهاو نورنبيرغ  النسيان ضد  فيلم - عِّ

19:00 DW  األخبار  - األخبار 
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 وثائقي  19:15

 العذرية  على الحفاظ  ثمن

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

 الحياة  إكسير - األرض وكبك من جيدة أخبار

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

 ناإلنسا و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي  23:15

 الثاني   الجزء  - واحدة ومهمة قارات،  ثالث  فتيات،  أربع:  المناخ  أزمة أطفال
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 األحد  2021-11-14 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - 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

 القمر  إلى تذكرة

. القمر ىإل  رحالت  لحجز انتظار  الئحة آم  بان األمريكية  الطيران شركة  فتحت الماضي القرن  ستينات في
  على مواطن ألف  100  من يقرب  ما أنّ  إالّ   الباردة،   الحرب خضم في  حدث  ذلك أن من الرغم وعلى
  ڤيرونيكا  السنيمائية  المخرجة عائلة بينهم من القمر،  إلى سفر تذاكر  حجزوا الحديدي الستار جانبي

 . جاناتكوفا
  كان الفضاء،  مجال في توفقهما لتعزيز ابقانيتس  السوفيتي  واالتحاد  األمريكية  المتحدة الواليات كانت بينما

"  للقمر األولى الرحالت"   نادي إلى  االنضمام من لتمكنهم سعداء  الحديدي الستار جانبي على المواطنون
  هذه  من واحدة بحوزتها توجد" جاناتكوفا  ڤيرونيكا"  المخرجة عائلة. التذاكر لهذه شرائهم خالل من

  المسافرين  أولئك  بعض أثر  المخرجة تتلمس اآلن. 1969  عام" براغ"   في اشتراها  قد  جدها كان التذاكر،
  وما بالفضاء الناس  هؤالء  ربطها التي الرؤى  وقصة قصتهم،   فكاهية بطريقة وتحكي القمر إلى  المحتملين

 . اليوم بها  يحلمون زالوا
  السيدة الفيلم هذا في تتحّدث  الشرقية،  أوروبا  أفالم  أرشيفات من الحصرية  االكتشافات إلى باإلضافة

ن  روبرت"   والسيد  واشنطن، في  والفضاء للطيران  الوطني المتحف  أمينة ، "واتيكامب مارغريت"  "  زوبرِّ
  الخيال فيلسوف ، "أداموفيتش إيفان"   السيِّّد من كلّ  يتناول ذلك إلى  باإلضافة. المريخ  جمعية مؤسس
  إلى اإلنسان وحاجة الكونية توبيا اليو " بين  العالقة الفضاء،  مؤرخ ، " جبيرت  الكسندر"  والسيد  العلمي، 
  يقنع  أن 1967 عام في  هو  استطاع  كيف" بيستور غيرهارد"  النمساوي الصحفي  يحكي كما". الحلم 

 .القمر إلى السفر في  المحتملين الراغبين نادي برنامج بإطالق " آم  بان" شركة مسؤولي

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث  تعاصر بورتاجاتري - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 العذرية  على الحفاظ  ثمن

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 07:00

 وثائقي  08:00

 الحياة  إكسير - األرض كوكب من جيدة أخبار

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 09:00

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

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 القمر  إلى تذكرة

 وثائقي  12:00

 الحياة  إكسير - األرض كوكب من جيدة أخبار

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 البرتغال ي، البرتغال النفوذ على شاهد  - بيليم 

 وثائقي  13:15

 الثاني   الجزء  - واحدة ومهمة قارات،  ثالث  فتيات،  أربع:  المناخ  أزمة أطفال

 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

 القمر  إلى تذكرة

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  - بار األخ 

 وثائقي  19:15

ظاتها نورنبيرغ  النسيان ضد  فيلم - وعِّ

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 ستقبلالم  21:30
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22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 العذرية  على الحفاظ  ثمن

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2021-11-15 

 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

 القمر  إلى تذكرة

 وثائقي  02:00

 الحياة  إكسير - األرض كوكب من جيدة أخبار

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 األول  الجزء  الجائحة،  على عام  - الحركة توقفت وفجأة:  كورونا

  المجتمعات في فكري حولت  حدوث أصبح.  جذري بشكل  العالم غيّر  متحور صغير فيروس هو كورونا
 زمني؟ تحول نقطة على مقبلون نحن هل:  الخبراء  يتساءل ولذا. منه مفر ال أمر
.  الصحي النظام في  ضعف نقاط  عن وكشف العالم،   في األشخاص ماليين  بمقتل كورونا فيروس تسبب لقد
 . األساسية الحريات  بعض وقيّد االقتصادي  النظام ضعف أظهر كما

  ضعف مدى كورونا وأظهر مصيرية،  قرارات أمام والدول  والشركات المواطنين  ميالعال الوباء وضع
  كل. متكرر بشكل لمواطنيها  األساسية الحقوق تقييد   يتم  واآلن. سابقة أزمات أضعفتها أن  بعد ديمقراطياتنا

  ؤوليةمس في يشارك اقتصادي  نظام  عن التخلي أخيرا علينا يتعين هل .  عالمية أهمية ذات أسئلة يطرح هذا
 المناخ؟ تغير  في ويساهم كورونا انتشار
  وباحثون وفالسفة  وسياسيون اجتماع علماء. العالم  حول مختلفة  مواقع في  للوباء األولى السنة  تقييم يتم

  ويدعو الواقع في موجودا يعد لم سحراً  القوية   بلغته  الفيلم يكشف. آرائهم عن يعبرون إستراتيجيون
 . بكثير ذلك من أكثر  تتطلب  االستدامة  لكن. والتضامن الشخصية لية المسؤو إظهار  إلى المواطنين

 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

 القمر  إلى تذكرة

 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

 األول   الجزء  الجائحة،  على عام  - الحركة توقفت وفجأة : كورونا

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00



 DW Arabia | اإلثنين 2021-11-15  39/78

 وثائقي  09:15

 القمر  إلى تذكرة

 وثائقي  10:00

 الحياة  إكسير - األرض كوكب من جيدة أخبار

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 ا بلغاري  -  بويانا كنيسة - البشرية كنوز 11:00

 بلغاريا  -  بويانا كنيسة

  أن على شاهد   وهي بلغاريا،  في  صوفيا من بالقرب فيتوشا جبل سفح  على الصغيرة  بويانا كنيسة تقع
  قام  الكنيسة،  هذه   تأهيل إعادة  أثناء ، 1259 سنة ففي  يعتقد،  كان عما  عام مئتي قبل  بدأ  قد النهضة عصر
  واقعية لتكون شخصيات هنا  جسدت  األولى  وللمرة . الجمال  منتهى في  فنية أعمال بإنجاز جداريات رسام
  الفن في  تغييرا هذه الجديدة  الرسم  طريقة  فأحدثت االرثوذكسية،  األيقونات  رسم قواعد  بجميع االلتزام مع

 . االرثوذكسي
  الرسام تحرر وبهذا. األرضية حياتهم من مالمح تحمل  بطريقة مرسومين  والقديسون المسيح يبدو حيث
  على الفن  انفتح وهكذا . الرمزية على  فقط  تعتمد كانت والتي الوسطى القرون في  السائدة  مالرس قواعد من

  فن على شاهد   بمثابة هي الجدارية  بويانا إيقونات. الالحقة  اإليطالية النهضة في  حصل كما والواقع،  الحياة
  في  الفنية إلنجازات ا أهم على  الضوء يلقي الفيلم هذا. عشر الثالث القرن في  البلغاري الجداري الرسم

 . الوسطى العصور

 وثائقي  11:15

 العذرية  على الحفاظ  ثمن

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  12:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 األول   الجزء  الجائحة،  ىعل  عام  - الحركة توقفت وفجأة : كورونا

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 15:00

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 األول   الجزء  الجائحة،  على عام  - الحركة توقفت وفجأة : كورونا

17:00 DW  خبار األ  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:03

 وثائقي  18:15

 العذرية  على الحفاظ  ثمن

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 خبار لأل  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   جزمو - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 القمر  إلى تذكرة

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-11-16 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري  00:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 01:00

 وثائقي  01:15

 األول   الجزء  الجائحة،  على عام  - الحركة توقفت وفجأة : كورونا

 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

 الحياة  إكسير - األرض كوكب من جيدة أخبار

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  رالبشي 05:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 06:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 العذرية  على الحفاظ  ثمن

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 األول   الجزء  الجائحة،  على عام  - الحركة توقفت وفجأة : كورونا

 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

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 13:00

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

 الحياة  إكسير - األرض كوكب من جيدة أخبار

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 القمر  إلى تذكرة

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 الحدث  تعاصر تاجاتريبور - 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 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  21:30

 الحياة  إكسير - األرض كوكب من جيدة أخبار

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  2021-11-17 

 وثائقي  00:00

 ة الحيا  إكسير - األرض كوكب من جيدة أخبار

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 العذرية  على الحفاظ  ثمن

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 02:00

 االقتصادية  المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 03:00

 وحكايات  وأشخاص دول - اأوروب 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

 رلين ب في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 08:00

 وثائقي  08:30

 الحياة  إكسير - األرض كوكب من جيدة أخبار

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 العذرية  على الحفاظ  ثمن

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  10:30

 الحوار  ةبداي   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

 عنكبوتية ال والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 15:00

 وثائقي  15:15
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 العذرية  على الحفاظ  ثمن

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا يف صنع  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 بلغاريا   -  بويانا كنيسة - البشرية كنوز 18:03

 بلغاريا  -  بويانا   كنيسة

 وثائقي 18:15

 خاسي  قبيلة - الهند - النساء  امبراطورية

  هو  األب. أمهاتهم أسماء الها أطف  يأخذ التي  العالم  في  القليلة الشعوب من واحدة الهندية  خاسي  قبيلة تعتبر
ً  يحمل  الذي األسرة في  الوحيد ً  اسما  القبيلة؟  هذه لدى األمومي النظام  في  العدالة عن ماذا ولكن. مختلفا
  للذهاب - صباح كل كعادتها - وتستعد االبتدائية،  المدرسة  في االجتماعية  للدراسات كمعلّمة بانيشا تعمل
  هي  خاسي  قبيلة أن لطالبها بانيشا تشرح وفيه العائلية،  باألسماء   يتعلق اليوم درس  موضوع. العمل إلى
  يحمل  الذي األسرة في الوحيد  هو  األب. ألمهاتهم  األطفال فيها يُْنَسبُ   التي العالم في القليلة الشعوب من
 ً ً  اسما .  عاتقها على يقع أسرتها عبء  لكنّ   المنزل،  في  والعقد الحلّ  صاحبة  هي  بانيشا أن صحيح. مختلفا
  كوخ في  يعيشون أشخاص  عشرة. أختها وبنات وأبناء وأختها  والديها مع  الصغير منزلها بانيشا  تقتسم
  أسرية  حياة   إيجاد على  وتحرص والمطبخ واألسرة  المالية األمور عن مسؤولة وهي. متواضع  خشبي
ضَ  إذا ولكن المهام،  ببعض زوجها بانيشا  تَُكلِّّف يوم  كل. ومنسجمة  متناغمة   تكون أحدهما،  أو اوالداه َمرِّ

 . بالمسؤوليات ومفعمة مزدحمة  حياة بانيشا  تعيش. الرعايه عن المسؤولة هي
ً  بوصفه  ويناضل متقاعد اآلن وهو. لألسمنت مصنع في حياته طيلة   النسيلوت عمل   إحدى  لرئيس نائبا

  في  يخضعون  الذين الرجال معظم عكس على. والمرأة الرجل  بين المساواة  تحقيق أجل من الجمعيات
  سخافة نظره   في تثبت التي بعناية المدروسة  الحجج من عدد لديه النسيلوت فإنّ  األمومي،  للنظام صمت
  خاسي،  قبيلة  قواعد  النسيلوت  تحدَّى  لقد. المسيحية تعاليم مع يتوافق  ال النظام هذا  أن ومنها خاسي، نظام
ً  28 العمر من البالغة سبيرى وابنته زوجته تحمل حيث   فى  كمحامية تعمل  سبيرى االبنة .  لتهعائ  اسم عاما

  أنَّها كما. والديها مع تعيش تزال ال لكنها  الحديثة،  المدن سكان  مثل  وتتصرف شيلونغ،  والية عاصمة
  القديمة،   خاسي تقاليد  عن تخلت لقد. األبوي   النظام إدخال  أجل من  نضاله  وتدعم والدها جمعية في  عضوة
  الرجال  بين كبير وظلم القبيلة  هذه بمجتمع   المشاكل من ديدالع  في  تسبب األمومي  النظام أنّ  وترى
 . والنساء

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 

 بلغاريا   -  بويانا كنيسة - البشرية كنوز 22:03

 بلغاريا  -  بويانا   كنيسة
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 وثائقي  22:15

 خاسي قبيلة  - الهند - النساء  امبراطورية

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2021-11-18 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 00:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  00:30

 بلغاريا   -  بويانا كنيسة - البشرية كنوز 01:00

 بلغاريا  -  بويانا   كنيسة

 وثائقي  01:15

 خاسي قبيلة  - الهند - النساء  امبراطورية

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 الحياة  إكسير - األرض كوكب من جيدة أخبار

 وثائقي  03:00

 خاسي قبيلة  - الهند - النساء  امبراطورية

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  04:30

 بلغاريا   -  بويانا كنيسة - البشرية كنوز 05:00

 بلغاريا  -  بويانا   كنيسة

 وثائقي  05:15

 خاسي قبيلة  - الهند - النساء  امبراطورية

 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

 القمر  إلى تذكرة

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 بلغاريا   -  بويانا كنيسة - البشرية كنوز 09:00

 بلغاريا  -  بويانا   كنيسة

 وثائقي  09:15

 خاسي قبيلة  - الهند - النساء  امبراطورية

 برلين  في  ملهمة صقص   - حكاية عندي 10:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  10:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:00



 DW Arabia | الخميس 2021-11-18  47/78

 وثائقي  11:15

 األول   الجزء  الجائحة،  على عام  - الحركة توقفت وفجأة : كورونا

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 القمر  إلى تذكرة

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  14:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 14:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 األول   الجزء  الجائحة،  على عام  - الحركة توقفت وفجأة : كورونا

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 16:15

 وحكايات   وأشخاص  دول  - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  20:03

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الجمعة  2021-11-19 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 جياوالتكنولو العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  00:30

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

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 02:15

 السيارات  مجلة  - السرعة عالم 02:30

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

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 04:30

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

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 06:15

 وثائقي  06:30

 الحياة  إكسير - األرض كوكب من جيدة أخبار

 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   قضاياال 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 رحوا - 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 يقيةموس 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 

 ساخر  سياسي  برنامج - شو البشير 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية تابعة م - 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  ألخبار ا  موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - 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  2021-11-20 

 حكايات و 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

 األصلية  الشعوب اضطهاد - كندا

ضتع   إلى ونقلهم  والديهم من  األطفال انتزاع  تضمنت ثقافية،  إبادة لعملية كندا في األصليون  السكان رَّ
  لقد. الجنسي  االعتداء أو المعاملة  سوء أو األمراض بسبب  هناك الكثير منهم  مات حيث داخلية، مدارس
 . قاسية 1996 عام حتى استمّرت  التي التربية  إعادة عملية  كانت
  الكحول،  إدمان خالل  من األصليين كندا سكان على" الحضارية  الـتدابير" بـ يسمى  ما عواقب تتجلَّى

  تطالب  اآلن. االنتحار  معدالت وارتفاع  النساء،   قتل  حدّ  إلى يصل الذي المنزلي  والعنف والمخدرات، 
  على  ءالضو الوثائقي  الفيلم  هذا  ويسلط. وقع  الذي  الظلم  عن بتعويضات أونتاريو في  الناجين من مجموعة

 .  الكفاح هذا
  التاريخ  في المحرمات  هذه عن الكشف أخيراً   يتم  مهّمة،  السود وحياة   تو مي مثل  حركات ظهور بعد

ً   إدانتها وتتمّ  الكندي   السكان من امرأة 1181 لقيت 2012 وعام  1980 عام بين الممتدة الفترة ففي. دوليَّا
  قتل حاالت إجمالي من  بالمائة 24 أن حقيقة  نإ. كمفقودات تسجيلهن تمّ  أو حتفهن كندا في  األصليين
  السكان  ضد الممنهج العنصري للتمييز نتيجة تأتي  األصلية الشعوب نساء ضد  تُرتكب كندا في النساء

ً  150 بعد  فحتى.  األصليين   محميات في  منهجي بشكل عزلهم استمرّ  بريطانيا،   عن كندا استقالل من عاما
 . السكان بقية عن

  أي  دفع على الموافقة  اآلن حتّى تتم  لم أنَّه  إالّ  أخطاء،  بارتكاب اعترفت الكندية الدولة   أنّ  صحيح
رين تعويضات  . وأحفادهم للمتضّرِّ

  تحت   األصليين السكان خالله من البريطانيون وضع والذي  ،" الهندي التشريع"بـ  يسمى ما قانون يزال ما
ً   الوصاية،    إنشاء تمّ  حيث السكان،  هؤالء   تحضير عنىبم"  التّحضير"   بند  يتضمن  القانون  وهذا. قائما
  هذه  ظلَّت. مسيحيين ليصبحوا األصليين السكان أطفال تربية إعادة  أجل من بهم  خاصة داخلية مدارس
ً  1996 عام حتى الداخلية المدارس   آالف  أربعة من يقرب ما لقي هنا. واالنتهاكات المعاملة  لسوء مسرحا

  موقع  في  طفالً  2015  رفات على  تحتوي  جماعية مقبرة  افاكتش   تمّ  2021  يونيو وفي. حتفهم طفل
 . السابقة  الداخلية المدارس هذه إحدى

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 األول   الجزء  جائحة، ال على عام  - الحركة توقفت وفجأة : كورونا

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 خاسي قبيلة  - الهند - النساء  امبراطورية

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 07:30

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

 أوروبا  من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00

  حققت 1999 عام في  No Angel  ألبوماتها أول خالل من. لندن في 1971  عام في  Dido ولدت
ً   األغاني مؤلفة ً  نجاحا  White و Thank You و Here with Me اأغانيه أشهر من من. عالميا
Flag  .باعت Dido أسطوانة مليون 40 من أكثر . 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 خاسي قبيلة  - الهند - النساء  امبراطورية

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات  وأشخاص دول - وروباأ على عين   12:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 13:00

 وثائقي  13:15

 األصلية  الشعوب اضطهاد - كندا

 وثائقي 14:00

 التقاليد  تتحدى  باكستانية شابة  - النارية الدراجات سيدة 

  الباكستاني  المجتمع هل لكن عرفان، لزينة بديهي أمر باكستان نها وط أرجاء  في  النارية بالدراجة  التنقل
 الحريات؟  بهذه  النساء  بحق  لالعتراف أيضا مستعد
  ولطالما. مبكرا توفى الذي والدها عن النارية الدراجات  سياقة شغف( سنة 25) عرفان زينة  ورثت
  لكنهما  شخصيتها،  لتطوير الحرية  من بمساحات   لها أقرا اللذين األكبر وشقيقها والدتها دعم على حصلت 
  المجتمع لها  يحدده الذي للدور تستكين وأن تقدير  أبعد على  الثالثين سن في  زينة تتزوج بأن أيضا يرغبان
  في المديني   المحيط في االحترام الحرية نحو  زينة اندفاع  يلقى. وأم  بيت ربة تكون  أن أي  المحافظ،   األبوي
  السينما دور في ُعرض 2018 عام ففي  الشهرة،  من بنوع كهنا  وتتمتع  بل  الهور،  رأسها مسقط

  واآلخر الحين بين  ايضا تصلها االجتماعي االتصال وسائل عبر لكن.  حياتها قصة يحكي فيلًما  الباكستانية 
 . الجنسين بين التقليدية العالقة إزاء  العصري سلوكها  بشدة تنتقد آراء
  هدفها كان الصارمة بتقاليدها والمعروفة  الوعرة ياهمال  جبال منطقة  عبر برحلتها  زينة  شرعت عندما
  وحسن باالحترام عموما قوبلت أنها من الرغم وعلى. هناك النساء   حياة عن المزيد اكتشاف  األسمى
  حضور فبدون  الجبلية،  المنطقة نساء   مع التواصل من حقا تتمكن لم أنها  إال للمساعدة، واالستعداد الضيافة
  عرفان لزينة  تتضح أخرى مرة. الكاميرا أمام زينة مع بالحديث  لهن مسموحا نيك  لم وموافقتهم الرجال
 !حلمك  عيشي: بشعارها  التمسك من يمنعها لم  ذلك لكن المميزة،  الخاصة مكانتها

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 بلغاريا   -  بويانا كنيسة - البشرية كنوز 15:00

 بلغاريا  -  بويانا   كنيسة

 ي وثائق 15:15

 خاسي قبيلة  - الهند - النساء  امبراطورية

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 األصلية  الشعوب اضطهاد - كندا

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

 اإلنسان  و  العولمة مجلة - 3000 ةالعولم  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي  18:15

 األول   الجزء  الجائحة،  على عام  - الحركة توقفت وفجأة : كورونا

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 األصلية  الشعوب اضطهاد - كندا

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

 التقاليد   تتحدى باكستانية   شابة - النارية الدراجات  سيدة

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

 خاسي قبيلة  - الهند - النساء  امبراطورية



 DW Arabia | األحد 2021-11-21  53/78

 األحد  2021-11-21 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - 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

 الجذور  إلى  العودة - نيبال

  تم  لقد. عائالتهم عن  االنفصال من سنوات عشر بعد الجبلية  قريتهم إلى يعودون نيباليين شبّان ثالثة
   إعادة  بصدد   اآلن وهم عمرهم،  من الرابعة في  كانوا عندما كاتماندو  في  داخلية مدرسة إلى إرسالهم
 . األسرية  الروابط اكتشاف
  الفتاة  من كّل   أمور أولياء قام  لذا. صعبة  عزلة في الحياة  أنّ  إالّ  لجمال، ا  ساحرة  منطقة الهيمااليا جبال

  سن في  وهم كاتماندو  العاصمة  إلى بإرسالهم ماهاتارا وجيوان غورونغ نيما والصبيان الما  ديكي تسيرينغ
  راهب يديرها التي إيديوكيشن،  أوف اليت   راناغ سنوالند المسماة الداخلية بالمدرسة لاللتحاق الرابعة
  هذه في  التالميذ جميع مثل ومثلهم. أفضل  لحياة يؤهلهم الذي والتدريب التعليم على  للحصول بوذي

ً  المدرسة   وتملَّكهم معهم، التواصل أو أوليائهم  رؤية من السنوات هذه طيلة األطفال  هؤالء يتمكن  لم تقريبا
ً  هجرتهم قد  عائالتهم بأن شعور   أن وبعد تخرجهم بعد اآلن  الفرصة  مله المدرسة تتيح السبب لهذا.  تماما
  وراء من المغزى عن الشباب هؤالء يتساءل. أشهر ثالثة   لمدة عائالتهم إلى  للعودة  الشباب سنّ   في صاروا

 . أفضل  حياة فرصة لهم أتاحوا الذين لوالديهم،  بالفضل مدينون  أنهم  أخيراً  ويفهمون الطويل االنفصال
  األقدام  على وسيرا وبرا جوا عائالتهم،  إلى الطويلة عودتهم طريق  في ثةالثال الشبَّان الوثائقي الفيلم  يرافق
 . السنين  آلالف الناس  حياة  تتغير لم  حيث النائية،  الجبلية القرى إلى للوصول  الوحيدة الطريقة  إنها. أيضا
ً  يمكنهم  حيث كاتماندو،  في  المريحة  الحياة الشباب  أَلِّف لقد   وحيث ت، وجبا ثالث وتناول االستحمام يوميا

  يمنحهم الوثائقي الفيلم. االجتماعي التواصل  وسائل  إلى  اإلنترنت  عبر ويدخلون محمولة هواتف  يمتلكون
  الصعبة الريفية  الحياة األسرة ومشاركة عنهم،  بالتخلي والشعور الخاص تاريخهم مع للتعاطي  الفرصة
  أنفسهم يصورون أنهم  حقيقة أنّ  كما. ضاعت  أنها يعتقدون كانوا التي األسرية  العالقات إنتاج وإعادة
 . للغاية  وعاطفية خاّصة  لمسة  الوثائقي الفيلم  على تُضفي

 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

 األصلية  الشعوب اضطهاد - كندا

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 07:00

 وثائقي  08:00

 التقاليد   تتحدى باكستانية   شابة - النارية الدراجات  سيدة

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:30
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 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 09:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 10:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 الجذور  إلى  العودة  - نيبال

 وثائقي  12:00

 التقاليد   تتحدى باكستانية   شابة - النارية الدراجات  سيدة

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 بلغاريا   -  بويانا كنيسة - البشرية كنوز 13:00

 بلغاريا  -  بويانا   كنيسة

 وثائقي  13:15

 خاسي قبيلة  - الهند - النساء  امبراطورية

 السيارات  مجلة - سرعةال عالم 14:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 14:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 15:00

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 الجذور  إلى  العودة  - نيبال

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

 األول   الجزء  الجائحة،  على عام  - الحركة توقفت وفجأة : كورونا

20:00 DW األخبار   موجز - بار األخ 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 
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 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

 األصلية  الشعوب اضطهاد - كندا

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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ثنين اإل 2021-11-22   

 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

 الجذور  إلى  العودة  - نيبال

 وثائقي  02:00

 التقاليد   تتحدى باكستانية   شابة - النارية الدراجات  سيدة

 الثقافية  المجلة   - الثقافة ةواح 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الثاني  الجزء  الجائحة،  على عام  - الحركة توقفت وفجأة:  كورونا

  المجتمعات في فكري تحول  حدوث أصبح.  جذري بشكل  العالم غيّر  متحور صغير فيروس هو كورونا
 زمني؟ تحول نقطة على مقبلون نحن هل:  الخبراء  ليتساء ولذا. منه مفر ال أمر
.  الصحي النظام في  ضعف نقاط  عن وكشف العالم،   في األشخاص ماليين  بمقتل كورونا فيروس تسبب لقد
 . األساسية الحريات  بعض وقيّد االقتصادي  النظام ضعف أظهر كما

  ضعف مدى كورونا وأظهر مصيرية،  قرارات أمام والدول  والشركات المواطنين  العالمي الوباء وضع
  كل. متكرر بشكل لمواطنيها  األساسية الحقوق تقييد   يتم  واآلن. سابقة أزمات أضعفتها أن  بعد ديمقراطياتنا

  مسؤولية في يشارك اقتصادي  نظام  عن التخلي أخيرا علينا يتعين هل .  عالمية أهمية ذات أسئلة يطرح هذا
 المناخ؟ تغير  في ويساهم كورونا انتشار
  وباحثون وفالسفة  وسياسيون اجتماع علماء. العالم  حول مختلفة  مواقع في  للوباء األولى السنة  قييمت يتم

  ويدعو الواقع في موجودا يعد لم سحراً  القوية   بلغته  الفيلم يكشف. آرائهم عن يعبرون إستراتيجيون
 . بكثير ذلك نم أكثر  تتطلب  االستدامة  لكن. والتضامن الشخصية المسؤولية  إظهار  إلى المواطنين

 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

 الجذور  إلى  العودة  - نيبال

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 وجياوالتكنول العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 الثاني   الجزء  الجائحة،  على عام  - الحركة توقفت وفجأة : كورونا

 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

 الجذور  إلى  العودة  - نيبال

 وثائقي  10:00

 التقاليد   تتحدى باكستانية   شابة - النارية الدراجات  سيدة

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 يرو ب األثرية،  اإلنكا مدينة  بيتشو،  ماتشو - البشرية كنوز 11:00

 بيرو  األثرية،  اإلنكا مدينة بيتشو،  ماتشو

  في  1911 سنة" بيتشو ماتشو "   الغامضة األنكا مدينة بينغهام هيرام األمريكي اآلثار عالم اكتشف 
  بينغهام  وأطلق.. المخفية المدينة  هذه إلي الوصول آنذاك اسباني  أي  استطاع قد  يكن ولم البيرو مرتفعات
  اإلنكا ملجأ عن عبارة  كانت إذا ما متأكداً  يكن  لم ألنه" القديمة   الجبل  قمة"   يعني الذي  االسم هذا  عليها

 ". فيلكابامبا"   األسطوري
  مانو"  ويدعى أحدهم، . القدماء  اإلنكا  حكام أخضعوا البيرو في  اإلسبان توغل عندما ، 1532 عام

  فيه أنشأ إنه يقال سري مكان إلى األنديز جبال  في  لجأ  وقد. اإلسبان ضد  ثورته  فشلت أن بعد كاباكهرب
  األنديز جبال  في  إليه الوصول يصعب   جبل  على عشر الخامس القرن في  المدينة بنيت ". فيلكابامبا "   مدينة

  جبلي ممر خالل من إال  إليها الوصول يمكن وال أوروبامبا،  نهر  فوق  متر 400 ارتفاع  على البيروفية
  آالف أربعة نحو أن ويقّدر.  جبلي انهيار بسبب  ةاإلسباني الحقبة أثناء مغلقا كان الممر  أن ويحتمل ضيق، 
  بيتشو   هويانا مرتفع سفح  على مناطق ثالث  إلى الموزعة  المدينة تمتد.  المدينة تلك  في  عاشوا قد شخص
  المنطقة قبالتها  تقع  بينما  الشمس،  لتقديس  أنتهوانتا نصب ويضم الجنوب في  المعبد  منطقة. االنحدار شديد
  السكنية  المباني تقع  المدينة  شرق وفي الصخر،  في  المنحوت" توريون" الدائري ى المبن  تضم  التي الملكية
  في  المشاهدين يحمل  الفيلم. بيتشو ماتشو مباني جميع  مثل  القش  من وسقوف خشبية  دعامات من المبنية
 . الرائعة المدينة  هذه آثار  بين رحلة

 وثائقي  11:15

 األصلية  الشعوب اضطهاد - كندا

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  12:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 الثاني   الجزء  الجائحة،  على عام  - الحركة توقفت وفجأة : كورونا

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  مجتمعوال الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 15:00

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 الثاني   الجزء  الجائحة،  على عام  - الحركة توقفت وفجأة : كورونا

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

 األصلية  الشعوب اضطهاد - كندا
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19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 20:03

 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

 ئقي وثا 22:15

 الجذور  إلى  العودة  - نيبال

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

 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

 الثاني   الجزء  الجائحة،  على عام  - الحركة توقفت وفجأة : كورونا

 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

 التقاليد   تتحدى باكستانية   شابة - النارية الدراجات  سيدة

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 05:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - ةحكاي عندي 06:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 األصلية  الشعوب اضطهاد - كندا

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - نمراسلو 09:00

 وثائقي  09:15

 الثاني   الجزء  الجائحة،  على عام  - الحركة توقفت وفجأة : كورونا

 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

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 13:00

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

 التقاليد   تتحدى باكستانية   شابة - النارية الدراجات  سيدة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 الجذور  إلى  العودة  - نيبال

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 الحدث  تعاصر رتاجاتريبو - 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 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  21:30

 التقاليد   تتحدى باكستانية   شابة - النارية الدراجات  سيدة

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  2021-11-24 

 وثائقي  00:00

 التقاليد   تتحدى باكستانية   شابة - النارية الدراجات  سيدة

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 األصلية  الشعوب اضطهاد - كندا

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 02:00

 االقتصادية  المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار  بداية  الفاالخت  - 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

 وار الح بداية  االختالف - توك جعفر 07:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 08:00

 وثائقي  08:30

 التقاليد   تتحدى باكستانية   شابة - النارية الدراجات  سيدة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 األصلية  الشعوب اضطهاد - كندا

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية   المجلة  - لمانياأ  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 ةمجل - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 15:00

 وثائقي  15:15
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 األصلية  الشعوب اضطهاد - كندا

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية  المجلة   - لثقافةا واحة 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 بيرو   األثرية،  اإلنكا  مدينة بيتشو،   ماتشو - البشرية كنوز 18:03

 بيرو  األثرية،  اإلنكا مدينة بيتشو،  ماتشو

 وثائقي 18:15

 والحقول   النحل على الكيماويات رخط  - مرهقة  تربة

.  كبير بشكل بالتربة يضرّ  كبيرة،  بكميات المحاصيل  زيادة يستهدف والذي ننتهجه،  الذي الزراعة  أسلوب
  تسميم  في نتسبَّب هل وتَُرى واإلنسان؟ البيئة على والمبيدات  لألسمدة المفرط االستخدام يؤثر كيف  تَُرى
 األنواع؟  ونقتل  بنا  المحيطة البيئة

  من الكثير استخدام إن.  التغذية على حصولنا  في حيوية   أهمية  ولها للغاية،  قيمة  سلعة  الخصبة الحقول
  الكائنات وقتل التربة وتلويث األنواع انقراض   في المبيدات تتسبب حيث كارثية، عواقب له الكيماويات 

 . للدبال الصحي  للتكوين المهمة الدقيقة  الحية
  عدد سوى  ليست المواد  هذه كلّ  والبيريثرويدات، العضوي،  والفوسفات د، والنيونيكوتينوي الغليفوسات، 

  اآلفات لتدمير الزراعة في استخدامها ويتم  ألمانيا، في ُمْعتََمد حشري  مبيد ألف  من يقرب ما بين من قليل
.  سنويا طن  ألف 90 حوالي استخدامها يتم  التي المبيدات  كمية تصل حيث البرية،  واألعشاب والفطريات

 .  بالمليارات بصفقات األمر  يتعلقو
  موت  عن مسؤولة النيونيكوتينويد مجموعة من العصبية السموم  أن في طويلة   فترة منذ شكوك  هناك
  سنة،   30 من يقرب ما مرور وبعد ، 2021 عام في  فقط.  العالم  أنحاء جميع في  النحل من هائلة كميات
  أن من بالرغم  هذا يأتي .  األوروبي  االتحاد ءأنحا  جميع  في  النيونيكوتينويد مبيدات  آخر حظر سيتم

  اإلنذار صفّارات  إغالق ألوانه  السابق  فمن ذلك  ومع. مبكرة مرحلة في  استخدامها من حذرت الدراسات 
  على للتحايل  النيونيكوتينويد لمبيدات الطارئة  بالموافقات يسمى ما ناحية من فهناك الصعداء،  تنفس  أو

  يتم لم أنه  غير. طويلة فترة منذ السوق  في موجودة مشابه تأثير لها  وادم توجد  أخرى ناحية ومن الحظر، 
ً  يزال ما  المبيدات  استخدام أنّ  كما. النيونيكوتينويد مبيدات  مع حدث مثلما آثارها فحص   في به مسموحا
 .األوروبي االتحاد خارج البلدان من العديد
  أكتوبر في  تمّ  كما. للزراعة تخصيصها  تمي  األوروبي  االتحاد  ميزانية من المائة في  40 من يقرب ما

  ما توجيه من البد  حقيقةً . سنوات  سبع لمدة  المشتركة الزراعية  السياسة بشأن التفاوض  إعادة 2020
ً   الزراعية المساعدات من يورو مليار 50 من يقرب   خطط أنّ  إالّ . والمناخ للبيئة الصديقة للزراعة سنويا

 . للتفاؤل   يدعو شيء أي على  تشتمل ال   آلنا حتَّى اعتمادها تم  التي  اإلصالح

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 

 بيرو   األثرية،  اإلنكا  مدينة بيتشو،   ماتشو - البشرية كنوز 22:03
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 بيرو  ثرية، األ  اإلنكا مدينة بيتشو،  ماتشو

 وثائقي  22:15

 والحقول  النحل على الكيماويات  خطر   - مرهقة تربة

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2021-11-25 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 00:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  00:30

 بيرو   األثرية،  اإلنكا  مدينة بيتشو،   ماتشو - البشرية كنوز 01:00

 بيرو  األثرية،  اإلنكا مدينة بيتشو،  ماتشو

 وثائقي  01:15

 والحقول  النحل على الكيماويات  خطر   - هقةمر تربة

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 التقاليد   تتحدى باكستانية   شابة - النارية الدراجات  سيدة

 وثائقي  03:00

 والحقول  النحل على الكيماويات  خطر   - مرهقة تربة

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول ونمراسل 04:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  04:30

 بيرو   األثرية،  اإلنكا  مدينة بيتشو،   ماتشو - البشرية كنوز 05:00

 بيرو  األثرية،  اإلنكا مدينة بيتشو،  ماتشو

 وثائقي  05:15

 والحقول  النحل على الكيماويات  خطر   - مرهقة تربة

 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

 الجذور  إلى  العودة  - نيبال

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 بيرو   األثرية،  اإلنكا  مدينة بيتشو،   ماتشو - البشرية كنوز 09:00

 بيرو  األثرية،  اإلنكا مدينة بيتشو،  ماتشو

 وثائقي  09:15

 والحقول  النحل على الكيماويات  خطر   - مرهقة تربة

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 10:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  10:30

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

 الثاني   الجزء  الجائحة،  على عام  - الحركة توقفت وفجأة : كورونا

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا لعالما - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 الجذور  إلى  العودة  - نيبال

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  14:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 14:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 الثاني   الجزء  الجائحة،  على عام  - الحركة توقفت وفجأة : كورونا

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 16:15

 وحكايات   وأشخاص  دول  - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  20:03

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   جزمو   مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الجمعة  2021-11-26 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  00:30

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

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 02:15

 السيارات  مجلة  - السرعة عالم 02:30

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

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 04:30

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

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 06:15

 وثائقي  06:30

 التقاليد   تتحدى باكستانية   شابة - النارية الدراجات  سيدة

 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

 وباأور 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 

 ساخر  سياسي  برنامج - شو البشير 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ار لألخب   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 

 ساخر سياسي برنامج - 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  2021-11-27 

 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

 المصير  تقرير أجل من  النضال - فلسطينيات شابات 

  صور  شكَّلَتْه رجولي عالم في وإسرائيل،  فلسطين  في يعشن،  فلسطينيات لنساء  اليومية الحياة الفيلم يعرض
 . الوضع  هذا عن راضيات   يعدن لم لكنَُّهنّ  القديمة،   لألدوار تقليدية
.  بالّضبط  المسبقة األحكام يحّددن حيفا،  في  المحافظة  العربية  الجالية من" إيف  ياسمين دجان" مثل شابَّات
  لذا  أنفي،  في  وَحلَق وشم فلديَّ .  يهودية  لست أنّي يكتشفون عندما بصدمة  صابونيُ  كثيرون": " دجان"  تقول
 ". فلسطينيَّة بأنّي   يوحي ال  مظهري أنَّ  يبدو  ما فعلى
  في  المجتمع من قطاعات  أن إال  ويعملن،  يدرسن اآلن  الفلسطينيات  النساء من العديد أن من الرغم على

 . مضض على فقط تقبلهن أو تقبلهن ال  وفلسطين إسرائيل 
  نحو  االنطالق على تجّرأنّ   حيث   أنفسهن،   من الواثقات النساء من جديد  جيل  الوثائقي  الفيلم هذا  في يتحدَّث 
 . الصراع يمزقها التي المنطقة في  حرية  أكثر مستقبل

 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  الجائحة،  على عام  - الحركة توقفت وفجأة : كورونا

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 والحقول  النحل على الكيماويات  خطر   - مرهقة تربة

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 07:30

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:30

 أوروبا  من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00

  عام في . عاما عشر خمسة عمره  كان عندما فرنسا إلى  ووصل الكاميرون،  في Manu Dibango ولدَ 
  نجوم مع عمل. عالمية شهرة إفريقي جاز بأسلوب  غناها التي Soul Makossa أغنيته  حققت 1972
  إصابته  جراء توفي  2020 عام  في. كثيرة جوائز على وحصل Herbie Hancock  مثل كبار عالميين
 . كورونا بفيروس

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15
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 والحقول  النحل على الكيماويات  خطر   - مرهقة تربة

 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

 المصير  تقرير أجل  من النضال  - فلسطينيات  شابات

 وثائقي 14:00

 األنديز  جبال في األبيض الذهب على تهافت - الليثيوم

  خام مادة هو األبيض،  الذهب"   أو  فالليثيوم. األنديز  جبال سطح على حرارتها تشتد  نادر معدن حمى
  في  كثيرة بكميات ويوجد. الكهربائية التنقل  وحركة الطاقي لتحولا  في كبيرة أهمية ويكتسي . المستقبل 
 . بوليفيا
.  البحر سطح عن متر 3600 ارتفاع على المالحة   أويوني  ببحيرة العالم في  الليثيوم احتياطي  أكبر يتوفر
ً   الكنز هذا ويشكل ً  أيضا .  الكهربائية  التنقل وسائل  على تراهن  فألمانيا. حقيقي اقتصادي لصراع   مسرحا
ً  يتطلعون اآلخرين لكن. الليثيوم  من ألطنان  بحاجة  فهي لذلك .  األنديز جبال ذهب على الحصول إلى  أيضا

  خلفيات أثر ويقتفي المستقبل مادة على السباق في المتناحرة  األطراف يزور إيبرت ماتياس اإلعالمي
  السكان  على الليثيوم  طفرة تأثيرات  حول  أسئلة يطرح كما. الليثيوم  على  الدرامي التجاري الصراع 
 . الحساس  البيئي  للنظام يحدث قد  وعما األنديز جبال في  المحليين

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 بيرو   األثرية،  اإلنكا  مدينة بيتشو،   ماتشو - البشرية كنوز 15:00

 بيرو  األثرية،  اإلنكا مدينة بيتشو،  ماتشو

 وثائقي  15:15

 والحقول  النحل على الكيماويات  خطر   - مرهقة تربة

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 المصير  تقرير أجل  من النضال  - فلسطينيات  شابات

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان   عين من  تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان  و  العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي  18:15

 الثاني   الجزء  الجائحة،  على عام  - الحركة توقفت وفجأة : كورونا

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 المصير  تقرير أجل  من النضال  - فلسطينيات  شابات

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 
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 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

 األنديز  جبال في األبيض الذهب  على تهافت - الليثيوم

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 21:15

 الثقافية  المجلة - افةالثق 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

 والحقول  النحل على الكيماويات  خطر   - مرهقة تربة
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 األحد  2021-11-28 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - 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

 السكن؟ في المرء  حق  عن ماذا

  حق السكن. الناس مداخيل على هذا  ينطبق   ال بينما هائل،   ارتفاع في العالم حول المدن في  العقارات أسعار
ً  يعد  لم الحق  هذا  أنّ  إالَّ   اإلنسان،  حقوق من   كي السكن لسوق   العنان إطالق تم فلقد.  طويل وقت منذ بديهيا
 . جذورهم من العالم  أنحاء  جميع في جرينالمستأ   يخلع
  نحو  على للسكن صالحة  غير  ومدن المجهولين،   المالك من جديد  جيل على الضوء الوثائقي الفيلم يسلط 

ً   علينا تؤثر متفاقمة  أزمة وعلى  متزايد،    نتعامل ولكنّنا السكنية األحياء مستوى برفع يتعلق  ال األمر. جميعا
ً  مختلف وحش مع  . تماما
  التي شققهم من القدامى المستأجرون ويُْطَرد كبير بشكل المدن في اإليجارات  ترتفع  العالم، أنحاء يع جم في

  الفترة  في الخاصة المتحدة  األمم مقررة فرحة،   ليالني  يرافق بالفيلم العمل فريق. طويلة  لفترات سكنوها
  يتم  الذين  على للتعرف عالمال  حول رحلتها خالل السكن،  في  اإلنسان بحق المعنية 2020 حتّى  2014 من

  أوبساال مدينة في اجتماعي  إسكان منطقة إلى بحثها  يقودها. منها طردهم وأسباب المدن من طردهم
  في العصرية  هِّيل  نوتينغ منطقة  وإلى. واحدة ضربة في  الشقق من آالف  عدة ساكنو  تغيّـر  حيث بالسويد، 
  المناطق إلى باإلضافة  هذا. وفالبارايسو برلين  ىوإل خالية، المدينة فيالت من العديد  بقيت   حيث لندن، 

ن   حيث نيويورك،  بمدينة   هارلِّم حي  وإلى سول،   مدينة في النائية الخضراء   بين  المستأجرين أحد على تعيَـّ
  التي  لشقته  كإيجار السابق  في يدفعها كان دوالرا 2400 من بدالً   دوالر 3500 يدفع أن  وضحاها عشية
ً م متراً  70  مساحتها تبلغ   . ربعا
ن،  زاسكيا االجتماع عالمة مثل  شخصيات الفيلم التقى كما   جائزة على الحائز االقتصادي والخبير زاسِّ
  إلى العقارات  تحول أّدى كيف  بوضوح  يشرحون إنهم. سافيانو روبرتو والكاتب شتيغليتس وزيف "   نوبل

  في  عالمية اجتماعية أزمة  ىإل السلع أو األسهم  مثل  المالية األسواق  في تداولها يتم رأسمالية عناصر
  دولي تحالف وهو  ، The Shiftتحالف بتأسيس قامت  التي فرحة،   ليالني وتقول. سنوات بضع غضون
ن حكومية غير ومنظمات بلديات  رؤساء يضم ي يحاولون ممَّ ل لظاهرة  التصّدِّ   سلع إلى  المساكن تحوُّ

ً  هناك أن أعتقد: " اقتصادية ً  ليس فالذهب. كسلعة ذهبوال كسلعة السكن بين  كبيراً  فرقا   حقوق من حقا
 ". حقوقه  من حقّ  السكن ولكن اإلنسان

 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

 المصير  تقرير أجل  من النضال  - فلسطينيات  شابات

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 07:00

 وثائقي  08:00

 األنديز  جبال في األبيض الذهب  على تهافت - الليثيوم
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 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 09:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 10:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 السكن؟  في المرء قح عن ماذا

 وثائقي  12:00

 األنديز  جبال في األبيض الذهب  على تهافت - الليثيوم

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 بيرو   األثرية،  اإلنكا  مدينة بيتشو،   ماتشو - البشرية كنوز 13:00

 بيرو  األثرية،  اإلنكا مدينة بيتشو،  ماتشو

 وثائقي  13:15

 والحقول  النحل على ت الكيماويا خطر   - مرهقة تربة

 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

 السكن؟  في المرء حق عن ماذا

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  بكة والش 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

 الثاني   الجزء  الجائحة،  على عام  - الحركة توقفت وفجأة : كورونا

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30
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21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان  نعي 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

 المصير  تقرير أجل  من النضال  - فلسطينيات  شابات

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2021-11-29 

 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

 السكن؟  في المرء حق عن ماذا

 وثائقي  02:00

 األنديز  جبال في األبيض الذهب  على تهافت - الليثيوم

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 كمبوديا في  المياه أزمة ـ  خطر في أنهار

  إلى تؤّدي حيث كبيرة،  مشاكل في"  ميكونغ"   نهر على كمبوديا في  بناؤها يتم التي الجديدة السدود تتسبب
  أنها إال النظيفة،  الكهرباء  توفر السدود أن من الرغم فعلى. والمزارعين الصيادين  رزق موارد جفاف
 سوًء؟   الوضع ازدياد  إلى المناخ  تغير سيؤدي فهل.  والصيادين واألسماك بالنباتات  جسيمة  أضراراً   تُلحق
  يزود  حيث  المنطقة،   في الحياة وشريان سياآ  في مائي ممر أهم وهو للحدود،  عابر نهر هو"  ميكونغ"  نهر
  والغذاء  بالمياه وفيتنام وميانمار وتايالند والوس وكمبوديا  الصين في  شخص مليون 60 إلى  يصل ما

ً  عليه  يُطلق كما. والطاقة   مجتمعات وكذا األرز مزارعو عليه ويعيش ، "األنهار جميع  أم" اسم أيضا
  األسماك أعداد أن كما المدّمرة،  الجفاف  موجات من والمزيد زيدالم  في تتسبب الجديدة السدود. الصيادين
 . كبير بشكل  التراجع في  آخذان  البيولوجي والتنوع
  للتنمية السلبية النتائج مواجهة" ميكونغ "  نهر في  األسماك  وصيد األرز زراعة لمجتمعات يمكن  هل تَُرى

 االقتصادية؟

 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

 السكن؟  في المرء حق عن ماذا

 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

 كمبوديا في المياه  أزمة ـ خطر في أنهار

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي  09:15



 DW Arabia | اإلثنين 2021-11-29  75/78

 السكن؟  في المرء حق عن ماذا

 وثائقي  10:00

 األنديز  جبال في األبيض الذهب  على تهافت - الليثيوم

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 المكسيك  المايا، مدينة  أطالل - بالينكو

  مركزا اإلسباني االستعمار قبل كانت التي كسيكيةالم تشياباس محافظة في  بالينكي المعابد مدينة تقع
  والتي هذه  المايا مدينة من يسيرا جزءا فقط تظهر اآلثار علماء اكتشفها التي المواقع. المايا  لحضارة
 . قرون مدى على الغابات غطتها
  صعود عبر إليه   الوصول  يمكن ضخم،   اصطناعي  مرتفع على فيقع المدينة مركز يشكل الذي القصر أما
  كي حياته في له  تذكاريا نصبا  شيد  المدينة،  حكام  أهم من كان الذي باكال.  مترا 70 بارتفاع ضخم درج
  لوحا،  617 يضم الذي  النقوش معبد في موجود 1952  سنة اكتشف الذي القبر  هذا.  موته بعد  فيه يُحفظ
 . وأسالفه الباك سيرة عن المعلومات  أهم وعليه اآلن،  حتى أكتشف  نقوش جدار أكبر  ثاني ويعد

 وثائقي  11:15

 المصير  تقرير أجل  من النضال  - فلسطينيات  شابات

 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

 ياكمبود  في المياه  أزمة ـ خطر في أنهار

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 15:00

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 كمبوديا في المياه  أزمة ـ خطر في أنهار

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

 المصير  تقرير أجل  من النضال  - فلسطينيات  شابات

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار   موجز - خبار األ 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 20:03
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 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

 السكن؟  في المرء حق عن ماذا

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-11-30 

 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

 كمبوديا في المياه  أزمة ـ خطر في أنهار

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني يالدور 02:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 03:15

 وثائقي  04:00

 األنديز  جبال في األبيض الذهب  على تهافت - الليثيوم

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي امجبرن - 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

 المصير  تقرير أجل  من النضال  - فلسطينيات  شابات

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني يالدور 08:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 كمبوديا في المياه  أزمة ـ خطر في أنهار

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 تية العنكبو  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

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 13:00

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

 األنديز  جبال في األبيض الذهب  على تهافت - الليثيوم

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 السكن؟  في المرء حق عن ماذا

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية االختالف - توك جعفر 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  21:30

 األنديز  جبال في األبيض الذهب  على تهافت - الليثيوم

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


