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األربعاء 2021-12-01
 00:00وثائقي
الليثيوم  -تهافت على الذهب األبيض في جبال األنديز
 00:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 01:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 01:15وثائقي
شابات فلسطينيات  -النضال من أجل تقرير المصير
 02:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 02:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 03:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 04:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 04:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 05:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 06:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 06:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 07:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 08:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 08:30وثائقي
الليثيوم  -تهافت على الذهب األبيض في جبال األنديز
 09:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 09:15وثائقي
شابات فلسطينيات  -النضال من أجل تقرير المصير
 10:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 10:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 11:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 12:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 12:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 13:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 14:00المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 14:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 15:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 15:15وثائقي
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شابات فلسطينيات  -النضال من أجل تقرير المصير
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 16:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
بالينكو  -أطالل مدينة المايا ،المكسيك
 18:15وثائقي
عباس  -مصور القرن
كان عباس أحد أعظم المصورين الذين وثَّقوا ثورات هذا العالم وأزماته .االسم الحقيقي للمصور الصحفي
اإليراني -الفرنسي هو عباس عطار ،الذي أصبح العديد من صوره أيقونات.
عضوا في وكالة ماغنوم .كان مراقبًا وشاهدًا على
كان المصور الصحفي اإليراني-الفرنسي الشهير عباس
ً
األحداث العظيمة التي هزت العالم من الستينيات إلى يومنا هذا .نقلته رحالته إلى إيرلندا الشمالية والشرق
األوسط وبنغالدش وفيتنام وتشيلي وكوبا والمكسيك وجنوب إفريقيا .كما رافق الثورة اإليرانية لمدة
عامين .تركز شغفه التصويري على النزاعات السياسية والدينية.
وألول مرة يعرض هذا الفيلم شخصية مراقب العالم الذي رأى نفسه "مؤرخا ً للحاضر" ،ويحفظ لنا
الكلمات األخيرة ألحد أهم المصورين في عصرنا .توفي المصور عباس في باريس عام .2018
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 20:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
بالينكو  -أطالل مدينة المايا ،المكسيك
 22:15وثائقي
عباس  -مصور القرن
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الخميس 2021-12-02
 00:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 00:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 00:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 01:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
بالينكو  -أطالل مدينة المايا ،المكسيك
 01:15وثائقي
عباس  -مصور القرن
 02:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 02:30وثائقي
الليثيوم  -تهافت على الذهب األبيض في جبال األنديز
 03:00وثائقي
عباس  -مصور القرن
 03:45عالم السرعة  -مجلة السيارات
 04:15مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 04:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 05:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
بالينكو  -أطالل مدينة المايا ،المكسيك
 05:15وثائقي
عباس  -مصور القرن
 06:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 06:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 07:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 07:15وثائقي
ماذا عن حق المرء في السكن؟
 08:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 08:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 09:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
بالينكو  -أطالل مدينة المايا ،المكسيك
 09:15وثائقي
عباس  -مصور القرن
 10:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 10:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 11:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
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 11:15وثائقي
أنهار في خطر ـ أزمة المياه في كمبوديا
 12:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 12:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 13:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 13:15وثائقي
ماذا عن حق المرء في السكن؟
 14:00صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 14:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 15:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 15:15وثائقي
أنهار في خطر ـ أزمة المياه في كمبوديا
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 16:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 20:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الجمعة 2021-12-03
 00:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 00:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 01:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 02:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 02:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 02:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 03:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 04:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 04:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 05:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 06:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 06:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 06:30وثائقي
الليثيوم  -تهافت على الذهب األبيض في جبال األنديز
 07:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 08:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 08:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 09:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 10:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 10:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 11:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 12:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 12:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 13:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 14:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 14:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 15:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
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 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 20:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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السبت 2021-12-04
 00:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 00:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 01:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 02:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 02:15عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 02:45المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 03:15وثائقي
تحقيق الحلم  -تحدي العوائق
يعدان من أفضل الرياضيين  -لكن صعود درجة واحدة يمكن أن يشكل تحديا كبيرا لهما .إنهما الرياضي
الضرير شجاع نشوان وسائق الكرسي المتحرك الحسن بالدي.
سائق الكرسي المتحرك المصاب بشلل نصفي الحسن بالدي والعب الجودو الضرير شجاع نشوان هما
رياضيان استثنائيان .في الوقت الذي يكافح فيه الحسن من أجل المشاركة الرابعة في األلعاب البارالمبية
في طوكيو وبالتي ستكون فرصته األخيرة للحصول على ميدالية ،يحلم شجاع نشوان بالترشح ألول دورة
أولمبية لذوي االحتياجات الخاصة .ولكن قبل أن يتحقق "حلم العمر" لشجاع ،يواجه العب الجودو تحديا
إضافيا أكبر خالل رحلته إلى وطنه األم اليمن الذي مزقته الحرب ويواجه كارثة إنسانية.
بينما لم يزر الحسن ،سائق الكرسي المتحرك وطنه األم غينيا منذ سبعة عشر عاما ،حيث كاد يفقد حياته
عند والدته ،ترعرع الحسن الطفل المصاب بشلل نصفي لدى أبوين تبنياه في ألمانيا .يقول الحسن البالغ
من العمر خمسة وثالثين عاما" :لو بقيت في غينيا ،لما كنت قد بلغت الخامسة من العمر" .كان سبب
إعاقته خطأ أحد األطباء في غينيا.
بعد عدة أشهر من التدريب واإلعداد ،لم يتحقق حلم المشاركة في األلعاب األولمبية للمعاقين لالعب
الجودو الضرير شجاع ولذا يواجه تحديا جديدا اآلن بالتعامل مع خيبة األمل هذه ويكافح لتجاوز هذه
المرحلة.

 04:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 04:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 05:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 05:15وثائقي
أنهار في خطر ـ أزمة المياه في كمبوديا
 06:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 06:15وثائقي
عباس  -مصور القرن
 07:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 07:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 08:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 08:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 09:00موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 09:45صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
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 10:15وثائقي
عباس  -مصور القرن
 11:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 11:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 12:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 12:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 13:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 13:15وثائقي
تحقيق الحلم  -تحدي العوائق
 14:00العقيدة والحياة
 14:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 15:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
بالينكو  -أطالل مدينة المايا ،المكسيك
 15:15وثائقي
عباس  -مصور القرن
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
تحقيق الحلم  -تحدي العوائق
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 17:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 18:15وثائقي
أنهار في خطر ـ أزمة المياه في كمبوديا
 DW 19:00األخبار  -األخبار
 19:15وثائقي
تحقيق الحلم  -تحدي العوائق
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 20:30العقيدة والحياة
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
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 21:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 22:45العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 23:15وثائقي
عباس  -مصور القرن
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األحد 2021-12-05
 00:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 00:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 01:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 02:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 02:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 03:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 03:15وثائقي
الصالحي وجالدوه  -الحياة بعد غوانتانامو
يبحث أحد المتهمين باإلرهاب وبانتمائه لتنظيم القاعدة عن جالديه .تمت تبرئته رسميا اآلن .إنه يريد
االنتقام ممن سبب له المعاناة التي ألمت به أثناء اعتقاله في السجن العسكري األمريكي في خليج
غوانتانامو :ولكنه انتقام عبر المسامحة.
لسنوات عديدة ،كان يعتبر محمدو ولد الصالحي أحد أخطر اإلرهابيين في العالم  ،وقد اتهم زورا ً بالتورط
في هجمات الحادي عشر من سبتمبر  .سُجن في السجن العسكري األمريكي في خليج غوانتنامو لمدة
أربعة عشر عاما وتعرض للتعذيب الوحشي .اليوم الصالحي رجل حر بعد أن برأته محكمتان أمريكيتان.
بعد عامين من البحث المكثف تمكن منتجو الفيلم من تعقب جالّدي الصالحي ،ووجدوا أن بعض أعضاء
فريق التعذيب ال يزال يعتبره مذنبا بينما يرى آخرون ضحيتهم السابقة بطريقة مختلفة وأكثر إنسانية .هل
خلقت شهور وسنوات من سوء المعاملة والتعذيب الرهيب عالقة خاصة بين الجاني والضحية؟ وثائقي
يرافق الجناة والضحايا في بحثهم عن المسامحة.
 04:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 04:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 05:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 05:15وثائقي
تحقيق الحلم  -تحدي العوائق
 06:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 06:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 07:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 08:00العقيدة والحياة
 08:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 09:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 10:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 10:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 10:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 11:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 11:15وثائقي
الصالحي وجالدوه  -الحياة بعد غوانتانامو
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 12:00العقيدة والحياة
 12:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 13:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
بالينكو  -أطالل مدينة المايا ،المكسيك
 13:15وثائقي
عباس  -مصور القرن
 14:00عالم السرعة  -مجلة السيارات
 14:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 15:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
الصالحي وجالدوه  -الحياة بعد غوانتانامو
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 17:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 18:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 DW 19:00األخبار  -األخبار
 19:15وثائقي
أنهار في خطر ـ أزمة المياه في كمبوديا
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03عالم السرعة  -مجلة السيارات
 20:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 21:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 22:15وثائقي
تحقيق الحلم  -تحدي العوائق
 23:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
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اإلثنين 2021-12-06
 00:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 00:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 01:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 01:15وثائقي
الصالحي وجالدوه  -الحياة بعد غوانتانامو
 02:00العقيدة والحياة
 02:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 03:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 03:15وثائقي
الفن القوطي ـ إبداع يجمع بين اإليمان والرهبة
أعمال فنية عالجت مواضيع الموت والشيطان والعري والجنس والرعب بألوان متوهجة .إنه فن العصر
القوطي الذي ازدهر قبل أكثر من  500سنة ،فأسر شعور الناظرين ،وكان مبعث خوفهم أيضا.
في  1430أصبح للفن تأثير كبير في أوروبا .ففنون العصور الوسطى لن تكن غنية بالصور ،لذا أثارت
األعمال الفنية القوطية مشاعر من النشوة الممزوجة بالخوف لدى المشاهدين .وال تزال قوة هذا الفن
حاضرة حتى يومنا ،فالغوص في ثناياه يعتبر اكتشافا ومغامرة مليئة بالمفاجآت.
صا
يركز هذا الوثائقي على اللوحات الفنية الرائعة من منتصف القرن الخامس عشر التي تحكي قص ً
مجهولة وقوية عن نار جهنم أو عن الفردوس أو الجحيم أو مواضيع أخرى.
ما الجديد في هذه األعمال الفنية لدرجة أن فناني القرون التالية اعتمدوا عليها في أعمالهم؟ ومن الذي
علمهم الرسم الطبيعي لألجساد األنثوية المثيرة جنسيا؟
يحاول الفيلم بإدارة المخرجة ومؤرخة الفنون غريت ليدرار اإلجابة على هذه األسئلة وغيرها من خالل
تسليط الضوء على أعمال فنية متنوعة.

 04:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 04:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 05:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 05:15وثائقي
الصالحي وجالدوه  -الحياة بعد غوانتانامو
 06:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 06:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 07:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 07:15وثائقي
الفن القوطي ـ إبداع يجمع بين اإليمان والرهبة
 08:00المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 08:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 09:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 09:15وثائقي
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الصالحي وجالدوه  -الحياة بعد غوانتانامو
 10:00العقيدة والحياة
 10:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 11:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كيتو  -مدينة الكنائس واألديرة ،اإلكوادور
تعد كيتو من أقدم العواصم الحالية في أمريكا الجنوبية .تحافظ هذه المدينة على مظهرها االستعماري أكثر
من أي مكان آخر عبر ما يزيد عن  100كنيسة و 50ديرا ،وعبر أبراجها وقصورها.
كانت الكنيسة حاضرة دوما أثناء استعمار العالم الجديد ،وكان الفرنسيسكان أول من استقر في كيتو ،وبعد
عام على احتاللها بدأوا ببناء ديرهم الذي صار مركزا للتعليم والفن بوجود مدرسة للرسم والنحت خاصة
به .كذلك كان لألغسطسيين والدومينكان واليسوعيين أثر كبير على المدينة من خالل أديرتهم .تتجلى في
هذه المباني األساليب الكالسيكية من عصور النهضة والباروك والكالسيك ،والتي تم تعديلها دوما لتصبح
أقرب للنمط "المدجن" الذي يعتبر مزيجا من النمط الموري والقوطي.
 11:15وثائقي
تحقيق الحلم  -تحدي العوائق
 12:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 12:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 13:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 13:15وثائقي
الفن القوطي ـ إبداع يجمع بين اإليمان والرهبة
 14:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 14:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 15:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
الفن القوطي ـ إبداع يجمع بين اإليمان والرهبة
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 18:15وثائقي
تحقيق الحلم  -تحدي العوائق
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 20:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
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 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 22:15وثائقي
الصالحي وجالدوه  -الحياة بعد غوانتانامو
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الثالثاء 2021-12-07
 00:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 00:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 01:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 01:15وثائقي
الفن القوطي ـ إبداع يجمع بين اإليمان والرهبة
 02:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 02:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 03:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 03:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 04:00العقيدة والحياة
 04:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 05:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 06:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 06:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 07:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 07:15وثائقي
تحقيق الحلم  -تحدي العوائق
 08:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 08:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 09:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 09:15وثائقي
الفن القوطي ـ إبداع يجمع بين اإليمان والرهبة
 10:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 10:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 11:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 11:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 12:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 12:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 13:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 14:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
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 14:30العقيدة والحياة
 15:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 15:15وثائقي
الصالحي وجالدوه  -الحياة بعد غوانتانامو
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 16:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 20:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30العقيدة والحياة
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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األربعاء 2021-12-08
 00:00العقيدة والحياة
 00:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 01:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 01:15وثائقي
تحقيق الحلم  -تحدي العوائق
 02:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 02:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 03:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 04:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 04:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 05:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 06:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 06:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 07:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 08:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 08:30العقيدة والحياة
 09:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 09:15وثائقي
تحقيق الحلم  -تحدي العوائق
 10:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 10:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 11:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 12:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 12:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 13:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 14:00المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 14:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 15:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 15:15وثائقي
تحقيق الحلم  -تحدي العوائق
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 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 16:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كيتو  -مدينة الكنائس واألديرة ،اإلكوادور
 18:15وثائقي
إنقاذ المعابد المطلة على النيل
كادت معابد رمسيس الثاني وكليوباترا تغرق إلى األبد في مياه النيل لو لم يتم إنقاذها في عملية غير
مسبوقة من قبل اليونسكو شاركت فيها أكثر من  50دولة ونقلت المعابد في ستينيات القرن الماضي إلى
منطقة آمنة.
تقع معابد أبو سمبل ودندور في جنوب مصر ،بين صحراء النوبة والنيل .صروح عمرانية عمالقة في
الرمال الصحراوية حافظت على أسرارها لقرون.
على مدى قرون ،كانت هذه المعابد وغيرها من المعالم األثرية ضحايا للنهب والزالزل والعواصف
الرملية والفيضانات إلى أن كادت تبتلعها مياه السد العالي.
ففي عام  1960بدأ الرئيس المصري األسبق جمال عبد الناصر ،ببناء السد الذي كاد أن يؤدي إلى غمر
المياه المتصاعدة لنهر النيل لمعابد رمسيس الثاني وكليوباترا وأمادا ودندور.
ومن أجل إنقاذ مجمع المعابد طلبت اليونسكو مساعدة دولية وأطلقت مشروعا تلقى تبرعات من أكثر من
 50دولة حيث جمع مبلغ  80مليون دوالر وقدم مختصون العديد من المقترحات إلنقاذ المعابد.
تم االنتهاء من المشروع الضخم في  .1968وأصبحت المعابد النوبية في أبو سمبل على الئحة التراث
العالمي لليونسكو.
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 20:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كيتو  -مدينة الكنائس واألديرة ،اإلكوادور
 22:15وثائقي
إنقاذ المعابد المطلة على النيل
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الخميس 2021-12-09
 00:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 00:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 00:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 01:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كيتو  -مدينة الكنائس واألديرة ،اإلكوادور
 01:15وثائقي
إنقاذ المعابد المطلة على النيل
 02:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 02:30العقيدة والحياة
 03:00وثائقي
إنقاذ المعابد المطلة على النيل
 03:45عالم السرعة  -مجلة السيارات
 04:15مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 04:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 05:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كيتو  -مدينة الكنائس واألديرة ،اإلكوادور
 05:15وثائقي
إنقاذ المعابد المطلة على النيل
 06:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 06:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 07:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 07:15وثائقي
الصالحي وجالدوه  -الحياة بعد غوانتانامو
 08:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 08:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 09:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كيتو  -مدينة الكنائس واألديرة ،اإلكوادور
 09:15وثائقي
إنقاذ المعابد المطلة على النيل
 10:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 10:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 11:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 11:15وثائقي
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الفن القوطي ـ إبداع يجمع بين اإليمان والرهبة
 12:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 12:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 13:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 13:15وثائقي
الصالحي وجالدوه  -الحياة بعد غوانتانامو
 14:00صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 14:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 15:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 15:15وثائقي
الفن القوطي ـ إبداع يجمع بين اإليمان والرهبة
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 16:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 20:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الجمعة 2021-12-10
 00:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 00:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 01:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 02:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 02:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 02:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 03:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 04:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 04:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 05:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 06:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 06:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 06:30العقيدة والحياة
 07:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 08:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 08:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 09:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 10:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 10:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 11:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 12:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 12:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 13:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 14:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 14:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 15:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 DW 17:00األخبار  -األخبار
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 17:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 20:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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السبت 2021-12-11
 00:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 00:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 01:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 02:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 02:15عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 02:45المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 03:15وثائقي
عالم ناريندرا مودي  -طريق الهند نحو العالمية
يعتبر ناريندرا مودي الرجل القوي الجديد على الساحة الدولية .فالقومي اليميني يحكم الهند منذ عام
 2014وهو الشخصية المركزية في التحالف الجديد بين الهند ودول اتحاد المحيط الهادي ضد الصين.
صرح مودي يوما ً قائالً" :ال توجد قوة في العالم يمكنها إيقاف بلد يبلغ عدد سكانه  1.3مليار نسمة"
وأضاف "القرن الحادي والعشرون سيكون قرن الهند" .بعد أن حكمت عائلة نهرو  -غاندي الهند لستة
عقود وصل رجل من الشعب وصفوف المعارضة إلى السلطة في عام  2014واعدا ببداية جديدة .إنه
ناريندرا مودي وهو أحد الشخصيات الثالث التي تحظى بأكبر عدد من المتابعين في جميع أنحاء العالم
على تويتر .يتمتع مودي بسمات تمكنه أن يلعب دور المعلم السلمي أو الزعيم الحربي .يتهمه معارضوه
أنه يرغب في تحويل أكبر ديمقراطية في العالم إلى دولة هندوسية معادية للمسلمين ومناهضة لليبرالية.
ولكنه على الساحة العالمية أصبح شخصية ال يمكن تجاهلها .فالهند على الصعيد الدولي ،لم تكن بنفس
القوة التي هي عليها اليوم ،وعلى المستوى المحلي ،لم تكن ذات توجه قومي وشمولي .فمن هو ناريندرا
مودي؟ وماذا عن "الميليشيا الهندوسية القومية" التي انبثق من بين صفوفها؟

 04:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 04:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 05:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 05:15وثائقي
الفن القوطي ـ إبداع يجمع بين اإليمان والرهبة
 06:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 06:15وثائقي
إنقاذ المعابد المطلة على النيل
 07:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 07:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 08:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 08:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 09:00موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 09:45صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 10:15وثائقي
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إنقاذ المعابد المطلة على النيل
 11:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 11:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 12:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 12:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 13:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 13:15وثائقي
عالم ناريندرا مودي  -طريق الهند نحو العالمية
 14:00وثائقي
الكنوز الفنية المهددة في مستودعات المتاحف  -الجوانب المظلمة في المتاحف الكبيرة ومجموعات
المقتنيات ا
لعدة قرون ،كانت أوروبا متعطشة لجمع كنوز من الثقافات األخرى من جميع أنحاء العالم .وهكذا تم نقل
ماليين األعمال الفنية أيضا إلى مستودعات المتاحف األلمانية خالل الحقبة االستعمارية .لكن ذلك أدى
أيضا إلى إخالء البلدان المستع َمرة من شواهد ثقافتها.
أصبحت إعادة القطع الفنية الموجودة في المستودعات المكيفة في البلدان األوروبية إلى أوطانها األصلية
حالة استثنائية .تقول بينيديكت سافوي  ،الناقدة في متحف هومبولت في برلين" :إن الخوف األكبر هو
إثارة الرغبات في االستعادة .أنت ال تريد إرجاعها ،لذا ال تخبر عنها أي شيء ".
نادرا ً ما يتم الحفاظ جيدا على الكنوز الموجودة في مستودعات المتاحف األلمانية كما يفترض أن يكون
الوضع ،فهذه القطع الفنية أصبحت عبئا على المتاحف.
سيعرض منتدى هومبولت الجديد في برلين قريبا حوالي  10آالف عمل فني من أصل نصف مليون قطعة
أثرية ،والنسبة الكبيرة المتبقية أي حوالي  98بالمائة ستبقى مخزنة في مستودعات المتاحف في غرب
برلين يتهددها االندثار بعد تسرب المياه إلى المستودعات بسبب عيوب معمارية في المبنى .يسمي
الخبراء هذا التخزين" :التجميع السلبي" للقطع األثرية بسبب نقصان عددها بعد إتالف الحشرات لبعض
التحف الفنية مثال .هناك أكثر من متحف ال يعرف حتى عدد القطع األثرية الثقافية التي يمتلكها فعليا.
الرقمنة الكاملة للقطع األثرية من جميع أنحاء العالم أمر غير وارد في ألمانيا في السنوات القليلة المقبلة
بسبب نقص الميزانية وانخفاض عدد الموظفين ،مع أن هناك تجارب ناجحة قامت بها هولندا وفرنسا في
هذا المجال .متى سيصبح المتحف االفتراضي متوفرا والذي سيسمح للمهتمين من السكان األصليين في
الكاميرون أو تونغا أو خليج هدسون باالطالع على القطع األثرية الثقافية الخاصة بهم في المستودعات
األلمانية؟ ما مدى تجهيز المتاحف اإلثنولوجية في ألمانيا لجعل تراث اإلنسانية في متناول سكان الثقافات
األصلية؟ لم يعد العديد من األشياء موجودة في البلدان األصلية  ،وهي تشكل قيمة متزايدة هناك بالنسبة
للهوية الثقافية.
يحمل هذا الفيلم الوثائقي جردا نقديا للمتاحف وللمستودعات المبردة ،ويوضح أن التهديد الذي يواجه القطع
الفنية هو ليس نتيجة إهمال موظفي المتاحف وإنما بسبب مشاكل هيكلية تتطلب زيادة كبيرة في الموارد
والبحث والشفافية  .كما يُظهر أيضًا كيف يمكن لالنفتاح أن يكون مؤثرا بشكل إيجابي على قطاع يعلوه
الكثير من الغبار.

 14:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 15:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كيتو  -مدينة الكنائس واألديرة ،اإلكوادور
 15:15وثائقي
إنقاذ المعابد المطلة على النيل
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
عالم ناريندرا مودي  -طريق الهند نحو العالمية
 DW 17:00األخبار  -األخبار
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 17:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 17:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 18:15وثائقي
الفن القوطي ـ إبداع يجمع بين اإليمان والرهبة
 DW 19:00األخبار  -األخبار
 19:15وثائقي
عالم ناريندرا مودي  -طريق الهند نحو العالمية
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 20:30وثائقي
الكنوز الفنية المهددة في مستودعات المتاحف  -الجوانب المظلمة في المتاحف الكبيرة ومجموعات
المقتنيات ا
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 21:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 22:45العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 23:15وثائقي
إنقاذ المعابد المطلة على النيل
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األحد 2021-12-12
 00:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 00:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 01:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 02:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 02:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 03:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 03:15وثائقي
أنهار في خطر ـ مياه ملوثة في بنغالديش
تكافح بنغالديش ضد ارتفاع منسوب مياه األنهار والبحار ،ويقدر الخبراء أنه بحلول عام  2050سيضطر
 % 15من سكان البالد للنزوح على خلفية التغير المناخي.
يجول فريق التصوير في رحلة عبر بنغالديش لفهم أسباب غمر ثالثة أرباع البالد جراء فيضان األنهار
كل عام .تُظهر هذه الرحلة كيف تهدد الفيضانات األمن الغذائي للبالد ،وكيف يتسبب تآكل األراضي
الزراعية في تشريد اآلالف وكيف يضطر الجئو المناخ إلى مغادرة منازلهم من أجل النجاة بحياتهم.
في الطريق ،يلتقي فريق الفيلم بسكان قرى وبلدات يحاولون التكيف مع تغير المناخ من خالل البدء في
زراعة المنتجات الزراعية فوق سطح الماء بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يهدد  %11من
مساحة البالد في الثالثين عاما القادمة.

 04:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 04:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 05:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 05:15وثائقي
عالم ناريندرا مودي  -طريق الهند نحو العالمية
 06:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 06:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 07:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 08:00وثائقي
الكنوز الفنية المهددة في مستودعات المتاحف  -الجوانب المظلمة في المتاحف الكبيرة ومجموعات
المقتنيات ا
 08:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 09:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 10:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 10:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 10:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 11:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
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 11:15وثائقي
أنهار في خطر ـ مياه ملوثة في بنغالديش
 12:00وثائقي
الكنوز الفنية المهددة في مستودعات المتاحف  -الجوانب المظلمة في المتاحف الكبيرة ومجموعات
المقتنيات ا
 12:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 13:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كيتو  -مدينة الكنائس واألديرة ،اإلكوادور
 13:15وثائقي
إنقاذ المعابد المطلة على النيل
 14:00عالم السرعة  -مجلة السيارات
 14:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 15:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
أنهار في خطر ـ مياه ملوثة في بنغالديش
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 17:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 18:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 DW 19:00األخبار  -األخبار
 19:15وثائقي
الفن القوطي ـ إبداع يجمع بين اإليمان والرهبة
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03عالم السرعة  -مجلة السيارات
 20:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 21:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 22:15وثائقي
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عالم ناريندرا مودي  -طريق الهند نحو العالمية
 23:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
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اإلثنين 2021-12-13
 00:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 00:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 01:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 01:15وثائقي
أنهار في خطر ـ مياه ملوثة في بنغالديش
 02:00وثائقي
الكنوز الفنية المهددة في مستودعات المتاحف  -الجوانب المظلمة في المتاحف الكبيرة ومجموعات
المقتنيات ا
 02:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 03:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 03:15وثائقي
قسوة عمليات نقل الحيوانات ـ تجارة الماشية بال حدود
آالف رؤوس الماشية من األبقار يتم تصديرها سنويا ً إلى دول خارج االتحاد األوروبي ،في ظروف
وحشية قاسية غالبا .نشطاء من منظمة  Animal Welfare Foundationللدفاع عن حقوق الحيوان
يشتكون من صعوبة التأكد من الرفق بالحيوانات خالل عمليات النقل هذه.
رياح جليدية تجلب عددا ال يُحصى من السياط الثلجية عبر الطبيعة الشتوية الروسية .إنها الساعة الثامنة
صباحاً ،والشمس تشرق ببطء من بين الغيوم ،بينما تغادر شاحنتان نقطة تجمع بالقرب من سمولينسك
على الحدود البيالروسية .على متن كل منها أكثر من ثالثين رأس بقر من والية براندنبورغ األلمانية،
حمولة بالغة .يهد ف التصدير ،كما يُزعم ،إلى تخصيب ساللة لها .هدف الرحلة :أوزبكستان التي تبعد
أكثر من أربعة آالف كيلومتر .ما ال يعرفه السائقون هو وجود نشطاء في مجال حقوق الحيوان من منظمة
"مالئكة الحيوانات" األلمانية يرافقون الشاحنتين .هيالنا باور وزمالؤها متخصصون في أداء مثل هذه
المهمات .طوال أيام وهم يتتبعون مسارات الشاحنات ،وهذه المرة ليثبتوا فقط أن السائقين ال يتوقفون
للمرور عبر مراكز الرعاية ،بل يواصلون السير إلى أن يصلوا إلى هدفهم في أوزبكستان .تصل
الحيوانات في النهاية وهي غارقة في روثها ومنهكة تماما.
رافق المخرج إدغارد فيرهاين Verheyen /عمليات نقل كهذه برفقة نشطاء حقوق الحيوان إلى آسيا
وشمال إفريقيا وعبر أوروبا .واستطاع توثيق الظروف القاسية في عمليات النقل ،والسؤال عن أسباب ذلك
أيضا ،كما واجه بأبحاثه السياسيين في بروكسل وبرلين وكذلك المسؤولين في قطاع الصناعة والزراعة.
كيف يمكن أن يتجاهل وكالء الشحن وتجار الماشية القانون؟
 04:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 04:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 05:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 05:15وثائقي
أنهار في خطر ـ مياه ملوثة في بنغالديش
 06:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 06:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 07:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 07:15وثائقي
قسوة عمليات نقل الحيوانات ـ تجارة الماشية بال حدود
 08:00المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
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 08:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 09:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 09:15وثائقي
أنهار في خطر ـ مياه ملوثة في بنغالديش
 10:00وثائقي
الكنوز الفنية المهددة في مستودعات المتاحف  -الجوانب المظلمة في المتاحف الكبيرة ومجموعات
المقتنيات ا
 10:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 11:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
فاس  -متاهة وفردوس ،المغرب
من يطأ اليوم المدينة القديمة في فاس المغربية ،سينتابه الشعور وكأنه يعيش في حقبة حكايات ألف ليلة
وليلة ،فالبوابة الزرقاء تحجز خلفها عالما ً خاصاً ،مليئا ً باأللوان والروائح .وفي األزقة الضيقة والمتشعبة
يشعر الزائر دوما ً وكأنه سيتوه في أية لحظة.
الحرف اليدوية والتجارة جعلت من فاس مدينة مزدهرة ،وقد خبأت غناها خلف واجهات غير مرئية.
وحتى يومنا هذا تعد فاس العاصمة الثقافية والروحية للمغرب ،فعدد المساجد ومدارس تعليم القرآن في
فاس يفوق عددها في أية مدينة مغربية أخرى.
أحد رواة الحكايات القديمة ،وقد اعترى الشيب شعر ذقنه ،وارتدي البرنس والقفطان ،يأخذنا في جولة إلى
أماكن العبادة وقصور البذخ والترف ،وصوالً إلى مسقط رأسه ،في حي الدباغين المليء بالضوضاء.

 11:15وثائقي
عالم ناريندرا مودي  -طريق الهند نحو العالمية
 12:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 12:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 13:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 13:15وثائقي
قسوة عمليات نقل الحيوانات ـ تجارة الماشية بال حدود
 14:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 14:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 15:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
قسوة عمليات نقل الحيوانات ـ تجارة الماشية بال حدود
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 18:15وثائقي
عالم ناريندرا مودي  -طريق الهند نحو العالمية
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 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 20:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 22:15وثائقي
أنهار في خطر ـ مياه ملوثة في بنغالديش
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الثالثاء 2021-12-14
 00:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 00:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 01:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 01:15وثائقي
قسوة عمليات نقل الحيوانات ـ تجارة الماشية بال حدود
 02:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 02:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 03:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 03:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 04:00وثائقي
الكنوز الفنية المهددة في مستودعات المتاحف  -الجوانب المظلمة في المتاحف الكبيرة ومجموعات
المقتنيات ا
 04:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 05:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 06:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 06:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 07:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 07:15وثائقي
عالم ناريندرا مودي  -طريق الهند نحو العالمية
 08:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 08:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 09:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 09:15وثائقي
قسوة عمليات نقل الحيوانات ـ تجارة الماشية بال حدود
 10:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 10:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 11:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 11:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 12:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 12:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 13:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
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 14:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 14:30وثائقي
الكنوز الفنية المهددة في مستودعات المتاحف  -الجوانب المظلمة في المتاحف الكبيرة ومجموعات
المقتنيات ا
 15:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 15:15وثائقي
أنهار في خطر ـ مياه ملوثة في بنغالديش
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 16:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 20:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30وثائقي
الكنوز الفنية المهددة في مستودعات المتاحف  -الجوانب المظلمة في المتاحف الكبيرة ومجموعات
المقتنيات ا
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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األربعاء 2021-12-15
 00:00وثائقي
الكنوز الفنية المهددة في مستودعات المتاحف  -الجوانب المظلمة في المتاحف الكبيرة ومجموعات
المقتنيات ا
 00:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 01:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 01:15وثائقي
عالم ناريندرا مودي  -طريق الهند نحو العالمية
 02:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 02:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 03:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 04:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 04:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 05:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 06:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 06:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 07:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 08:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 08:30وثائقي
الكنوز الفنية المهددة في مستودعات المتاحف  -الجوانب المظلمة في المتاحف الكبيرة ومجموعات
المقتنيات ا
 09:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 09:15وثائقي
عالم ناريندرا مودي  -طريق الهند نحو العالمية
 10:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 10:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 11:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 12:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 12:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 13:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 14:00المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 14:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 15:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
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 15:15وثائقي
عالم ناريندرا مودي  -طريق الهند نحو العالمية
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 16:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
فاس  -متاهة وفردوس ،المغرب
 18:15وثائقي
جرائم النازيين  -محاكمة أيشمان قبل ستين عاما
عاش مجرم الحرب النازي أدولف أيشمان (أو أيخمان) في األرجنتين بهدوء لفترة طويلة بعد نهاية
الحرب العالمية الثانية ،لكن المخابرات اإلسرائيلية الموساد اختطفته في مايو  1960ونقلته إلى إسرائيل.
وبعد عام تقريبا بدأت محاكمة القرن ضده هناك.
جذبت محاكمة الضابط النازي السابق أيشمان االهتمام العالمي .إذ كان قد لعب دورا رئيسيا في التخطيط
الضطهاد وطرد وترحيل اليهود وكان مسؤوالً مع آخرين عن قتل ما يقدر بستة ماليين يهودي وأفراد من
السنتي والروما في أوروبا .كتبت كل وسائل اإلعالم في العالم عن المحاكمة التي أوضح خاللها كبير
المدعين العامين جدعون هاوسنر حجم تهديد الفكر المتطرف قبيل الحكم النازي لحياة اليهود في أوروبا
ومالحقتهم وإبادتهم وكان يريد هاوسنر من ذلك التأكيد على حجم جرائم أدولف أيشمان .وألول مرة قدم
ناجون من الهولوكوست شهادتهم في المحكمة ووصفوا الجرائم المروعة للعصر النازي للعالم أجمع .ظل
معظم الشهود صامتين بشأن ماضيهم حتى ذلك الحين ،ولذا فإن شهاداتهم عن القتل والتعذيب لم يتوقعها
مراقبو المحاكمة .ما تأثير المحاكمة على دولة إسرائيل وعلى ألمانيا االتحادية آنذاك؟ وكيف غيّر الكشف
عن الجرائم النازية العالقة بين الدولتين؟ يقدم كل من غابرييل باخ وميشائيل غولدمان جلعاد شهاداتهما
المباشرة عن المحاكمة وكذلك عن شخص أدولف أيشمان .كان غابرييل باخ نائب المدعي العام ضد
أيشمان وكان مشاركا بشكل مباشر في المحاكمة .أما ميشائيل غولدمان جلعاد فكان آنذاك المساعد
الشخصي للمدعي العام جدعون هاوسنر وأحد ضباط الشرطة الذين رافقوا أيشمان منذ القبض عليه حتى
إعدامه .يقدم المؤرخون ميريام تسادوف وتوم سيغيف وميشائيل فولفسون تحليالً لتبعات المحاكمة
وتأثيرها حتى يومنا هذا.
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 20:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
فاس  -متاهة وفردوس ،المغرب
 22:15وثائقي
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جرائم النازيين  -محاكمة أيشمان قبل ستين عاما
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الخميس 2021-12-16
 00:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 00:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 00:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 01:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
فاس  -متاهة وفردوس ،المغرب
 01:15وثائقي
جرائم النازيين  -محاكمة أيشمان قبل ستين عاما
 02:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 02:30وثائقي
الكنوز الفنية المهددة في مستودعات المتاحف  -الجوانب المظلمة في المتاحف الكبيرة ومجموعات
المقتنيات ا
 03:00وثائقي
جرائم النازيين  -محاكمة أيشمان قبل ستين عاما
 03:45عالم السرعة  -مجلة السيارات
 04:15مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 04:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 05:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
فاس  -متاهة وفردوس ،المغرب
 05:15وثائقي
جرائم النازيين  -محاكمة أيشمان قبل ستين عاما
 06:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 06:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 07:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 07:15وثائقي
أنهار في خطر ـ مياه ملوثة في بنغالديش
 08:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 08:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 09:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
فاس  -متاهة وفردوس ،المغرب
 09:15وثائقي
جرائم النازيين  -محاكمة أيشمان قبل ستين عاما
 10:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 10:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 11:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
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 11:15وثائقي
قسوة عمليات نقل الحيوانات ـ تجارة الماشية بال حدود
 12:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 12:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 13:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 13:15وثائقي
أنهار في خطر ـ مياه ملوثة في بنغالديش
 14:00صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 14:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 15:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 15:15وثائقي
قسوة عمليات نقل الحيوانات ـ تجارة الماشية بال حدود
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 16:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03وثائقي
بوابة الصين إلى أوروبا  -طريق الحرير الجديد
إنه مشروع الصين العمالق :طريق الحرير الجديد ،شبكة تجارية بين آسيا وإفريقيا وأوروبا .أكثر من 70
دولة باتت بالفعل جزءا ً من طريق الحرير .يُمكن لهذا المشروع أن يقلب النظام العالمي القديم رأسا ً على
عقب.
تستثمر الصين في الجسور والموانئ وخطوط السكك الحديدية والطرق حول العالم ،حيث تنفق الدولة
الصينية مئات مليارات اليورو على حلمها بطريق الحرير الجديد .ويَ ِع ُد الرئيس الصيني شي جين بينغ
بفرص تنمية وثروة للصين والعالم بأسره .غير أن مشاريع البنية التحتية غالبًا ما ينفذُّها الصينيون.
بعد األزمة المالية اليونانية ،لم تعد أي دولة أوروبية ترغب في االستثمار في اليونان .غير أن الصينيين
انتهزوا هذه الفرصة واشتروا أسه ًما في ميناء بيرايوس ،وقد استحوذوا في عام  2016على حصة
األغلبية في شركة الميناء .حتى يومنا هذا ،تتعامل نقابة عمال الموانئ اليونانية مع الميناء على أنه لم يعد
ملكية يونانية.
في عام  2019أصبحت إيطاليا جز ًءا من طريق الحرير الجديد .وقد تم االتفاق بالفعل على استثمارات
في ميناء ترييستي شمال البالد .يَحْ د ُ
ُث هذا في وقت تتعالى فيه أصوات منتقدة ،وبخاصة من أوروبا،
ع طريق الحرير يعزز هيمنة الصين في العالم ويساهم في تقسيم أوروبا.
ترى أن مشرو َ

 18:45كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
فاس  -متاهة وفردوس ،المغرب
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
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 20:03صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 20:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 22:15وثائقي
بوابة الصين إلى أوروبا  -طريق الحرير الجديد
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الجمعة 2021-12-17
 00:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 00:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 01:00وثائقي
بوابة الصين إلى أوروبا  -طريق الحرير الجديد
 01:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 02:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 02:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 02:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 03:00وثائقي
بوابة الصين إلى أوروبا  -طريق الحرير الجديد
 03:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 04:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 04:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 05:00وثائقي
بوابة الصين إلى أوروبا  -طريق الحرير الجديد
 05:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 06:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 06:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 06:30وثائقي
الكنوز الفنية المهددة في مستودعات المتاحف  -الجوانب المظلمة في المتاحف الكبيرة ومجموعات
المقتنيات ا
 07:00وثائقي
بوابة الصين إلى أوروبا  -طريق الحرير الجديد
 07:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 08:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 08:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 09:00وثائقي
بوابة الصين إلى أوروبا  -طريق الحرير الجديد
 09:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 10:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 10:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 11:00وثائقي
بوابة الصين إلى أوروبا  -طريق الحرير الجديد
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 11:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 12:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 12:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 13:00وثائقي
بوابة الصين إلى أوروبا  -طريق الحرير الجديد
 13:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 14:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 14:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 15:00وثائقي
بوابة الصين إلى أوروبا  -طريق الحرير الجديد
 15:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 20:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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السبت 2021-12-18
 00:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 00:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 01:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 02:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 02:15عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 02:45المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 03:15وثائقي
التعلم االفتراضي  -مدرسة المستقبل؟
كيف يبدو مستقبل التعليم في عالم متصل بالشبكات االفتراضية؟ طرح خبير التعليم الهندي سوغاتا ميترا
فكرة تجربة جريئة :في قرية هندية يريد تأسيس مدرسة ال يمكن العثور عليها إال في العالم االفتراضي.
في أجزاء كثيرة من العالم ال يزال الطريق إلى أقرب مدرسة طويال بل وخطيرا في بعض األحيان .لذلك
فإن الذهاب إلى المدرسة يكاد يكون مستحيال بالنسبة للعديد من األطفال وهنا خطرت ببال سوغاتا ميترا
فكرة تحويل كشك في قرية هندية إلى مدرسة يمكن لألطفال زيارتها في أي وقت .مدرسة ال يوجد فيها
مدرسون في عين المكان ،ولكن توجد فيها أجهزة كمبيوتر .يمكن لألطفال استخدام اإلنترنت لالتصال
بأشخاص من جميع أنحاء العالم لمشاركتهم معرفتهم .ويستطيعون أن يتعلموا بشكل مستقل تماما ،دون
توجيه من الكبار .لكن :عندما يتصل األطفال باإلنترنت ألول مرة ،هل سيتمكنون من استخدامه؟ وهل
ستساعدهم هذه المدرسة على تغيير مستقبلهم؟

 04:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 04:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 05:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 05:15وثائقي
قسوة عمليات نقل الحيوانات ـ تجارة الماشية بال حدود
 06:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 06:15وثائقي
جرائم النازيين  -محاكمة أيشمان قبل ستين عاما
 07:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 07:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 08:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 08:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 09:00موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 09:45صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 10:15وثائقي
جرائم النازيين  -محاكمة أيشمان قبل ستين عاما
 11:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
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 11:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 12:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 12:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 13:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 13:15وثائقي
التعلم االفتراضي  -مدرسة المستقبل؟
 14:00وثائقي
دانيال ليبسكيند ـ ساحر العواطف
تتركز فلسفة المهندس المعماري الشهير دانيال ليبسكيند على إثارة أعماله للمشاعر .يشيد الفيلم بإنجازات
فنان أحدثت ضجة في جميع أنحاء العالم مثل تصميم المتحف اليهودي في برلين ومركز التجارة العالمي
الجديد.
جذب المهندس المعماري النجم دانيال ليبسكيند االنتباه في جميع أنحاء العالم من خالل أول بناء كبير له
في عام  1999أال وهو المتحف اليهودي في برلين .أما مخططه الرئيسي لمركز التجارة العالمي الجديد
في غراوند زيرو عام  2013فكان التزاما بالديمقراطية والحرية والسالم ومتجذرا بعمق في سيرته
الذاتية :ليبسكيند هاجر من بولندا إلى أمريكا عبر إسرائيل مع والديه الناجيين من الهولوكوست .يقارن
مبانيه التي تتميز بهياكل الواجهات البلورية والزوايا المتعددة األوجه مع الناس :إنها تتنفس ولديها جسد
وروح .يُظهر الوثائقي أيضا مدى قوة تأثر هندسته المعمارية بالموسيقى التي يرتبط بها أيضا ارتباطا
وثيقا .في هذه المناسبة يفسر عازف البيانو بنيامين نوس بعض مخططات ليبسكيند على البيانو ألول مرة
في هذا الفيلم.
 14:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 15:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
فاس  -متاهة وفردوس ،المغرب
 15:15وثائقي
جرائم النازيين  -محاكمة أيشمان قبل ستين عاما
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
التعلم االفتراضي  -مدرسة المستقبل؟
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 17:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 18:15وثائقي
قسوة عمليات نقل الحيوانات ـ تجارة الماشية بال حدود
 DW 19:00األخبار  -األخبار
 19:15وثائقي
التعلم االفتراضي  -مدرسة المستقبل؟
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
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 20:30وثائقي
دانيال ليبسكيند ـ ساحر العواطف
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 21:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 22:45العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 23:15وثائقي
جرائم النازيين  -محاكمة أيشمان قبل ستين عاما
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األحد 2021-12-19
 00:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 00:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 01:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 02:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 02:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 03:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 03:15وثائقي
ظالل اإلرهاب في ألمانيا  -اثنا عشرة ضحية وألف سؤال
في نهاية عام  ،2016نفذ أنيس عمري عملية دهس في أحد أسواق عيد الميالد في برلين بواسطة شاحنة،
أسفرت عن مقتل  12شخصا ،وأكثر من  100جريح ،إصابات بعضهم خطيرة .إلى اآلن لم يتم كشف
المالبسات الكاملة كما وعدت السلطات ،رغم اإلنذارات السابقة التي حذرت من هذا الهجوم.
التونسي أنيس عمري كان الجاني الرئيسي الذي شَغل أكثر من خمسين موظفا إداريا .وقد كشفت ثالث
لجان لتقصي الحقائق عن إخفاقات في عمل السلطات األمنية .فريق إعداد الفيلم رافق طيلة خمس سنوات
بعض الناجين من الحادثة إضافة إلى أقارب الضحايا .ويسلط الفيلم الضوء على أشخاص عانوا من صدمة
مزدوجة :صدمة ما وقع وصدمة الفشل في عدم كشف السلطات للحقيقة.
ألول مرة ،سيتم كشف قصة األشخاص الذين يقفون وراء تنظيم الدولة اإلسالمية ،حيث يمثل مسؤول
سابق رفيع المستوى في داعش أمام الكاميرا .كما أجريت مقابالت مع رفقاء أنيس عمري من التنظيمات
اإلسالمية في ذلك الوقت .عن طريق صور لم تُنشر من قبل ،يقدم الفيلم نظرة جديدة على عالم الشبان
ذوي اإليديولوجية اإلسالموية الذين يدربون أنفسهم على محاربة "الكفار" .كما يلتقي الفيلم ضباط الشرطة
المسؤولين في ذلك الوقت ورئيس دائرة االستخبارات األلمانية الذي كان مسؤوالً حين وقوع الهجوم.
يتضح من هذه المقابالت أنه بعد خمس سنوات على الهجوم ،ال يزال الهيكل األمني في ألمانيا يعاني من
ثغرات في مكافحة اإلرهاب.

 04:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 04:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 05:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 05:15وثائقي
التعلم االفتراضي  -مدرسة المستقبل؟
 06:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 06:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 07:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 08:00وثائقي
دانيال ليبسكيند ـ ساحر العواطف
 08:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 09:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 10:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 10:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
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 10:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 11:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 11:15وثائقي
ظالل اإلرهاب في ألمانيا  -اثنا عشرة ضحية وألف سؤال
 12:00وثائقي
دانيال ليبسكيند ـ ساحر العواطف
 12:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 13:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
فاس  -متاهة وفردوس ،المغرب
 13:15وثائقي
جرائم النازيين  -محاكمة أيشمان قبل ستين عاما
 14:00عالم السرعة  -مجلة السيارات
 14:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 15:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
ظالل اإلرهاب في ألمانيا  -اثنا عشرة ضحية وألف سؤال
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 17:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 18:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 DW 19:00األخبار  -األخبار
 19:15وثائقي
قسوة عمليات نقل الحيوانات ـ تجارة الماشية بال حدود
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03عالم السرعة  -مجلة السيارات
 20:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 21:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
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 22:03مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 22:15وثائقي
التعلم االفتراضي  -مدرسة المستقبل؟
 23:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
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اإلثنين 2021-12-20
 00:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 00:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 01:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 01:15وثائقي
ظالل اإلرهاب في ألمانيا  -اثنا عشرة ضحية وألف سؤال
 02:00وثائقي
دانيال ليبسكيند ـ ساحر العواطف
 02:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 03:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 03:15وثائقي
الشخصية السوفيتية  -آثار االتحاد السوفيتي في العقول
ما مدى بقاء عقلية االتحاد السوفيتي حتى اآلن في روسيا؟ يكشف هذا الفيلم بطريقة شخصية كيف أن
التفكير الشمولي ال يزال يعشعش في رؤوس البعض حتى يومنا هذا .فهل بدأت الشمولية بالعودة من
جديد؟
بعد ثالثين عا ًما على انهيار االتحاد السوفيتي في  25ديسمبر  ، 1991بدأت إشارات "الرجال األقوياء"
وخطابهم العسكري في الظهور .فهل تعود أسباب هذه الظاهرة إلى عقلية التبعية الشمولية الراسخة في
عقول الناس؟ يقوم مخرج الفيلم إيفو بريديس والصحفية ريتا رودوشا المولودان في االتحاد السوفيتي،
برحلة للبحث في ظاهرة ما سمي "اإلنسان السوفيتي" ويريدان أن يوضحا إذا كان الشخص الذي يملك
هذه العقلية الشمولية يتواجد فقط في البلدان التي كانت تنتمي إلى االتحاد السوفيتي.

 04:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 04:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 05:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 05:15وثائقي
ظالل اإلرهاب في ألمانيا  -اثنا عشرة ضحية وألف سؤال
 06:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 06:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 07:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 07:15وثائقي
الشخصية السوفيتية  -آثار االتحاد السوفيتي في العقول
 08:00المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 08:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 09:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 09:15وثائقي
ظالل اإلرهاب في ألمانيا  -اثنا عشرة ضحية وألف سؤال
 10:00وثائقي
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دانيال ليبسكيند ـ ساحر العواطف
 10:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 11:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
سيرينغيتي  -أرض الخلق ,تنزانيا
مجرد ذكر اسم سيرينغيتي يوقظ الحنين للطبيعة السليمة .مسطحات واسعة ،ومناطق سافانا ،وبحيرات
مالحة وغابات سنط تشكل لوحة طبيعية جميلة تدور فيها حياة برية فريدة من نوعها ،محكومة بموسمي
الجفاف والمطر ،والموت والبعث ،والحيوانات التي تتغذى على بعضها.
كل عام وعندما يبدأ موسم المطر في نوفمبر ،تنجذب قطعان ضخمة إلى هذه المنطقة ،تشمل مئات آالف
الحمير الوحشية والغزالن والظباء ،تتبعها األسود والفهود والضباع.
عشرات الثدييات الكبيرة تنتمي إلى نظام سيرينغيتي البيئي الحساس والمعقد ،و  500صنف من الطيور
المختلفة ،عدا أعداد السياح المتزايدة الذين يتوافدون إلى هذه المناطق .أما التحدي المستقبلي األكبر الذي
تواجهه هذه المناطق فهو أن ال يصبح السياح مصدر اإلزعاج األكبر فيها ،وأن يضطر المرء إلغالق هذه
المناطق التي تشكل كنزا طبيعيا للبشرية أمام البشر بغية الحفاظ عليها.
 11:15وثائقي
التعلم االفتراضي  -مدرسة المستقبل؟
 12:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 12:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 13:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 13:15وثائقي
الشخصية السوفيتية  -آثار االتحاد السوفيتي في العقول
 14:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 14:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 15:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
الشخصية السوفيتية  -آثار االتحاد السوفيتي في العقول
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 18:15وثائقي
التعلم االفتراضي  -مدرسة المستقبل؟
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 20:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
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 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 22:15وثائقي
ظالل اإلرهاب في ألمانيا  -اثنا عشرة ضحية وألف سؤال
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الثالثاء 2021-12-21
 00:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 00:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 01:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 01:15وثائقي
الشخصية السوفيتية  -آثار االتحاد السوفيتي في العقول
 02:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 02:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 03:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 03:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 04:00وثائقي
دانيال ليبسكيند ـ ساحر العواطف
 04:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 05:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 06:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 06:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 07:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 07:15وثائقي
التعلم االفتراضي  -مدرسة المستقبل؟
 08:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 08:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 09:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 09:15وثائقي
الشخصية السوفيتية  -آثار االتحاد السوفيتي في العقول
 10:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 10:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 11:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 11:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 12:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 12:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 13:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 14:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
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 14:30وثائقي
دانيال ليبسكيند ـ ساحر العواطف
 15:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 15:15وثائقي
ظالل اإلرهاب في ألمانيا  -اثنا عشرة ضحية وألف سؤال
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 16:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 20:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30وثائقي
دانيال ليبسكيند ـ ساحر العواطف
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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األربعاء 2021-12-22
 00:00وثائقي
دانيال ليبسكيند ـ ساحر العواطف
 00:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 01:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 01:15وثائقي
التعلم االفتراضي  -مدرسة المستقبل؟
 02:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 02:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 03:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 04:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 04:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 05:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 06:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 06:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 07:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 08:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 08:30وثائقي
دانيال ليبسكيند ـ ساحر العواطف
 09:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 09:15وثائقي
التعلم االفتراضي  -مدرسة المستقبل؟
 10:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 10:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 11:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 12:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 12:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 13:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 14:00المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 14:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 15:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 15:15وثائقي
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التعلم االفتراضي  -مدرسة المستقبل؟
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 16:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
سيرينغيتي  -أرض الخلق ,تنزانيا
 18:15وثائقي
الحب والجنس في روسيا  -تقاليد وعنف ومعارضة
ال يعتبر الحب والجنس واألسرة في روسيا مسألة خاصة فحسب بل قضية تهتم بها الدولة أيضا ً .وهذا
يشكل تحديا للنساء والجيل الجديد ومجتمع الميم ،فبوتين نفسه يروج لدعم النظام األبوي وللمزيد من
إنجاب األطفال.
تريد الحكومة الروسية من خالل دعايتها العائلية تثبيت األدوار القديمة للجنسين ومواجهة تقلص عدد
السكان في البالد .لكن نسبة الطالق عالية في روسيا واألسباب متعددة :إدمان الزوج على الكحول أو
العنف المنزلي أو الخيانة الزوجية وأسباب أخرى .ال تتلقى األمهات العازبات اللواتي تعرضن للعنف إال
القليل من الدعم أو الحماية من الحكومة الروسية .ويتعرض األشخاص المثليون أو األزواج الذين ال
يتناسبون مع نموذج األسرة التقليدي لنبذ المجتمع لهم .لكن هناك أيضًا بصيص أمل صغير :حيث توجد
أقلية شابة في موسكو تنظم ثورة جنسية تهدف إلى كسر العادات القديمة للكنيسة األرثوذكسية والدولة
الروسية.
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 20:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
سيرينغيتي  -أرض الخلق ,تنزانيا
 22:15وثائقي
الحب والجنس في روسيا  -تقاليد وعنف ومعارضة
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الخميس 2021-12-23
 00:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 00:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 00:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 01:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
سيرينغيتي  -أرض الخلق ,تنزانيا
 01:15وثائقي
الحب والجنس في روسيا  -تقاليد وعنف ومعارضة
 02:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 02:30وثائقي
دانيال ليبسكيند ـ ساحر العواطف
 03:00وثائقي
الحب والجنس في روسيا  -تقاليد وعنف ومعارضة
 03:45عالم السرعة  -مجلة السيارات
 04:15مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 04:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 05:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
سيرينغيتي  -أرض الخلق ,تنزانيا
 05:15وثائقي
الحب والجنس في روسيا  -تقاليد وعنف ومعارضة
 06:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 06:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 07:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 07:15وثائقي
ظالل اإلرهاب في ألمانيا  -اثنا عشرة ضحية وألف سؤال
 08:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 08:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 09:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
سيرينغيتي  -أرض الخلق ,تنزانيا
 09:15وثائقي
الحب والجنس في روسيا  -تقاليد وعنف ومعارضة
 10:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 10:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 11:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
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 11:15وثائقي
الشخصية السوفيتية  -آثار االتحاد السوفيتي في العقول
 12:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 12:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 13:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 13:15وثائقي
ظالل اإلرهاب في ألمانيا  -اثنا عشرة ضحية وألف سؤال
 14:00صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 14:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 15:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 15:15وثائقي
الشخصية السوفيتية  -آثار االتحاد السوفيتي في العقول
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 16:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03وثائقي
بوابة الصين إلى أوروبا  -طريق الحرير الجديد ،الجزء الثاني
إنه مشروع الصين العمالق :طريق الحرير الجديد ،شبكة تجارية بين آسيا وإفريقيا وأوروبا .أكثر من 70
دولة باتت بالفعل جزءا ً من طريق الحرير .يُمكن لهذا المشروع أن يقلب النظام العالمي القديم رأسا ً على
عقب.
تستثمر الصين في الجسور والموانئ وخطوط السكك الحديدية والطرق حول العالم ،حيث تنفق الدولة
الصينية مئات مليارات اليورو على حلمها بطريق الحرير الجديد .تولي دول أوروبا الشرقية والبلقان
بشكل خاص أهمية كبيرة للقروض واالستثمارات الصينية ،بحثا ً عن مصادر مالية بديلة عن االتحاد
األوروبي .والصين تعتبر تلك المنطقة جذابة بفضل أهميتها اإلستراتيجية كبوابة للغرب .في توزال
البوسنية ،يتم إنشاء محطة جديدة للطاقة تعمل بالفحم بمساعدة الصينيين .ثمة آراء متباينة إزاء هذا األمر:
ففي حين يعتقد البعض أن محطة الطاقة الجديدة ستعمل على تحسين جودة الهواء ألن االنبعاثات الصادرة
عنها ستكون أقل بكثير من المحطات القديمة ،ال يستطيع آخرون استيعاب وتف ّهم التزام الدولة البوسنية
باستخدام الفحم لتوليد الطاقة على مدى أربعين سنة قادمة.
صربيا هي أكبر متلق للتمويل الصيني في المنطقة .استثمر الصينيون في مصنع قديم للصلب ومنجم،
وقاموا بتشييد جسر فوق نهر الدانوب وطريق سريع .قلق االتحاد األوروبي يكمن بشكل أساسي في تعاون
صربيا مع هواوي .ففي إطار "مشروع المدينة اآلمنة" الصيني ،تقوم هواوي بتركيب كاميرات التعرف
على الوجه في  800موقع في جميع أنحاء بلغراد .المشروع األهم بالنسبة لصربيا هو :خط سكة الحديد
بين بلغراد وبودابست .هنا تريد الصين إثبات قدرتها على اإليفاء بمعايير االتحاد األوروبي .لكن في
هنغاريا العضو في االتحاد األوروبي ،حيث نقطة انتهاء خط سكة الحديد ،لم يبدأ أي مشروع مع الصينيين
ُفوت أي فرصة للتأكيد على أهمية الصين كشريك له،
حتى اآلن .الرئيس المجري فيكتور أوربان ال ي ّ
وعلى الفوائد التي يُمكن أن يجلبها طريق الحرير الجديد لبالده.
 18:45كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
سيرينغيتي  -أرض الخلق ,تنزانيا
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 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 20:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 22:17وثائقي
بوابة الصين إلى أوروبا  -طريق الحرير الجديد ،الجزء الثاني
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الجمعة 2021-12-24
 00:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 00:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 01:00وثائقي
بوابة الصين إلى أوروبا  -طريق الحرير الجديد ،الجزء الثاني
 01:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 02:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 02:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 02:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 03:00وثائقي
بوابة الصين إلى أوروبا  -طريق الحرير الجديد ،الجزء الثاني
 03:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 04:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 04:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 05:00وثائقي
بوابة الصين إلى أوروبا  -طريق الحرير الجديد ،الجزء الثاني
 05:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 06:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 06:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 06:30وثائقي
دانيال ليبسكيند ـ ساحر العواطف
 07:00وثائقي
بوابة الصين إلى أوروبا  -طريق الحرير الجديد ،الجزء الثاني
 07:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 08:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 08:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 09:00وثائقي
بوابة الصين إلى أوروبا  -طريق الحرير الجديد ،الجزء الثاني
 09:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 10:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 10:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 11:00وثائقي
بوابة الصين إلى أوروبا  -طريق الحرير الجديد ،الجزء الثاني
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 11:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 12:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 12:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 13:00وثائقي
بوابة الصين إلى أوروبا  -طريق الحرير الجديد ،الجزء الثاني
 13:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 14:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 14:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 15:00وثائقي
بوابة الصين إلى أوروبا  -طريق الحرير الجديد ،الجزء الثاني
 15:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 20:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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السبت 2021-12-25
 00:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 00:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 01:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 02:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 02:15عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 02:45المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 03:15وثائقي
جولة بالقطار عبر منغوليا
رحلة على طريق سكة الحديد المنغولية عبر سهوب منغوليا الواقعة في آسيا الوسطى .يمر الطريق بمدن
كبيرة تثير اإلعجاب ،ومواقع وواحات تاريخية أسطورية في وسط صحراء غوبي.
في أشهر الصيف ،تغمر الشمس المشرقة سهوب منغوليا الطبيعية بضوء كلون الزعفران .إنه الوقت
األفضل للسفر عبر دولة آسيا الوسطى على سكة الحديد المنغولية .أكوما ،شاب منغولي ومدون رحالت
من مدينة أوالن باتور .التقى به فريق التصوير في القطار .شرح الشاب عادات وتقاليد مواطنيه ،وأتاح
للفريق الوصول إلى أحد الشامانات ،ليفتح بذلك العالم األسطوري لمنغوليا .تبدأ رحلة القطار في دارخان
في شمال منغوليا ،والتي يُعتقد أنها مسقط رأس جنكيز خان .أما دير أمارباياسغالنت البوذي األجمل
واألهم في منغوليا والذي يعود إلى القرن الثامن عشر ،فيقع شرقا ً في مكان ما وسط السهوب الجبلية
القاحلة .وقد عرض أحد الكهنة الذين يعيشون هنا حياته اليومية في الدير .إنها حياة صالة وعمل ،وهذا
ينطبق أيضا على الكهنة في الدير البوذي .باإلضافة إلى ذلك ،هناك التأمل مع ترتيل رخيم ألناشيد مقدسة
تُضفي على المكان جوا من الروحانية .الفيلم الوثائقي "جولة بالقطار عبر منغوليا" عبارة عن رحلة قطار
خالبة عبر عالم منغوليا الواسع والوعر والبدائي ،يبدو الزمن فيه وكـأنه توقف .فحياة الناس اليومية
وتقاليدهم وعاداتهم ال تختلف كثيرا ً عن حياة أسالفهم.

 04:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 04:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 05:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 05:15وثائقي
الشخصية السوفيتية  -آثار االتحاد السوفيتي في العقول
 06:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 06:15وثائقي
الحب والجنس في روسيا  -تقاليد وعنف ومعارضة
 07:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 07:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 08:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 08:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 09:00موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 09:45صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
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 10:15وثائقي
الحب والجنس في روسيا  -تقاليد وعنف ومعارضة
 11:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 11:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 12:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 12:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 13:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 13:15وثائقي
جولة بالقطار عبر منغوليا
 14:00وثائقي
الصيد في الدائرة القطبية الشمالية  -شعب سامي ضد االسويد
لمن تعود أرض حيوانات الرنة؟ لشعب سامي األصلي ،أم لجميع السويديين؟
وكانت المحكمة العليا في السويد قد قررت منح شعب سامي حقوق الصيد الحصرية للحيوانات البرية
الصغيرة واألسماك.
بالنسبة إلى شعب سامي تلك كانت لحظة تاريخية ،لكنها كانت مصدر غضب للصيادين السويديين .هذا
األمر يهدد بتصعيد صراع طويل محتدم .حجة أبناء شعب سامي في غيرجاس التي أقنعت المحكمة العليا
في النهاية :منذ آالف السنين وهم يصطادون الحيوانات واألسماك هنا ويستخدمون األرض كمراعي
لحيوانات الرنة الخاصة بهم .حتى أتت الدولة السويدية وانتزعت منهم المزيد من األراضي وحرمتهم
بالتالي من مصدر رزقهم .مابين  20ألفا ً و  40ألفا ً ينتمون إلى شعب سامي في السويد .حوالي 4700
منهم هم من أصحاب حيوانات الرنة ،مثل عائلة إيلفا ساري .العائلة ترحب بقرار المحكمة ،ألن الصيادين
السويديين يخيفون بكالبهم حيوانات الرنة ويعيقون عمل أبناء شعب سامي .يقوم أصحاب الحيوانات
باصطياد حيواناتهم بشكل منتظم لذبحها وبيع لحومها وفرائها .يواخيم ألمغرين هو واحد من أكثر من
 300ألف صياد سويدي في المنطقة ،وهو يشتكي اآلن من أنه لن يستطيع مع كالبه الصيد إال بشكل مقيد
في المستقبل .صيد الحيوانات واألسماك هو من األنشطة الترفيهية المحببة لدى السويديين ،وال يرغبون
بالتخلي عنها .ماذا لو اتبعت مجتمعات أخرى لشعب سامي نموذج غيرجاس سامبي وذهبت إلى المحكمة
للحصول على حق حصري بالصيد؟ أيهما أثمن قيمة :ازدهار وراحة حيوانات الرنة أم حق الصيد
السويدي؟
 14:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 15:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
سيرينغيتي  -أرض الخلق ,تنزانيا
 15:15وثائقي
الحب والجنس في روسيا  -تقاليد وعنف ومعارضة
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
جولة بالقطار عبر منغوليا
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 17:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 18:15وثائقي
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الشخصية السوفيتية  -آثار االتحاد السوفيتي في العقول
 DW 19:00األخبار  -األخبار
 19:15وثائقي
جولة بالقطار عبر منغوليا
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 20:30وثائقي
الصيد في الدائرة القطبية الشمالية  -شعب سامي ضد االسويد
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 21:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 22:45العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 23:15وثائقي
الحب والجنس في روسيا  -تقاليد وعنف ومعارضة
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األحد 2021-12-26
 00:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 00:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 01:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 02:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 02:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 03:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 03:15وثائقي
القصة الحقيقية وراء بابانويل
بابانويل أو سانتا كلوز  -إنه ذاك الرجل العجوز الودود الذي يرتدي بدلة حمراء ويقدم هدايا لألطفال:
أصبح اآلن أيقونة عالمية .من أين أتت هذه األسطورة وكيف أصبح بابانويل الشخصية المركزية في
مجتمعنا االستهالكي؟
نعرف جميعنا صورة بابانويل المحب لألطفال الذي يعد في الوقت نفسه رمزا للثقافة الشعبية .لكن قلة
قليلة من الناس يعرفون أصلها .تعتبر أسطورة بابانويل مزيجا من الطقوس الوثنية ألسالفنا مقترنة
بأسطورة القديس نقوال ميرا المولود حوالي عام  270بعد الميالد في ليقيا المتواجدة على األراضي
التركية اليوم .وقيل إن لديه قوى خارقة .بعد وفاته أعيد رفاته إلى إيطاليا وفرنسا وأصبح شفيع المدن
األوروبية وحاميا لألطفال .في السادس من ديسمبر من كل عام ،كما تقول األسطورة ،كان يتجول في
الشوارع ليوزع الحلوى والهدايا على األطفال الطيبين .في هولندا كان يُسمى سينتر كالس ،وجلبه
المستوطنون معهم إلى أمريكا .هذا الفيلم يحكي شخصية بابانويل المتناقضة.
 04:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 04:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 05:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 05:15وثائقي
جولة بالقطار عبر منغوليا
 06:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 06:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 07:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 08:00وثائقي
الصيد في الدائرة القطبية الشمالية  -شعب سامي ضد االسويد
 08:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 09:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 10:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 10:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 10:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 11:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 11:15وثائقي
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القصة الحقيقية وراء بابانويل
 12:00وثائقي
الصيد في الدائرة القطبية الشمالية  -شعب سامي ضد االسويد
 12:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 13:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
سيرينغيتي  -أرض الخلق ,تنزانيا
 13:15وثائقي
الحب والجنس في روسيا  -تقاليد وعنف ومعارضة
 14:00عالم السرعة  -مجلة السيارات
 14:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 15:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
القصة الحقيقية وراء بابانويل
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 17:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 18:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 DW 19:00األخبار  -األخبار
 19:15وثائقي
الشخصية السوفيتية  -آثار االتحاد السوفيتي في العقول
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03عالم السرعة  -مجلة السيارات
 20:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 21:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 22:15وثائقي
جولة بالقطار عبر منغوليا
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 23:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
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اإلثنين 2021-12-27
 00:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 00:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 01:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 01:15وثائقي
القصة الحقيقية وراء بابانويل
 02:00وثائقي
الصيد في الدائرة القطبية الشمالية  -شعب سامي ضد االسويد
 02:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 03:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 03:15وثائقي
إيران من األعلى  -رحلة عبر الجبال
عاش الشعب اإليراني في وئام مع الجبال بالبالد دائما .في الماضي كان راكبو الخيول األسطوريون
يسيرون عبر الجبال ،واليوم يبحث العلماء في هذه المناظر الطبيعية للجبال حيث يعيش الناس مطبقين
عاداتهم وتقاليدهم القديمة.
يعرض الفيلم الجبال من الجو ويستكشف تاريخ هذه المناطق التي سكنها المقاتلون الحشاشون واشتهرت
قلعتهم ألموت حتى نهاية ازدهارها باحتالل المغول لها .يلتقي الفيلم بأهالي هذه المنطقة ومنهم علي
المدرب وبطل العالم في الرماية الخيلية .رياضة لها اهتمام كبير باعتبارها إرثا ثمينا في إيران وتشير إلى
أهمية الخيول سابقا لدى الفرس .كما يلتقي الوثائقي بجبرائيل الذي يبيع بضاعته في سوق تبريز
التاريخي ،هو يتحدث اللغة األذرية اللغة الرسمية ألذربيجان والتي يمكن سماعها في كل مكان في السوق
ألنها تعج بأناس من أصول ولغات مختلفة .وبالتالي فإن تبريز هي أهم مركز للتبادل بين المجموعات
العرقية المختلفة ومركز للتنوع العرقي واللغوي إليران اليوم .أما العاصمة طهران فهي هامة للشباب
ألنها تؤمن مكانا لالنفتاح على العالم والشباب يريدون السفر والتواصل على الشبكات االجتماعية مع أن
هذا ممنوع في إيران.
 04:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 04:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 05:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 05:15وثائقي
القصة الحقيقية وراء بابانويل
 06:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 06:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 07:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 07:15وثائقي
إيران من األعلى  -رحلة عبر الجبال
 08:00المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 08:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 09:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
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 09:15وثائقي
القصة الحقيقية وراء بابانويل
 10:00وثائقي
الصيد في الدائرة القطبية الشمالية  -شعب سامي ضد االسويد
 10:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 11:00كنوز البشرية  -دير القديس غالن  -سويسرا
دير القديس غالن  -سويسرا
في مطلع القرن السابع ،بنى الراهب غالوس دير القديس غالن حيث توجد كنيسة الدير الباروكية اليوم:
وبعد مئة عام على وفاته ،بنى الكاهن األلماني أوتمار فوق قبره أول دير وفقا لقواعد القديس بندكتوس.
تحت حماية االباطرة والملوك ،تطور دير القديس غالن بإدارة رهبان موهوبين ليصبح أحد المراكز
الروحية في أوروبا .كانت الطقوس الدينية والفنون والعلوم الركائز الثالث التي قام عليها مجد الدير عدة
قرون.
كانت ذروة ازدهاره في القرنين التاسع والعاشر .مكتبة الدير وأرشيفه من أهم الشواهد على ذلك العصر،
حيث تضم مخطوطات وكتب تعليمية عددها ألفا مخطوط في المكتبة فقط ،من بينها أكثر من 400
مخطوط يزيد عمره عن ألف عام .واألشهر بين هذه المخطوطات سفر فولتشارت والمزامير الذهبية.

 11:15وثائقي
جولة بالقطار عبر منغوليا
 12:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 12:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 13:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 13:15وثائقي
إيران من األعلى  -رحلة عبر الجبال
 14:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 14:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 15:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
إيران من األعلى  -رحلة عبر الجبال
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 18:15وثائقي
جولة بالقطار عبر منغوليا
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
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 20:03صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 20:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 22:15وثائقي
القصة الحقيقية وراء بابانويل
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الثالثاء 2021-12-28
 00:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 00:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 01:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 01:15وثائقي
إيران من األعلى  -رحلة عبر الجبال
 02:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 02:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 03:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 03:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 04:00وثائقي
الصيد في الدائرة القطبية الشمالية  -شعب سامي ضد االسويد
 04:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 05:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 06:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 06:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 07:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 07:15وثائقي
جولة بالقطار عبر منغوليا
 08:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 08:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 09:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 09:15وثائقي
إيران من األعلى  -رحلة عبر الجبال
 10:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 10:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 11:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 11:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 12:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 12:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 13:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 14:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
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 14:30وثائقي
الصيد في الدائرة القطبية الشمالية  -شعب سامي ضد االسويد
 15:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 15:15وثائقي
القصة الحقيقية وراء بابانويل
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 16:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 20:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30وثائقي
الصيد في الدائرة القطبية الشمالية  -شعب سامي ضد االسويد
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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األربعاء 2021-12-29
 00:00وثائقي
الصيد في الدائرة القطبية الشمالية  -شعب سامي ضد االسويد
 00:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 01:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 01:15وثائقي
جولة بالقطار عبر منغوليا
 02:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 02:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 03:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 04:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 04:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 05:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 06:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 06:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 07:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 08:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 08:30وثائقي
الصيد في الدائرة القطبية الشمالية  -شعب سامي ضد االسويد
 09:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 09:15وثائقي
جولة بالقطار عبر منغوليا
 10:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 10:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 11:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 12:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 12:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 13:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 14:00المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 14:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 15:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 15:15وثائقي
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جولة بالقطار عبر منغوليا
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 16:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03كنوز البشرية  -دير القديس غالن  -سويسرا
دير القديس غالن  -سويسرا
 18:15وثائقي
فضيحة فولكس فاغن  -ماذا جرى في قضية التالعب؟
محاكمة فولكس فاغن :إنها أكبر قضية احتيال في تاريخ الصناعة األلمانية .من كان يعرف وماذا ومتى
علم بشيء في قضية التالعب بمحركات الديزل بفولكس فاغن؟ ومن المسؤول عنها؟ تجري المحاكمة
اآلن في مدينة براونشفايغ.
في سبتمبر  2015كشفت السلطات األمريكية فضيحة الديزل لمجموعة شركة فولكس فاغن لصناعة
السيارات التي قامت بخداع السلطات والزبائن لسنوات .تم التالعب بـأحد عشر مليون سيارة .في الواليات
المتحدة ،اضطرت المجموعة إلى دفع غرامة قدرها  30مليار يورو و ُحكم على اثنين من الموظفين هناك
بالسجن.
وفي ألمانيا ،استمرت اإلجراءات القانونية لسنوات .لكن في مطلع عام  2021بدأت المحاكمات الجنائية
في مدينة براونشفايغ .هناك يمثل الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكس فاغن مارتين فينتركورن وأربعة
مدراء سابقين للشركة أمام المحكمة كما تجري اآلن التحقيقات ضد حوالي تسعين مشتب ًها آخرين .يحاول
هذا الوثائقي النظر في الدور الذي لعبه فينتركورن والكشف عن تاريخ معرفته بالتالعب.
هذه المحاكمة هي عبارة عن درس حول الحاجة إلى الشجاعة األخالقية في الشركات الكبيرة وحول
التسلسالت الهرمية التي ال يتحمل فيها أحد المسؤولية بشكل فعلي .يلقي تسلسل األحداث الضوء على نفاق
السياسيين وتقاعس السلطات ،كما يتتبع الوثائقي األحداث بالتفصيل.

 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 20:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03كنوز البشرية  -دير القديس غالن  -سويسرا
دير القديس غالن  -سويسرا
 22:15وثائقي
فضيحة فولكس فاغن  -ماذا جرى في قضية التالعب؟
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
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 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الخميس 2021-12-30
 00:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 00:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 00:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 01:00كنوز البشرية  -دير القديس غالن  -سويسرا
دير القديس غالن  -سويسرا
 01:15وثائقي
فضيحة فولكس فاغن  -ماذا جرى في قضية التالعب؟
 02:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 02:30وثائقي
الصيد في الدائرة القطبية الشمالية  -شعب سامي ضد االسويد
 03:00وثائقي
فضيحة فولكس فاغن  -ماذا جرى في قضية التالعب؟
 03:45عالم السرعة  -مجلة السيارات
 04:15مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 04:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 05:00كنوز البشرية  -دير القديس غالن  -سويسرا
دير القديس غالن  -سويسرا
 05:15وثائقي
فضيحة فولكس فاغن  -ماذا جرى في قضية التالعب؟
 06:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 06:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 07:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 07:15وثائقي
القصة الحقيقية وراء بابانويل
 08:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 08:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 09:00كنوز البشرية  -دير القديس غالن  -سويسرا
دير القديس غالن  -سويسرا
 09:15وثائقي
فضيحة فولكس فاغن  -ماذا جرى في قضية التالعب؟
 10:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 10:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 11:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
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 11:15وثائقي
إيران من األعلى  -رحلة عبر الجبال
 12:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 12:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 13:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 13:15وثائقي
القصة الحقيقية وراء بابانويل
 14:00صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 14:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 15:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 15:15وثائقي
إيران من األعلى  -رحلة عبر الجبال
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 16:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03وثائقي
أنا يهودي .الشباب اليهود األلمان
 18:45كنوز البشرية  -دير القديس غالن  -سويسرا
دير القديس غالن  -سويسرا
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 20:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 22:15وثائقي
أنا يهودي .الشباب اليهود األلمان
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 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الجمعة 2021-12-31
 00:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 00:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 01:00وثائقي
أنا يهودي .الشباب اليهود األلمان
 01:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 02:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 02:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 02:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 03:00وثائقي
أنا يهودي .الشباب اليهود األلمان
 03:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 04:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 04:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 05:00وثائقي
أنا يهودي .الشباب اليهود األلمان
 05:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 06:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 06:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 06:30وثائقي
الصيد في الدائرة القطبية الشمالية  -شعب سامي ضد االسويد
 07:00وثائقي
أنا يهودي .الشباب اليهود األلمان
 07:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 08:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 08:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 09:00وثائقي
أنا يهودي .الشباب اليهود األلمان
 09:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 10:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 10:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 11:00وثائقي
أنا يهودي .الشباب اليهود األلمان
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 11:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 12:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 12:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 13:00وثائقي
أنا يهودي .الشباب اليهود األلمان
 13:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 14:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 14:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 15:00وثائقي
أنا يهودي .الشباب اليهود األلمان
 15:44برنامج خاص  -آسيا في مواجهة األخطار الجديدة ومواضيع أخرى
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 20:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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