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 السبت  2022-01-01 

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 00:30

 توك  جعفر في  الكويتية  شمس مع مختلف حوار - توك جعفر 01:00

 ألسبوع ا  هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  02:45

 وثائقي 03:15

 بوتيتشيلي  جحيم

ا    مظلما   جانبا   له كان الشهير الرسام لكن - هذا  يومنا  حتى الناس تُبهر  الفنية بوتيتشيلي أعمال  تزال ال .  أيض 
 .قرون  لعدة مفقودا   اعتُبر الفني العمل هذا. دانتي عرالشا وصفه كما الجحيم،  رسم فقد

  ميديتشي أسرة كانت. أيضا حياته  خالل كبير بتقدير  بوتيتشيلي  النهضة عصر رسام أعمال حظيت 
  مئات وتجتذب كبيرة  بشهرة تحظى أعماله. وتشجعه الفنية بأعماله  وتهتم احترام  كل له تكن  الشهيرة
 .  المعارض إلى  اآلالف
  رسم فقد . أيضا   مظلم  جانب له  كان ، "الربيع" أو"  فينوس والدة"  مثل بلوحاته  المعروف  تشيليبوتي لكن

  هاوية" الفنية، أعماله أحد. الزمان من عقد من أكثر لذلك واحتاج دانتي،  الشاعر وصفه كما الجحيم، 
 ". جحيم " الشهير كتابه براون دان األمريكي الكاتب  ألهم ، "الجحيم 

 
  خاصة أروقة خزائن في قرون  لعدة محجوزة  ظلت األصلية واللوحة قرون، لعدة فقودا  م الفني العمل بقي
  قصة المؤلفون يروي. الفاتيكان خزائن فتح تم  ، " بوتيتشيلي  جحيم"   الوثائقي الفيلم  أجل من. الفاتيكان في
  كل يجتاز نم فقط. والعذاب الجحيم عبر مراحل  تسع في حتما   يمر الجنة إلى الطريق.  الفنية التحفة   هذه
 ! ربما - الجنة  يدخل  الجحيم،  في العذاب   أنواع كل ويشهد المراحل  هذه

  العمل. تفصيلية لوحة 102 في  دانتي وضعها التي  التسعة   الجحيم دوائر توصيفات  إحياء أعاد  بوتيتشيلي
  ريُظه الجحيم  داخل مرشد  أو  دليل  بمثابة وهو ، " الجحيم  هاوية"  هو الملونة  اللوحات لهذه المركزي
  إليها،  يرمز التي والفظائع القسوة  شدة من يرتجف  يشاهده من يجعل  وُمدهش رائع عمل  . المختلفة المراحل

  المليئة الصورة هذه لنا تقول  ماذا. هنا المخفية األسرار لمعرفة الفضول نفسه  الوقت  في يثير لكنه
  المواثيق يخالف كان وتكرارا   مرارا  . النهضة  عصر فناني أهم من يُعتبر بوتيتشيلي اليوم؟ باألسرار،
  مرور بعد حتى  الحالية،   الشعبية  الثقافة على يؤثر يزال  ال وهو. الرسم عالم  إلى  عديدة ابتكارات ويُدخل
  إلهام  مصدر أعماله يعتبرون براون،   دان أو  غاغا ليدي  مثل فنانين،  ثمة.  وفاته على عام  400 من أكثر
 .لهم

 رلين ب في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 الجبال  عبر رحلة - األعلى من إيران

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 التالعب؟ قضية   في  جرى  ماذا - فاغن فولكس فضيحة

 أوروبا في  والمجتمع لحياةا - يوروماكس 07:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 07:30

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

 أوروبا  من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00

Jazz Morley (بريطانيا) 

  مبكرة  سن في  بدأت حيث  فنية، عائلة  في  ونشأت. إنجلترا في بورنموث في Jazz Morley ولدت
  نجومها بين من. غيلدفورد  في  المعاصرة الموسيقى أكاديمية في الحقا    درست. البيانو على األغاني  بتلحين

 . هيوستن وويتني  جون إلتون  المفضلين

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 التالعب؟ قضية   في  جرى  ماذا - فاغن فولكس فضيحة

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتية  والشبكة  ميالرق العالم  - كليك 13:00

 وثائقي  13:15

 بوتيتشيلي  جحيم

 والحياة  العقيدة  14:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 سويسرا  - غالن القديس دير - البشرية كنوز 15:00

 سويسرا  - غالن القديس دير

 وثائقي  15:15

 التالعب؟ قضية   في  جرى  ماذا - فاغن فولكس فضيحة

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 16:00

 وثائقي  16:15

 بوتيتشيلي  جحيم

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المناخي  التغيير ضد  خاص  كفاح - مراسلون 17:15

 أخرى ومواضيع يشيخ الصيني المجتمع: العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسبوع هذا المالع - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي  18:15

 الجبال  عبر رحلة - األعلى من إيران

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 بوتيتشيلي  جحيم
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20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 والحياة  العقيدة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 21:15

 الثقافية  المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 22:03

Jazz Morley (بريطانيا ) 

 أخرى  ومواضيع يشيخ الصيني  المجتمع: العولمة جلةم - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي  23:15

 التالعب؟ قضية   في  جرى  ماذا - فاغن فولكس فضيحة
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 األحد  2022-01-02 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 01:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المناخي  التغيير ضد  خاص كفاح - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 وهم؟   أم لغز  ـ الزمن 

  من لإلنسانية  عظيم لغز حول ثائقي الو الفيلم هذا يدور وهم؟ مجرد  أنه أو واحد؟ بعد له  هل الزمن؟ هو ما
 . الدماغ وأبحاث االجتماع وعلم  والفن الفيزياء نظر وجهة من أسئلة  ويطرح مختلفة نظر وجهات
  والحاضر الماضي: أزمنة ثالثة   فهناك. تعقيد ا أكثر األمر أصبح إليه النظر  طال  كلما ظاهرة هو الزمن

  وقته يكرس بوبل إرنست والباحث عقود منذ. الحاضر زمن ةمد عن سألنا إذا التعقيد يبدأ وهنا. والمستقبل 
  كتاب في جاء ما بحسب الحاضر حاضر سوى يوجد  ال: "ويقول الحاضر نسميه الذي الشعور عن للبحث 

 وحاضر الماضي وحاضر الحاضر حاضر سوى يوجد  ال أنه يعتبر والذي ألوغسطينس" االعترافات " 
 .  لقياساتنا وفق ا"  ثوان    3 إلى  ثانيتين من تدوم التي للحظةا "  بـ  تسميته  يمكننا  ما وهو. المستقبل 
  بقي  إذا فهل.  كمتتالية الزمن نعيش نحن يمر؟ الزمن  أن نالحظ كيف والمستقبل؟ الماضي عن ماذا ولكن
  ثم  حاضرا    يصبح  المستقبل. معين اتجاه في  ويذهب متغير الزمن الزمن؟ سيتوقف حاله،  على شيء كل

  خالل من الزمن مع التفاعل  لإلنسان يمكن  إذ. مختلفة قواعد  هناك  حيث   الفن،   في الزمن فباستثناء.  ماضيا  
  البحث"   رائعته في بروست مارسيل به قام  ما مثل الوراء إلى وإعادته وتسريعه وقفه الزمن عبر السفر
 .   الحاضر الزمن في الماضي فيها ويستحضر" المفقود الزمن عن
  بسرعة  الفضاء في أتحرك  كنت إذا :" قال  حين أينشتاين شرح ما سببح نسبيا  أمرا الزمن قياس يعد

.  الواقع على التجربة هذه تطبيق يمكن  ال أنه غير. يمر ال الزمن وكأن طويال  ستتمطط  الثانية  فإن  الضوء، 
 الزمن  بموضوع أساس ا مهتمون أننا   هي أطروحتي: " إن فيقول  ليش  هارالد  الفلكية الفيزياء في  الباحث أما
 ". األبد  إلى يستمر لن  أنه نعلم  أننا يعني  وهذا. سنموت أننا نعلم  األنن
  عالم  ألف اإلطار هذا  وفي. حياته  مجريات تكثيف  ويحاول الشديد بالقلق  االنسان يشعر  السبب لهذا ربما

  .اليومية الحياة  تسريع في  المتمثلة الظاهرة  هذه   عن كتابا األلمانية   يينا  بجامعة روزا هارتموت  االجتماع 
  ننساه  عندما يسعفنا والزمن. ياباني   مثل بحسب  الطرق أقصر  عن البحث إلى  تدفعنا  أمرنا في  فالعجلة
 . فيه   أنفسنا وننسى

 أخرى  ومواضيع يشيخ الصيني  المجتمع: العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 ألسبوعا هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 بوتيتشيلي  جحيم

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 07:00

 والحياة  العقيدة 08:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:30
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 توك  جعفر في  الكويتية  شمس مع مختلف حوار - توك جعفر 09:00

 المناخي  التغيير ضد  خاص كفاح - مراسلون 10:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 10:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 وهم؟ أم لغز ـ الزمن

 والحياة  العقيدة 12:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 سويسرا  - غالن القديس دير - البشرية كنوز 13:00

 سويسرا  - غالن القديس دير

 وثائقي  13:15

 التالعب؟ قضية   في  جرى  ماذا - فاغن فولكس فضيحة

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية  المجلة   - افةالثق واحة 14:30

 توك  جعفر في  الكويتية  شمس مع مختلف حوار - توك جعفر 15:00

 سويسرا  - غالن القديس دير - البشرية كنوز 16:00

 سويسرا  - غالن القديس دير

 وثائقي  16:15

 وهم؟ أم لغز ـ الزمن

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 17:15

 برلين في  ملهمة  قصص - حكاية   عندي  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المناخي  التغيير ضد  خاص كفاح - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 18:15

Jazz Morley (بريطانيا ) 

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 ل الجبا عبر رحلة - األعلى من إيران

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 
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 المناخي  التغيير ضد  خاص كفاح - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا   العلوم مجلة   - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 بوتيتشيلي  جحيم

 توك  جعفر في  الكويتية  شمس مع مختلف حوار - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2022-01-03 

 أخرى  ومواضيع يشيخ الصيني  المجتمع: العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المناخي  التغيير ضد  خاص كفاح - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 وهم؟ أم لغز ـ الزمن

 والحياة  العقيدة 02:00

 الثقافية  المجلة   - افةالثق واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 المواجهة  بدايات:  األول الجزء األمريكية،  المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران: نهاية بال حرب

  ياتوالوال  وإسرائيل  إيران بين حرب  اندلعت ،   1979 عام في  اإلسالمية إيران  جمهورية تأسيس منذ
  تقارب  أي يحدث   لم ذلك،  ومع. أبدا رسميا عنها يعلن ولم للكلمة  الحرفي بالمعنى  حربا ليست. المتحدة 
 .  الثالث  الدول  بين اآلن حتى حقيقي
  اإلسرائيلي بالغزو بدءا وإسرائيل إيران بين الصراع بداية  على الوثائقي هذا  من األول الجزء يركز
 . للبنان

  أنحاء جميع في  انتشرت بسهولة  هويتها  تحديد يمكن ال عسكرية غير وهجمات  وتفجيرات اغتيال عمليات
  أو  كبيرة إقليمية مواجهة إلى  وإسرائيل إيران بين"  السرية الحرب"   تتطور أن يمكن هل. األوسط الشرق
  وإسرائيل إيران فشلت وقد.  اليوم  األوسط الشرق في  المهيمنتان القوتان هما  الدولتان هاتان  عالمية؟ حتى
  هو فما.  حقيقي حوار أي غياب ظل  في  سياسيا،  البعض بعضهما مع  والتواصل  القائمة  نزاعاتهما حل في

 الصراع؟  هذا في  المتحدة  الواليات تلعبه   الذي الدور
  والواليات  ولبنان وإيران إسرائيل  في  المستوى رفيعة محاورة وشخصيات دقيقة أرشيفية أبحاث  بمساعدة
ا األربعين الفيلم رض يستع  ،  األمريكية المتحدة    إيران في اإلسالمية الثورة  انطالق  منذ الماضية عام 
 . البعض ببعضها  مهمة أحداث  ربط خالل من  الجديد  األوسط الشرق فهم  في ويساهم 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 04:30

 مناخي ال التغيير ضد  خاص كفاح - مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 وهم؟ أم لغز ـ الزمن

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 المواجهة  بدايات:  األول  الجزء  األمريكية، المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران:  نهاية بال حرب

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

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

 وهم؟ أم لغز ـ الزمن

 لحياة وا العقيدة 10:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلكوادور  في عدن جنة - غاالباغوس  - البشرية كنوز 11:00

 اإلكوادور  في عدن جنة - غاالباغوس

  45 نحو من مكون األرخبيل هذا. الهادئ  المحيط  مياه في غاالباغوس أرخبيل براكين  فوق  غريبة مناظر
  أكثر  على يحتوي الجزر هذه  بحر. الجنوبية   أمريكا بر عن مك ألف حوالي ويبعد مختلفة،  بأحجام جزيرة
 . األسماك من توع 300 من

  الواردة الخلق  قصة إلثبات  إليها وصل الذي  المنطقة هذه في عدن جنة  يلقى بأن يأمل  كان داروين تشارلز
  التطور  بفعل نشأ والنباتات الحيوانات عالم أن وهو مختلفا، شيئا  علمه وجده ما لكن. المقدسة الكتب في
  بكائناته إدراجه،  تم لذا  للطبيعة،  ساحر مشهد عن عبارة  غاالباغوس أرخبيل. بيئتها في  عليها طرأ  الذي
 . العالمي للتراث اليونسكو قائمة على آخر،  مكان أي في لها  مثيل ال  التي

 وثائقي  11:15

 بوتيتشيلي  جحيم

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  12:30

 المناخي  التغيير ضد  خاص كفاح - مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 المواجهة  بدايات:  األول  الجزء  األمريكية، المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران:  نهاية بال حرب

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  مجتمعوال الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 15:00

 المناخي  التغيير ضد  خاص كفاح - مراسلون 16:00

 وثائقي  16:15

 المواجهة  بدايات:  األول  الجزء  األمريكية، المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران:  نهاية بال حرب

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  جتمعوالم الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:03

 وثائقي  18:15

 بوتيتشيلي  جحيم

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 20:03
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 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المناخي  التغيير ضد  خاص كفاح - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 وهم؟ أم لغز ـ الزمن

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2022-01-04 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري  00:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 01:00

 وثائقي  01:15

 المواجهة  بدايات:  األول  الجزء  األمريكية، المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران:  نهاية بال حرب

 أخرى  ومواضيع يشيخ صيني ال  المجتمع: العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 03:15

Jazz Morley (بريطانيا ) 

 والحياة  العقيدة 04:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 05:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 06:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 بوتيتشيلي  جحيم

 خرى أ ومواضيع يشيخ الصيني  المجتمع: العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المناخي  التغيير ضد  خاص كفاح - مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 المواجهة  بدايات:  األول  الجزء  األمريكية، المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران:  نهاية بال حرب

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات  وأشخاص دول - اأوروب على عين   10:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 11:15

Jazz Morley (بريطانيا ) 

 أخرى  ومواضيع يشيخ الصيني  المجتمع: العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 12:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 13:00
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 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00

 والحياة  العقيدة 14:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 وهم؟ أم لغز ـ الزمن

 أخرى  ومواضيع يشيخ الصيني  المجتمع: العولمة مجلة - 3000 العولمة 16:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ! قوية  إرادتي ألن  بطلة/بطل أنا  - توك جعفر 18:03

 اإلكوادور  في عدن جنة  - غاالباغوس - البشرية كنوز 18:45

 اإلكوادور   في عدن جنة - غاالباغوس

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 20:03

 أخرى  ومواضيع يشيخ الصيني  المجتمع: العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 والحياة  العقيدة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ! قوية  إرادتي ألن بطلة/ بطل  أنا - توك جعفر 22:03

 اإلكوادور  في عدن جنة  - غاالباغوس - البشرية كنوز 22:45

 اإلكوادور   في عدن جنة - اغوسغاالب

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 األربعاء  2022-01-05 

 والحياة  العقيدة 00:00

 الصحة  جلة م - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 بوتيتشيلي  جحيم

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 02:00

 االقتصادية  المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 ! قوية  إرادتي ألن بطلة/ بطل  أنا - توك جعفر 03:00

 إلكوادور ا في عدن جنة  - غاالباغوس - البشرية كنوز 03:45

 اإلكوادور   في عدن جنة - غاالباغوس

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  04:30

 ! قوية  إرادتي ألن بطلة/ بطل  أنا - توك جعفر 05:00

 اإلكوادور  في عدن جنة  - غاالباغوس - البشرية كنوز 05:45

 اإلكوادور   في عدن جنة - غاالباغوس

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 06:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  06:30

 ! قوية  إرادتي ألن بطلة/ بطل  أنا - توك جعفر 07:00

 اإلكوادور  في عدن جنة  - غاالباغوس - البشرية كنوز 07:45

 اإلكوادور   في عدن جنة - غاالباغوس

 ن برلي في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 08:00

 والحياة  العقيدة 08:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 بوتيتشيلي  جحيم

 أخرى  ومواضيع يشيخ الصيني  المجتمع: العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  10:30

 ! قوية  إرادتي ألن بطلة/ بطل  أنا - توك جعفر 11:00

 اإلكوادور  في عدن جنة  - غاالباغوس - البشرية كنوز 11:45

 اإلكوادور   في عدن جنة - غاالباغوس

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 12:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  12:30
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 ! قوية  إرادتي ألن لةبط/ بطل  أنا - توك جعفر 13:00

 اإلكوادور  في عدن جنة  - غاالباغوس - البشرية كنوز 13:45

 اإلكوادور   في عدن جنة - غاالباغوس

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  14:00

 أخرى  ومواضيع يشيخ الصيني  المجتمع: العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية  ة والشبك الرقمي العالم  - كليك 15:00

 وثائقي  15:15

 بوتيتشيلي  جحيم

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 16:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلكوادور  في نعد جنة  - غاالباغوس - البشرية كنوز 18:03

 اإلكوادور   في عدن جنة - غاالباغوس

 وثائقي 18:15

 المستقبلية  الحروب - الظل  عوالم

  أصبحت التقليدية النظامية  الجيوش  ألن الواقع،   أرض على رسميا  لها  وجود ال معارك هي  الظل حروب
 . الدرون  وطائرات والهاكر المرتزقة من بمجموعات تستبدل
  الرقمية األسلحة  وصناع مرتزقة يقوم حيث: للكثيرين مربحة  الرمادية ةالمنطق  في الحروب أصبحت
 . الخفاء في  البقاء يفضلون قرار  أصحاب بها  يكلفها بهجمات

  بها يتمتع  التي العالية التكنولوجيا من الرغم على  لهما نهاية ال  حربين في المتحدة الواليات  فشل بعد
  تعتمد  أصبحت نفسها  الوقت في  لكنها. الوطن إلى  جنودها ب بسح العالم  في قوة أكبر  بدأت المتفوق جيشها
  لذلك طيار،  بدون طائرات   بواسطة مستهدفة  قتل  بعمليات وتقوم  خاصة قوات على مستمر باطراد
 . واضحة  غير والسالم  الحرب بين  الفاصلة الخطوط أصبحت

 
  يتسبب كيف وثائقيال  الفيلم هذا  يوضح حيث أوكرانيا شرق  في  روسيا به تقوم ما على ذلك ينطبق

 .  هناك  البالد وتقسيم االستقرار بزعزعة  روس وخبراء المرتزقة
  تحدث  من أول  هو الريبورتاج هذا . دقيقة ليست طيار  بدون الطائرات هجمات أن إلى  تشير الوقائع لكن
  طيار بدون أمريكية  بطائرة هجوم في  عائلتهما أفراد من اثنين فقدا  اللذين جابر علي بن وأحمد خالد عن
  رامشتاين قاعدة عبر جرى  الهجوم ألن األلمانية  الحكومة ضد  قضائية  دعوى العائلة رفعت كما. اليمن في

 . ألمانيا في الجوية  األمريكية

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  بار األخ  موجز - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أخرى  ومواضيع يشيخ الصيني  المجتمع: العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30
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22:00 DW األخبار   موجز - بار األخ 

 اإلكوادور  في عدن جنة  - غاالباغوس - البشرية كنوز 22:03

 اإلكوادور   في عدن جنة - غاالباغوس

 وثائقي  22:15

 المستقبلية  الحروب - الظل عوالم

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2022-01-06 

 المناخي  التغيير ضد  خاص كفاح - مراسلون 00:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 00:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  00:30

 كوادور اإل في عدن جنة  - غاالباغوس - البشرية كنوز 01:00

 اإلكوادور   في عدن جنة - غاالباغوس

 وثائقي  01:15

 المستقبلية  الحروب - الظل عوالم

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 والحياة  العقيدة 02:30

 وثائقي  03:00

 المستقبلية  الحروب - الظل عوالم

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا لعالما - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  04:30

 اإلكوادور  في عدن جنة  - غاالباغوس - البشرية كنوز 05:00

 اإلكوادور   في عدن جنة - غاالباغوس

 وثائقي  05:15

 المستقبلية  الحروب - الظل عوالم

 رى أخ ومواضيع يشيخ الصيني  المجتمع: العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 06:30

 المناخي  التغيير ضد  خاص كفاح - مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 وهم؟ أم لغز ـ الزمن

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 اإلكوادور  في عدن جنة  - غاالباغوس - البشرية كنوز 09:00

 اإلكوادور   في عدن جنة - غاالباغوس

 وثائقي  09:15

 المستقبلية  الحروب - الظل عوالم

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 10:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  10:30

 المناخي  التغيير ضد  خاص كفاح - مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15
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 المواجهة  بدايات:  األول  الجزء  األمريكية، المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران:  نهاية بال حرب

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 وهم؟ أم لغز ـ الزمن

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  14:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 14:30

 المناخي  التغيير ضد  خاص كفاح - مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 المواجهة  بدايات:  األول  الجزء  األمريكية، المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران:  نهاية بال حرب

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 16:00

 وحكايات   وأشخاص  دول  - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 وثائقي 18:03

 عينالمزار  بين انتشاره  في المبيدات تتسبب هل ـ  باركنسون

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

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

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

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

 اإلكوادور  في عدن جنة  - غاالباغوس - البشرية كنوز 18:45

 اإلكوادور   في عدن جنة - غاالباغوس

19:00 DW  بار األخ  موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  20:03
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 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 20:30

21:00 DW األخبار  - بار األخ 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 خاصة  تغطية  ـ  كورونا - خاص  برنامج 22:03

 وثائقي  22:15

 المزارعين   بين انتشاره في المبيدات  تتسبب هل  ـ باركنسون

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الجمعة  2022-01-07 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  00:30

 وثائقي  01:00

 المزارعين   بين انتشاره في المبيدات  تتسبب هل  ـ باركنسون

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 01:45

 المناخي  التغيير ضد  خاص كفاح - مراسلون 02:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 02:15

 السيارات  مجلة  - السرعة عالم 02:30

 وثائقي  03:00

 المزارعين   بين انتشاره في المبيدات  تتسبب هل  ـ باركنسون

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص مجبرنا 03:45

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 04:30

 وثائقي  05:00

 المزارعين   بين انتشاره في المبيدات  تتسبب هل  ـ باركنسون

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 05:45

 المناخي  التغيير ضد  خاص كفاح - مراسلون 06:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 06:15

 والحياة  العقيدة 06:30

 وثائقي  07:00

 المزارعين   بين انتشاره في المبيدات  تتسبب هل  ـ باركنسون

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 07:45

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة   مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 وثائقي  09:00

 المزارعين   بين انتشاره في المبيدات  تتسبب هل  ـ باركنسون

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 09:45

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 10:30

 وثائقي  11:00

 المزارعين   بين انتشاره في المبيدات  تتسبب هل  ـ باركنسون

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 11:45
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 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 12:30

 وثائقي  13:00

 المزارعين   بين انتشاره في المبيدات  تتسبب هل  ـ باركنسون

 خاصة  تغطية ـ  وناكور - خاص برنامج 13:45

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

 وثائقي  15:00

 المزارعين   بين انتشاره في المبيدات  تتسبب هل  ـ باركنسون

 خاصة  تغطية ـ  كورونا - خاص برنامج 15:45

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا من موسيقية روضع - أوروبية  موسيقى 16:15

Jazz Morley (بريطانيا ) 

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ساخر  سياسي  برنامج - شو البشير 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ساخر سياسي جبرنام - شو  البشير 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2022-01-08 

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات  ةمجل  - السرعة عالم 00:30

 ! قوية  إرادتي ألن بطلة/ بطل  أنا - توك جعفر 01:00

 اإلكوادور  في عدن جنة  - غاالباغوس - البشرية كنوز 01:45

 اإلكوادور   في عدن جنة - غاالباغوس

 األسبوع  هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  02:45

 وثائقي 03:15

 الحيض  تابو - باندورا صندوق

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

  كالفوط الحيض  لفترة مخصصة صحية  منتجات يملكن  ال ألنهن المدرسة إلى الذهاب يستطعن  ال الشمالية
  يمنح. العالم بلدان من كثير في  المحرمات من اآلن حتى  الحيض يعتبر إذ. القطنية  السدادات  أو الصحية

  لصوتهن  أحد يستمع  لم  منسيات  ألخريات الفرصة ويتيح رأيهن عن التعبير إمكانية النساء  الفيلم هذا
 . والفقيرات السابقات كالسجينات

.  الشهرية الدورة موضوع  حول الصمت  حاجز يكسرن رأي وصانعات وناشطات بطالت الوثائقي  يرافق
  الرفض لكسر البلدان من العديد في النساء  خاللها من حتكاف  عالمية حركة نشوء   لكيفية  يوثق كما

 . لهن االجتماعي

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 المواجهة  بدايات:  األول  الجزء  ة،األمريكي المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران:  نهاية بال حرب

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 المستقبلية  الحروب - الظل عوالم

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 07:30

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - ناآل المستقبل  08:30

 أوروبا  من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00
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َست عندما   النوع   كان وتسعين،   وأربعة وتسعمئة ألف  عام في SKUNK ANANSIE فرقة  أُس ِّ
  الـ فرقة  أسلوب أصبح ما سرعان لكن. نيابريطا في جارفة بشعبية  يحظى  Britpop  الموسيقي

Indie-Rock  الرئيسية بمغنيتها  Deborah Anne Dyer الفني  واسمهاSkin  له األقوى المنافس  .
 . عديدة  أوروبية   بلدان في  ألبومات عشرة أفضل لقوائم الفرقة  ألبومات  وصلت

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 المستقبلية  الحروب - الظل عوالم

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 13:00

 وثائقي  13:15

 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 

 وثائقي 14:00

 االنسان   لدى   المفضل الداجن الحيوان ـ الدجاج 

.  الذكية  الحيوانات من أنه كما. والبيض  اللحوم  ينتج فهو. المزارعين لدى  المفضل  الحيوان الدجاج أصبح
  بشكل  لتربيته طرق  وجود من  الرغم على  االعتبار،  بعين  غالبا تؤخذ ال الطبيعية   احتياجاته فإن ذلك،  ومع

 . بالحيوان  الرفق معايير مع يتطابق
  الحديث الهجين الدجاج يكون أن  إلى المربون  يسعى تقليديا؛  أو " عضويا"  الدجاج كان إذا عما النظر بغض
  تلعب  وال  واللحوم الوفير للبيض  منتجة لتكون ساللتها بحسب الدواجن تربى.  شيء  كل قبل  ومربحا منتجا

  يمكن ذلك ورغم مستمر  ازدياد  في  الدجاج  ولحم ضالبي  على فالطلب. ذلك  في رئيسي  دور أي صحتها
 . للدجاج  أفضل حياة تأمين
 عن المزارعون يبحث  كما. الحيوانات لهذه  الطبيعية االحتياجات  الدجاج  لتربية  متحمسون باحثون يدرس
  مسلخ استخدام عبر المسلخ في  للدجاج الجماعي للموت بديل تطوير  تم وهكذا،. الغرض مزدوج دجاج
 . متنقل

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلكوادور  في عدن جنة  - غاالباغوس - البشرية كنوز 15:00

 اإلكوادور   في عدن جنة - غاالباغوس

 وثائقي  15:15

 المستقبلية  الحروب - الظل عوالم

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 

17:00 DW  ار األخب - األخبار 

 المكان   عين من  تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان  و  العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

 المواجهة  بدايات:  األول  الجزء  األمريكية، المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران:  يةنها  بال حرب

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

 االنسان   لدى المفضل الداجن الحيوان  ـ الدجاج

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 21:15

 الثقافية  المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 22:03

 ساناإلن و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي  23:15

 المستقبلية  الحروب - الظل عوالم
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 األحد  2022-01-09 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 01:00

 وحكايات  وأشخاص دول - باأورو على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 إندونيسيا   في  تاروم تشي تلوث - خطر في أنهار

  مصانع تقوم.  العالم في تلوثا األنهار أكثر اإلندونيسية الغربية  جاوة جزيرة في  تاروم تشي  نهر يعتبر
  والنفايات  الفضالت السكان يرمي  كما. فيه  يوم كل  المعالجة غير السامة  نفاياتها من أطنان بتفريغ  النسيج
 . النهر في  المنزلية
  الزراعية  األراضي يروي كلم  270 طوله يبلغ  الذي  تاروم تشي  نهر أن إال  مياهه تلوث من الرغم على
  الحكومة  تحاول.   الغربية جاوة  أنحاء  ميعج في شخص مليون 30 لقرابة غذائية منتجات  تؤمن التي

  الوثائقي الفيلم يرافق.  البيئي"  تاروم  تشي حاروم"  مشروع ضمن  الملوث النهر حالة تحسين اإلندونيسية
ا هناك.  الدوالرات ماليين ستكلف التي النهر  تنظيف عملية تنفيذ  أثناء اإلندونيسي الجيش    نشطاء  أيض 
 . الصناعية المنشآت من الكيميائية كالمواد النفايات  رمي يحاربون  بيئيون
  سكان من ٪ 50 سيضطر فإنه حاله  على العالمي السكاني النمو استمر إذا أنه العالمية الصحة منظمة تقدر
ا المناخ تغير  يتسبب إذ . قاحلة  مناطق في للعيش   عاما 30  بعد العالم   التي  المياه أزمة تسريع  في أيض 

 . المتضررة المناطق في  صراعات  نشوب  إلى حتما   ستؤدي

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  لةمج - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 07:00

 وثائقي  08:00

 االنسان   لدى المفضل الداجن الحيوان  ـ الدجاج

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:30

 ! قوية  إرادتي ألن بطلة/ بطل  أنا - توك جعفر 09:00

 اإلكوادور  في عدن جنة  - غاالباغوس - البشرية كنوز 09:45

 اإلكوادور   في عدن نةج  - غاالباغوس

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 10:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30



 DW Arabia | األحد 2022-01-09  25/83

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 إندونيسيا   في تاروم  تشي تلوث  - خطر في أنهار

 وثائقي  12:00

 االنسان   لدى المفضل الداجن الحيوان  ـ الدجاج

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلكوادور  في عدن جنة  - غاالباغوس - البشرية كنوز 13:00

 اإلكوادور   في عدن جنة - غاالباغوس

 وثائقي  13:15

 المستقبلية  الحروب - لالظ عوالم

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 14:30

 ! قوية  إرادتي ألن بطلة/ بطل  أنا - توك جعفر 15:00

 اإلكوادور  في عدن جنة  - غاالباغوس - البشرية كنوز 15:45

 اإلكوادور   في عدن جنة - غاالباغوس

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 إندونيسيا   في تاروم  تشي تلوث  - خطر في أنهار

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 17:15

 برلين في  ملهمة  قصص - حكاية   عندي  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  يقىموس 18:15

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 المواجهة  بدايات:  األول  الجزء  األمريكية، المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران:  نهاية بال حرب

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في  والمجتمع اةالحي - يوروماكس 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

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

 األسبوع هذا العالم - المالع حول مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 

 ! قوية  إرادتي ألن بطلة/ بطل  أنا - توك جعفر 23:00

 اإلكوادور  في عدن جنة  - غاالباغوس - البشرية كنوز 23:45

 اإلكوادور   في عدن جنة - غاالباغوس
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 اإلثنين  2022-01-10 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 إندونيسيا   في تاروم  تشي تلوث  - خطر في أنهار

 وثائقي  02:00

 االنسان   لدى المفضل نالداج الحيوان  ـ الدجاج

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 حرب  أم حوار :  الثاني  الجزء األمريكية،  المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران: نهاية بال حرب

  والواليات وإسرائيل  إيران بين  حرب لعتاند ،1979 عام في  اإلسالمية إيران  جمهورية تأسيس منذ
  تقارب أي  يحدث لم ذلك ومع. أبدا رسميا عنها يعلن ولم للكلمة  الحرفي بالمعنى  حربا ليست. المتحدة 
 . الثالثة  الدول  بين اآلن حتى حقيقي
  التدريجي   واالنهيار األولى  الخليج  حرب تلت التي  الفترة  على الوثائقي  الفيلم من الثاني الجزء يركز
  بين الصراع  لتسوية آنذاك الوقت  وحان األوسط الشرق   على المتحدة الواليات  هيمنت إذ.  السوفيتي لالتحاد
  كانت. الفلسطينيين مع حوارا   رابين اسحاق  اإلسرائيلي الوزراء  رئيس فبدأ.  العرب  وجيرانها إسرائيل 
  مهددين أنفسهم رأوا اإلسالمية يةالجمهور قادة لكن اإليراني النفوذ من الحد  التقارب هذا  وراء من الفكرة
 . نووية أسلحة بتطوير  سرا   وباشروا المتحدة والواليات إسرائيل ضد  جبهة فشكلوا
  في  بسهولة هويتها تحديد يمكن ال  التي العسكرية غير والهجمات والتفجيرات  االغتيال  عمليات تزايدت
  مواجهة إلى وإسرائيل  إيران ينب" السرية الحرب"   تتطور أن يمكن هل.  األوسط الشرق   أنحاء جميع
  فشلت وقد . اليوم األوسط الشرق  في  المهيمنتان القوتان  هما الدولتان هاتان  عالمية؟ حتى أو كبيرة إقليمية
  حوار أي  غياب ظل  في  سياسيا،  البعض   بعضهما مع والتواصل القائمة نزاعاتهما حل في  وإسرائيل إيران
 الصراع؟  في  المتحدة اتالوالي  تلعبه  الذي  الدور هو  فما. حقيقي

  والواليات  ولبنان وإيران إسرائيل  في  المستوى رفيعة محاورة وشخصيات دقيقة أرشيفية أبحاث  بمساعدة
ا األربعين الفيلم  يستعرض  األمريكية،  المتحدة    فهم في  ويساهم إيران في اإلسالمية الثورة منذ  الماضية عام 
 . البعض ببعضها مهمة أحداث ربط خالل من الجديد األوسط الشرق

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 04:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 إندونيسيا   في تاروم  تشي تلوث  - خطر في أنهار

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم  جلةم - اآلن المستقبل  06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 حرب  أم حوار:  الثاني الجزء  األمريكية، المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران:  نهاية بال حرب

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00
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 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي  09:15

 إندونيسيا   في تاروم  تشي تلوث  - خطر في أنهار

 وثائقي  10:00

 االنسان   لدى المفضل الداجن الحيوان  ـ الدجاج

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 ألمانيا  - مونستر  وألتن  لورش  دير - البشرية كنوز 11:00

 ألمانيا  المفقود،  الدير عن  البحث - مونستر وألتن لورش دير

  البندكتيون ساهم قرون مدى وعلى مونستر،  ألتن اسم  تحت 764  سنة  لورش الروماني الدير  تأسس
  الكبير كارل من لتبرعاتوا  المكافئات  على وحصلوا المعة،   سمعته جعل  في الدير على القائمون

 . وخلفائه " شارلمان" 
  الدير مدخل قاعة. سابقا  بها  تمتع  التي الكبيرة باألهمية يوحي فبالكاد  اليوم إلى الدير هذا من بقي ما أما

  فنية  أهمية الدير  هذا  ويتخذ. السابق مجده  على شاهدا   زالت ما الملك قاعة تسمى والتي طابقين من المكونة
  رائع بشكل   منسقة الدير  واجهات. الكارولنجية الفترة   تميز كانت التي  التقليدية   المعالم من فهو  تاريخية
ا  عليه يضفي ما والفسيفساء والبيضاء الحمراء الرملية حجارته على يبدو  وهذا  وبانسجام  .  متوسطية روح 

  لحريق  تعرض فقد.   قائما    الدير  يعد لم  عشر السادس القرن وفي عشر  الثاني القرن في  بدأ  انحطاطه لكن
  العظمة   مدى نتخيل أن محاولة هو اليوم يمكننا  ما جل . كبيرا   دمارا    عاما   الثالثين حرب  به وألحقت  كبير
 . هنا  قائمة ما يوم  في كانت التي

 وثائقي  11:15

 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا لعلوم ا مجلة - اآلن المستقبل  12:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 حرب  أم حوار:  الثاني الجزء  األمريكية، المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران:  نهاية بال حرب

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 15:00

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 حرب  أم حوار:  الثاني الجزء  األمريكية، المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران:  نهاية بال حرب

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:03

 وثائقي  18:15

 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 
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19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 20:03

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 إندونيسيا   في تاروم  تشي تلوث  - خطر في أنهار

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2022-01-11 

 ين برل في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري  00:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 01:00

 وثائقي  01:15

 حرب  أم حوار:  الثاني الجزء  األمريكية، المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران:  نهاية بال حرب

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري  حصاد - لمانياأل  الدوري 02:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 03:15

 وثائقي  04:00

 االنسان   لدى المفضل الداجن الحيوان  ـ الدجاج

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 04:30

 خرسا  سياسي برنامج - شو  البشير 05:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 06:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 انياأللم الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 حرب  أم حوار:  الثاني الجزء  األمريكية، المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران:  نهاية بال حرب

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية  والشبكة  رقميال العالم  - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 12:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 13:00

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

 االنسان   لدى المفضل الداجن الحيوان  ـ الدجاج

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 إندونيسيا   في تاروم  تشي تلوث  - خطر في أنهار

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - لونمراس 16:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية االختالف - توك جعفر 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  21:30

 االنسان   لدى فضلالم الداجن الحيوان  ـ الدجاج

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 األربعاء  2022-01-12 

 وثائقي  00:00

 االنسان   لدى المفضل الداجن الحيوان  ـ الدجاج

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 02:00

 االقتصادية  المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 03:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  04:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 05:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 06:00

 صادية االقت  المجلة  - ألمانيا في صنع  06:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 07:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 08:00

 وثائقي  08:30

 االنسان   لدى المفضل الداجن الحيوان  ـ الدجاج

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 

 اإلنسان و لمةالعو  مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  10:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 11:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 12:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  12:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 13:00

 جياوالتكنولو العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 15:00

 وثائقي  15:15
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 الحيض   تابو - باندورا  صندوق 

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األسبوع هذا مالعال  - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ألمانيا  - مونستر وألتن لورش  دير - البشرية كنوز 18:03

 انيا ألم المفقود،  الدير  عن البحث - مونستر وألتن لورش دير

 وثائقي 18:15

 الحقيقة  أجل  من  نضال - الظل  عوالم

  بحسب الحقيقة تعريف  والشركات الدول  تحاول.  يوم بعد يوما حدة يزداد  العام الرأي  في  االستقطاب
 التطور؟ هذا  إيقاف  يمكن فهل رؤيتها
  إذا. اريخالت في  للدعاية آلة أكبر  وغيرها وتويتر ويوتيوب فيسبوك مثل االجتماعية المنصات أصبحت
  قوة  المنصات  هذه  لدى وأصبحت. قصوى بسرعة  األشخاص مليارات إلى  تصل المنتشرة األخبار صارت
 .  خطورتها مدى  يبين ما وهو . أخرى منظمة أي من أكبر وتأثير
  بين  تلوح األفق  ففي. العنكبوتية الشبكة  داخل بينه   ما في متصل  عالم في  السالم يسود  أن في األمل  تالشى
  فهل  الخوارزميات،  استخدام بسبب  واالستقطاب الخوف انتشار إلى  يؤدي  مما الكراهية آلخروا  الحين

 ذلك؟  جراء العنف  سيتنامى
  ، 19 كوفيد أن SNOPES  الحقائق من التحقق  منصة وذكرت.  مستمر انتشار في المضللة المعلومات

 . الزائفة بار واألخ الشائعات من العديد انتشار بسبب الفوضى  من الكثير خلق في ساعد
  بلدان في . الخاصة قصصهم  يكتبون فالمستبدون. العام الرأي على  التأثير اآلن يمكن الجهد،  من القليل مع
  يواجهها لها  تصحيح يوجد وال  - األكاذيب عبر المواطنين على السيطرة تمت  لطالما  وإيران،  روسيا مثل

  يتوقف أن يمكن هل المضللة؟  المعلومات ضد  المعركة خسرنا  وهل  خطر في الديمقراطيات فهل . بالحقائق
ا؟  االستقطاب  . األسئلة هذه على  اإلجابة الوثائقي  هذا  يحاول  أيض 

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا في  لمجتمعوا  الحياة - يوروماكس 20:03

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ألمانيا  - مونستر وألتن لورش  دير - البشرية كنوز 22:03

 ألمانيا  ود، المفق الدير  عن البحث - مونستر وألتن لورش دير

 وثائقي  22:15

 الحقيقة  أجل من نضال - الظل عوالم

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2022-01-13 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 00:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  00:30

 ألمانيا  - مونستر وألتن لورش  دير - البشرية كنوز 01:00

 ألمانيا  المفقود،  الدير  عن البحث - ترمونس  وألتن لورش دير

 وثائقي  01:15

 الحقيقة  أجل من نضال - الظل عوالم

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 االنسان   لدى المفضل الداجن الحيوان  ـ الدجاج

 وثائقي  03:00

 الحقيقة  أجل من نضال - الظل عوالم

 سيارات ال  مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  04:30

 ألمانيا  - مونستر وألتن لورش  دير - البشرية كنوز 05:00

 ألمانيا  المفقود،  الدير  عن البحث - مونستر وألتن لورش دير

 وثائقي  05:15

 الحقيقة  أجل من نضال - الظل عوالم

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 06:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 إندونيسيا   في تاروم  تشي تلوث  - خطر في أنهار

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   ةالمجل  - ألمانيا في صنع  08:30

 ألمانيا  - مونستر وألتن لورش  دير - البشرية كنوز 09:00

 ألمانيا  المفقود،  الدير  عن البحث - مونستر وألتن لورش دير

 وثائقي  09:15

 الحقيقة  أجل من نضال - الظل عوالم

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 10:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  10:30

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

 حرب  أم حوار:  الثاني الجزء  األمريكية، المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران:  نهاية بال حرب

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة ةواح 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 إندونيسيا   في تاروم  تشي تلوث  - خطر في أنهار

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  14:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 14:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 حرب  أم حوار:  الثاني الجزء  األمريكية، المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران:  نهاية بال حرب

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 16:15

 وحكايات   وأشخاص  دول  - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن تقبل المس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  20:03

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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



 DW Arabia | الجمعة  2022-01-14  37/83

 الجمعة  2022-01-14 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا لعلوم ا مجلة - اآلن المستقبل  00:30

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

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 02:15

 السيارات  مجلة  - السرعة عالم 02:30

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

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 04:30

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

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية  شبكة وال الرقمي العالم  - كليك 06:15

 وثائقي  06:30

 االنسان   لدى المفضل الداجن الحيوان  ـ الدجاج

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

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة   مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 10:30

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

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 12:30

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

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

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

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

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

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ساخر  سياسي  برنامج - شو البشير 18:03

19:00 DW  األخبار   وجزم  - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وروباأ في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2022-01-15 

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع  هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  02:45

 وثائقي 03:15

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول  الحب

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

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

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

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 حرب  أم حوار:  الثاني الجزء  األمريكية، المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران:  نهاية بال حرب

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 الحقيقة  أجل من نضال - الظل عوالم

 أوروبا في  مجتمعوال الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 07:30

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:30

 أوروبا  من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00

ل   لكنه الجاز،  موسيقى طبول قارع  ليصبح أوال Frank Dupree درس   وسيقىم لعزف بعدها تحو 
  يعزف. ”Opus Klassik"   المرموقة الموسيقية الجائزة على حصل 2018  عام في. الكالسيكية البيانو
 . الجاز موسيقى ومن  كالسيكية موسيقية ألعمال الخاص  بأسلوبهم  الجاز ثالثي فرقة في  زميلَيه مع

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

 الحقيقة  أجل من نضال - الظل عوالم

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتية  شبكة وال الرقمي العالم  - كليك 13:00

 وثائقي  13:15

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول الحب

 وثائقي 14:00

 أوروبا   في  غامض مستقبل ـ  الوشق حيوانات

  لكن األوروبية، والقرى المدن من بالقرب الماضي في  تعيش األخرى اللحوم   آكلة والحيوانات  الوشق كان
  تأمين من بد  ال  البقاء تستطيع وكي. أوروبا إلى الوشق حيوانات  من قليل عدد  عاد واآلن. أبادوها  البشر
 . لها مناسبة بيئة
  يؤثر وقد  الصيادين من مقاومة الوشق  توطين إلعادة مشروع يواجه األلمانية  فورتمبيرغ بادن والية  في
  حيوانات أحد  على أطلق اسم  هو لياس .  أوروبا أنحاء  جميع في الوشق حيوانات توطين إمكانية على ذلك
  اإلرسال جهاز طوق الباحثون وضع . الدانوب نهر  وادي أعالي في  غالبا يعيش.  الوالية في  القليلة  شقالو
  تحركات  يتابع البرية   الحيوانات في  والمتخصص هافنر أرمين الباحث. سلوكه عن المزيد  لمعرفة عنقه في

  أنثى ألن أنثى  عن ثابح الكيلومترات مئات لياس يقطع مارس/  آذار شهر في  التزاوج  موسم خالل.  لياس
  الوشق أنثى   جلب عبر بشري بتدخل إال التزاوج يتحقق ولن. فورتمبيرغ بادن والية  في  تعيش ال  الوشق
  على حلها  هافنر أرمين الوشق خبير يحاول مشكلة هناك .  هناك الصيادون يعارضه  ما وهذا المنطقة إلى

 . طريقته

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 ألمانيا  - مونستر وألتن لورش  دير - لبشريةا كنوز 15:00

 ألمانيا  المفقود،  الدير  عن البحث - مونستر وألتن لورش دير

 وثائقي  15:15

 الحقيقة  أجل من نضال - الظل عوالم

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول الحب

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان   عين من  تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان  و  العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي  18:15

 حرب  أم حوار:  الثاني الجزء  األمريكية، المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران:  نهاية بال حرب

19:00 DW  األخبار  - األخبار 
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 وثائقي  19:15

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول الحب

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

 أوروبا في  غامض مستقبل  ـ  شقالو  حيوانات

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 21:15

 الثقافية  المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 22:03

 ساناإلن و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي  23:15

 الحقيقة  أجل من نضال - الظل عوالم
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 األحد  2022-01-16 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 01:00

 وحكايات  وأشخاص دول - روباأو على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 للفتيات؟ فرصة - الهند 

  مستقبل ال نساء  بدون مجتمع أي  أن حقيقة.  الهند  في السائدة الذكور المواليد  تفضيل ثقافة ضد  تكافح  قابلة
 .سنة ثالثين  منذ طفلة أية فيها  تولد  لم التي ، "الرجال  قرية"   في بوضوح تتجلى له
  هذه  بين العالقة. لالغتصاب  امرأة تتعرض دقيقة 22 وكل الهند،  في   أنثى  جنين إجهاض  يتم  ثانية  12 كل

  غير الفحوصات عدد  زاد الماضيين  العقدين خالل. الوقت ذات في  للنظر وملفتة مخيفة اإلحصائيات
  العقيمة بالقرى تسمى ما تنتشر. وإجهاضهن اإلناث األجنة على للتعرف الصوتية فوق مواجباأل القانونية

  أكبر. الماضية سنة الثالثين  أو العشرين خالل  فتاة أية تولد لم  القرى هذه في.  البالد أنحاء جميع  في
  عازب رجل ليونم 32 حوالي هناك سيكون للتوقعات وفقا  . االنهيار حافة على تقف   العالم  في ديموقراطية

  هادئة   صورة  تقديم  في نجحت راو راما المخرجة. متوقع أمر المرأة  ضد العنف  تزايد. 2025  عام بحلول
"  للفتيات؟ فرصة - الهند"  وثائقي. ووقفها لها التصدي يمكن ال  التي  األحوال  هذه عن للغاية وحميمية
  وضد األزواج ضد  أيضا ،  الفتيات  دةوال على بقوة  النساء  تشجع  التي  باال  نيالم  القابلة جهود يعرض
  ثالثين  منذ طفلة أية فيها  تولد لم  التي" الرجال  قرية "   في. االجتماعية واألعراف التقاليد وضد الحموات

  شجرة قرية" في.  الخاصة تقاليدهم  أسرى إنهم. له مستقبل ال نساء بدون المجتمع  أن واضحا   يبدو سنة
.  شجرة زراعة تتم صغيرة  فتاة  فيها  تولد مرة  كل في: المشكلة لحل  فريدة  ممارسة مدة منذ توجد"  االبنة

 . للنساء  المالي االستقالل وتحقيق التعليم لتمويل تستخدم الشجرة وثمار أيضا ، والطفلة  تنمو  الشجرة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - لعالما حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول الحب

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 07:00

 وثائقي  08:00

 أوروبا في  غامض مستقبل  ـ  الوشق حيوانات

 الثقافية  المجلة   - ثقافةال  واحة 08:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 09:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 10:15
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 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 للفتيات؟  فرصة - الهند

 وثائقي  12:00

 أوروبا في  غامض مستقبل  ـ  الوشق حيوانات

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 ألمانيا  - مونستر وألتن لورش  دير - البشرية كنوز 13:00

 ألمانيا  المفقود،  رالدي  عن البحث - مونستر وألتن لورش دير

 وثائقي  13:15

 الحقيقة  أجل من نضال - الظل عوالم

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 14:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 15:00

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 للفتيات؟  فرصة - الهند

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 17:15

 برلين في  ملهمة  قصص - حكاية   عندي  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 18:15

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 قي وثائ 19:15

 حرب  أم حوار:  الثاني الجزء  األمريكية، المتحدة  الواليات - إسرائيل - إيران:  نهاية بال حرب

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان  عين من ونيةتلفزي تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا   العلوم مجلة   - اآلن المستقبل 21:30

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

 وثائقي  22:15

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول الحب

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2022-01-17 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 للفتيات؟  فرصة - الهند

 وثائقي  02:00

 أوروبا في  غامض مستقبل  ـ  الوشق حيوانات

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 متطورة؟  رقابة أم رقمية ثورة: اإلنترنت

  المستقبليتين الرؤيتين كلتا تزال  ال مرعبة؟ مراقبة  دولة  أم  قبليةمست  فاضلة  مدينة نحو البشرية تتجه هل
 . ذلك تبعات  بكل المجتمع  تشبيك من  مزيد إلى الرقمنة   زيادة تؤدي. ممكنتين
  عالم  في غايلور بريت المخرج يبحر الفيلم هذا  في . البشرية  الحياة جوانب  جميع تدريجيا   اإلنترنت يغزو

  كريستينا بالمؤسسة المثال سبيل   على" األشياء  إنترنت"  لـ مهمين  بأشخاص  ويلتقي. الرقمية االختراعات 
ا طورت  التي كاهوجوفا،    الحوسبة إلى  مباشرة  المهبل من الخصوبة أيام حول معلومات يرسل  جهاز 
  شقتهما في  السابق صديقها عنفها عندما منزلي عنف ضحية فقابلت بولز نيلي   الصحفية أما.  السحابية

  بينما المجتمع،  في المعتادة  القواعد  بحسب   التصرف على المواطنون يكافأ الصين،  في.  تركةالمش"  الذكية" 
  أدوات إلى الناس يحول الذي Sidewalk Labs مشروع من تورنتو  في وايلي بيانكا الناشطة  تحذر

 الطريقة؟  بهذه الشخصية   وبياناتهم األشخاص استخدام يجوز فهل. للتجارب
  الناشئة  الشركات  قبل من النتيجة تحديد   وسيتم بيئية،  فاضلة  مدينة أو   للمراقبة بوساكا  إما المستقبل سيكون

 . الصينية وشنزن األمريكي السيليكون وادي في

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 04:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 ي وثائق 05:15

 للفتيات؟  فرصة - الهند

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 متطورة؟ رقابة أم رقمية  ثورة: اإلنترنت

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي  09:15
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 للفتيات؟  فرصة - الهند

 وثائقي  10:00

 أوروبا في  غامض مستقبل  ـ  الوشق حيوانات

 لصحة ا مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 الفهم  وسوء األسطورة  - باوهاوس  - البشرية كنوز 11:00

 الفهم  وسوء  األسطورة - باوهاوس

  سميت جديدة معمارية مدرسة فايمار في1919سنة في غروبيوس فالتر المعماري  المهندس أسس
  فيةالحر بين المزيج ذلك وكان العمارة،  فن رأسها وعلى الفنون جميع بين المدرسة  هذه  دمجت. باوهاوس 
 .الصناعي التصميم  أمام  الطريق مهد وقد.  الفنية اإلبداعات  لكل  األساس والتقنية
  المبنى. جديدة عمل ورشات غروبيوس أسس  حيث ديساو إلى باوهاوس مدرسة انتقلت  1925سنة  وفي

س. المعمارية المدرسة لهذه رمزا وأصبح والزجاج،  الخرسانة من مكعب عن عبارة كان الرئيسي   في در 
  وأوسكار كلي،  وباول كاندنسكي،  وفاسيلي إتن،  يوهانس  طراز كبارمن وأساتذة فنانون اوس باه

  من كثير فرار ومع. النازيين  يد  على أغلق ما سرعان لكنه برلين إلى باوهاوس  انتقلت  1932 عام.شليمر
  على نظرة   يلقى فيلمال  هذا. العالم   أنحاء في والفنية  المعمارية نماذجها انتشرت المنفى إلى ومعلميها طالبها
 .اإلبداعي التراث هذا من جزء  إحياة إعادة

 وثائقي  11:15

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول الحب

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  12:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 متطورة؟ رقابة أم رقمية  ثورة: اإلنترنت

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 15:00

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 متطورة؟ رقابة أم رقمية  ثورة: اإلنترنت

17:00 DW األخبار  - ار األخب 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:03

 وثائقي  18:15

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول الحب

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

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

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 ث الحد  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 للفتيات؟  فرصة - الهند

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2022-01-18 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري  00:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 01:00

 وثائقي  01:15

 متطورة؟ رقابة أم رقمية  ثورة: اإلنترنت

 اإلنسان و لمةالعو  مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 03:15

 وثائقي  04:00

 أوروبا في  غامض مستقبل  ـ  الوشق حيوانات

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 05:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 06:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول الحب

 اناإلنس  و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 متطورة؟ رقابة أم رقمية  ثورة: اإلنترنت

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية  الشبكة و الرقمي العالم  - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 12:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 13:00

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

 أوروبا في  غامض مستقبل  ـ  الوشق حيوانات

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 للفتيات؟  فرصة - الهند

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - ثبك عن 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية االختالف - توك جعفر 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  21:30

 أوروبا في  غامض مستقبل  ـ  الوشق حيوانات

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية  االختالف - توك رجعف 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 األربعاء  2022-01-19 

 وثائقي  00:00

 أوروبا في  غامض مستقبل  ـ  الوشق حيوانات

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول الحب

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 02:00

 االقتصادية  المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 03:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  04:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 05:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 06:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  06:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 07:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - كايةح عندي 08:00

 وثائقي  08:30

 أوروبا في  غامض مستقبل  ـ  الوشق حيوانات

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول الحب

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 دية االقتصا  المجلة  - ألمانيا في صنع  10:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 11:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 12:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  12:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 13:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 15:00

 وثائقي  15:15
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 العاطفية  القصص  أجمل - العالم حول الحب

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية  مجلة ال  - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الفهم  وسوء  األسطورة - باوهاوس - البشرية كنوز 18:03

 الفهم  وسوء األسطورة - باوهاوس 

 وثائقي 18:15

 العالمية  العصابات شبكة  - الظل  عوالم

ا اإلرهابية الجماعات منها تستفيد  كما واالقتصاد السياسة قطاعي  على المنظمة ة الجريم تؤثر   ويتم. أيض 
 اإلجرامية؟  العالمية الشبكة  تدمير يمكن فهل.  القانونية غير  الصفقات عبر األموال من الكثير جني
  مع تتعاون  أتبد  الدولية اإلجرامية فالجماعات. فقط  محلية مشكلة بالمخدرات واالتجار الفساد يعد لم

  البنية ذلك في يساعدها. رحمة بال الناس حياة وتهدد العنف وتنشر  السياسيين وبعض  اإلرهابية المنظمات
 .عليها السيطرة تصعب التي المعقدة التحتية
  أوروبا  إلى المخدرات تهريب  يتم  إذ. العصابات عليه تتنافس عالمي إجرامي عمل هو  المخدرات تهريب
  القتل  تنظيم يمكن كما مختلفة، بلدان  في القانونية غير األنشطة من  األموال غسل ويتم يةالالتين أمريكا من
  القتل جرائم: مكان كل في  السرية األعمال  ممارسة بعواقب الشعور يمكن. آخر  بلد في  وتنفيذه ما بلد في

ا تصيب بل  اإلجرامية،  الجماعات أعضاء   فقط  تصيب ال فهي  - المستهدفة والهجمات واالنفجارات   أيض 
 . األبرياء الضحايا من  وغيرهم والصحفيين والشهود عائالتهم

  اآلن لديها العالم في   دولة كل  فإن ويوروبول،  األمريكي الفيدرالي   التحقيقات  مكتب لسجالت وفقا
.  فاسدون وزراء  وهناك  مخترقة أصبحت  السلطات أن حتى. بها  خاصة وكارتالت إجرامية مجموعات

  المليارات مئات البالغة البالغة  السنوية مبيعاتها نصف المنظمة الجريمة تنفق   الدولي،  كالبن   لحسابات ووفقا
ا  الالجئون ويشكل . العالم  أنحاء  جميع في  السياسيين  رشوة على  الدوالرات من   للجريمة مربحة تجارة  أيض 

 . سنوي ا دوالر مليار  150 حوالي اإلجرامية للمجموعات يجلب األشخاص  فتهريب: المنظمة
 . المنظمة  الجريمة جماعات من  فأكثر  أكثر تقترب اإلرهابية الجماعات

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الفهم  وسوء  األسطورة - باوهاوس - البشرية كنوز 22:03

 الفهم  وسوء األسطورة - باوهاوس 

 وثائقي  22:15

 العالمية  العصابات شبكة - الظل عوالم
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23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2022-01-20 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 00:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  00:30

 الفهم  وسوء  األسطورة - باوهاوس - البشرية كنوز 01:00

 الفهم  وسوء األسطورة - باوهاوس 

 وثائقي  01:15

 العالمية  العصابات شبكة - الظل عوالم

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 أوروبا في  غامض مستقبل  ـ  الوشق حيوانات

 وثائقي  03:00

 العالمية  العصابات شبكة - الظل عوالم

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 قتصادية اال  المجلة  - ألمانيا في صنع  04:30

 الفهم  وسوء  األسطورة - باوهاوس - البشرية كنوز 05:00

 الفهم  وسوء األسطورة - باوهاوس 

 وثائقي  05:15

 العالمية  العصابات شبكة - الظل عوالم

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 06:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 للفتيات؟  فرصة - الهند

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 الفهم  وسوء  األسطورة - باوهاوس - البشرية كنوز 09:00

 الفهم  وسوء األسطورة - باوهاوس 

 وثائقي  09:15

 المية الع العصابات شبكة - الظل عوالم

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 10:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  10:30

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

 متطورة؟ رقابة أم رقمية  ثورة: اإلنترنت

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 للفتيات؟  فرصة - الهند

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  14:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 14:30

 المكان  عين من تلفزيونية يرتقار - مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 متطورة؟ رقابة أم رقمية  ثورة: اإلنترنت

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 16:15

 وحكايات   وأشخاص  دول  - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  20:03

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الجمعة  2022-01-21 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  00:30

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

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 02:15

 السيارات  مجلة  - السرعة عالم 02:30

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

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 04:30

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

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 06:15

 وثائقي  06:30

 أوروبا في  غامض مستقبل  ـ  الوشق حيوانات

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

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة   مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 10:30

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

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 12:30

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

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

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

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

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

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ساخر  سياسي  برنامج - شو البشير 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW  خبار األ   موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2022-01-22 

 ايات وحك وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع  هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  02:45

 وثائقي 03:15

 برلين  إلى لهولوكوستا  من ناجية  عودة  - فريدلندر  مارغوت

ل  ، 1921 عام المولودة  اليهودية   فريدلندر،  مارغوت على كان   ذلك ومع. النازيين  ديكتاتورية جحيم  تحم 
  ذلك  منذ. سنوات 10  قبل برلين  موطنها إلى  المتحدة الواليات من  العودة  المحرقة من الناجية  هذه قررت
 . النازيين جرائم نسيان يتم  ال  حتى  تكافح وهي  الحين
  السيدة هذه. 2021 نوفمبر  في عام 100  ،  برلين لمدينة الفخرية المواطنة  فريدلندر مارغوت سن  بلغ

  عادت. النازية الديكتاتورية  رعب كل  وعاشت 1921 عام برلين في بندهايم مارغوت باسم ولدت المميزة
   تكافح وهي الحين ذلك نذوم. سنوات  عشر قبل  المتحدة،  الواليات في   غربتها من عاما 60  بعد ألمانيا إلى

  أن لها بالنسبة المهم من. المدارس  في الذاتية  سيرتها عن محاضرات تنظم  حيث النازية بالحقبة  للتذكير
 . أبد ا ذلك يتكرر  ال كي الوقت  ذلك في  حدث ما ينسوا وأال  الشخصية قصتها  الناس يعرف
  تحت مختبئة سنوات عدة بندهايم غوتمار أمضت أوشفيتز معسكر إلى وشقيقها والدتها ترحيل  تم أن بعد

  فريدلندر بأدولف التقت هناك. تيريزينشتات معسكر إلى  ونقلوها مخبأها  اكتشفوا  النازيين لكن األرض
  الثانية  العالمية الحرب بعد  وتزوجا االعتقال  معسكر جحيم من  كالهما نجا.  قبل  من تعرفه كانت الذي

  برلين فريدلندر مارغوت زارت ، 1997  ديسمبر في  وجهاز وفاة  بعد. 1946 عام نيويورك إلى  وهاجرا
  مرة زيارته في أبدا  ترغب  لم  الذي البلد إلى ، 2010 عام نهائيا ألمانيا إلى  العودة تقرر  أن قبل مرات عدة

 . القرار هذا  على  ساعدتها حياتها طوال  بها اتسمت   التي  شجاعتها لكن أخرى
  المخرج  رافق الماضية؟  القليلة  السنوات  وتطورات والجديد القديم بلدها   ترى وكيف استنتاجاتها؟ هي ما

 . سنوات لعدة  فريدلندر مارغوت المناضلة  هاالتشينسكي توماس

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 متطورة؟ رقابة أم رقمية  ثورة: اإلنترنت

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 العالمية  العصابات شبكة - الظل عوالم

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 07:30

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:30
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 أوروبا  من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00

Krokus  (سويسرا) 

  في نجاحاتها أهم  وحققت. 1975  عام في Krokus   السويسرية الهاردروك موسيقى فرقة تأسست 
  مليون 15  الفرقة باعت  أن بعد. العالمية   األغاني  أفضل قوائم إلى  هاأغاني  وصلت عندما الثمانينيات
 . وداعية جولة  2019  عام في الفرقة أقامت حفلة 2000 وأحييت إسطوانة

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 العالمية  العصابات شبكة - الظل عوالم

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 13:00

 وثائقي  13:15

 برلين   إلى الهولوكوست من ناجية عودة - فريدلندر مارغوت

 وثائقي 14:00

 للعالم  الموسيقية نيجيريا رسالة - يقيةاإلفر اإليقاعات 

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

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

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

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

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

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 الفهم  وسوء  األسطورة - باوهاوس - البشرية كنوز 15:00

 الفهم  وسوء األسطورة - باوهاوس 

 وثائقي  15:15

 العالمية  العصابات شبكة - الظل عوالم

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 برلين   إلى الهولوكوست من ناجية عودة - فريدلندر مارغوت

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان   عين من  زيونيةتلف تقارير - مراسلون 17:15

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

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي  18:15

 متطورة؟ رقابة أم رقمية  ثورة: اإلنترنت

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 برلين   إلى الهولوكوست من ناجية عودة - فريدلندر مارغوت

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 21:15

 الثقافية  المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 22:03

Krokus (سويسرا ) 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي  23:15

 العالمية  العصابات شبكة - الظل عوالم
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 األحد  2022-01-23 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 01:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 كينيا في  المناخي التغير ضد  كفاح  ـ  موسيا  كيسيلو

ر   عاصفة جمعته عندما.  كينيا  في قريته في  المناخ تغير عواقب  لسنوات  موسيا كيسيلو المزارع صو 
 . المناخي التغير يكافح ناشط  إلى  تحول  نرويجية أفالم بمنتجة رعدية
  تجرف أخيرا،  ذلك  يأتي عندما ولكن. طويل جفاف بعد  كبير بشوق  المطر  كيسيلو قرية  في الجميع ينتظر

  فهو  يستسلم،  ال كيسيلو  لكن. واألكواخ  المنازل الهائجة الرعدية العاصفة وتدمر النباتات العنيفة  الفيضانات
 . المناخية  التغيرات من حماية تدابير اتخاذ  بضرورة  إلقناعهم المجاورة ىالقر  أهالي مع اجتماعات ينظم 

 
  ضد  موسيا كيسيلو  نضال على  الضوء الفيلم  هذا  يلقي هو"  Thank You For The Rain"   فيلم

  األهداف نفس لديهما ذلك ومع العالم من تماما مختلفة  مناطق  في  وجوليا كيسيلو يعيش.  المناخي التغير
  خمس من ألكثر جنب  إلى جنبا االثنان  عمل. البيئي الوعي ونشر المناخ تغير مكافحة: واالهتمامات

 . الفيلم هذا  إلنتاج  سنوات

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 برلين   إلى الهولوكوست من ناجية عودة - درفريدلن مارغوت

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 07:00

 وثائقي  08:00

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 09:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 10:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00
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 وثائقي  11:15

 كينيا  في المناخي التغير ضد  كفاح ـ موسيا كيسيلو

 وثائقي  12:00

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 الفهم  وسوء  األسطورة - باوهاوس - البشرية كنوز 13:00

 الفهم  وسوء األسطورة - باوهاوس 

 وثائقي  13:15

 العالمية  العصابات شبكة - الظل عوالم

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 14:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 15:00

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 كينيا  في المناخي التغير ضد  كفاح ـ موسيا كيسيلو

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 17:15

 برلين في  ملهمة  قصص - حكاية   عندي  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 18:15

Krokus (سويسرا ) 

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 متطورة؟ رقابة أم رقمية  ثورة: اإلنترنت

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 لمكانا  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا   العلوم مجلة   - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15
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 برلين   إلى الهولوكوست من ناجية عودة - فريدلندر مارغوت

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2022-01-24 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 كينيا  في المناخي التغير ضد  كفاح ـ موسيا كيسيلو

 وثائقي  02:00

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الصين  في  الموسو أقلية - النساء  امبراطورية

.  فيها  ساري الموسو  تقليد يزال   ال التي القليلة القرى إحدى  وتعد الهيمااليا  جبال سفح  عند ليزايو قرية تقع
 .قرون  لعدة  النساء قيادة  تحت الصين غرب جنوب   في األقلية هذه عائالت كانت
ا فقط  اآلباء  يلعب   على. ويونان سيتشوان بين  استقروا والذين العرقية الموسو  أقلية أفراد  بين ثانوي ا دور 
  الرجل  يرى  ال. واحد  سقف تحت  يعيشون ال  واألمهات اآلباء أن إال أطفاال،  ينجبون أنهم من الرغم
 . الصباح في منزله  إلى  ويعود ليال الفراش في إال شريكته
ا 18 العمر من البالغة ناكا  تواجه ا عام    أم الية؟الت األسرة   رئيسة تصبح  ألن مستعدة هي  هل:  صعب ا قرار 
  القديمة للعادات وفقا الشابة  تعيش بها؟  تحلم  التي بالطريقة فولكلورية فرقة في وترقص  بعيدا  سترحل  أنها
  فوالدها، . هناك بأكملها حياتها  تقضي  أن ناكا على كان للتقاليد، وفق ا. األم عائلة في  وخاالتها أعمامها مع
  ناكا  والدا يرى ال الموسو، من األزواج جميع مثل بل  األسرة،  من كجزء  ليس ولكن والدته مع  يعيش الذي

 . الليل أثناء  إال بعضهما
  أفراد جميع  مع  الخالة تأمله  ما هذا  بالتأكيد األخت ابنة  تخلفها أن يجب . ناكا  خالة ارشيما  هي األسرة ربة

  أنها  أم مسؤولية؟ال  هذه لتحمل مستعدة ناكا  هل لكن.  القرية في جيلها من متبقية فتاة  آخر هي  فناكا.  األسرة
 لوغو؟  بحيرة حول  كيلومترات بضع  بعد على السياحية  المنطقة  في تعيش   كي القرية ستغادر

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 04:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 كينيا  في المناخي التغير ضد  كفاح ـ موسيا كيسيلو

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 الصين  في  الموسو أقلية - النساء  امبراطورية

 ياوالتكنولوج  العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

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

 وثائقي  09:15

 كينيا  في المناخي التغير ضد  كفاح ـ موسيا كيسيلو

 وثائقي  10:00

 للعالم   موسيقيةال  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 إيطاليا  القديم، العالم إلى  رحلة - بومبي

  التنقيب لكن.  التاريخ لباحثي بالنسبة واضحة غير الرومانية االمبراطورية  تفاصيل لبقيت  بومبي لوال
  معالمها أهم ومن. الرومان  سكانها حياة   على الضوء ألقى  نابولي،  خليج في  القديمة  المدينة هذه في  األثري

 . أوبلونتيس  فيال  في الجدارية  والرسوم الهركوالنيوم
  التي والحمم البركاني  الرماد من سيال  معه جالبا فيزوف بركان انفجر  1979 أغسطس/ آب 24 يوم

  الرماد طبقة أن إال  الكارثة ويةمأسا ورغم. سكانها من ألف ا 25  من أكثر وقتلت بومبي،  مدينة دمرت
  للباحثين  حظ  ضربة بمثابة  كان ما وهو والغنية،  التجارية المدينة هذه حفظت أمتار،  6 من وسماكتها
  في الحياة  عليه تبدو كانت ما  حول أصيال تصورا تقدم  الرماد تحت  عليها ُعثر التي  المدينة  تلك.  العلميين
  اليوم بومبي يهدد  ما لكن. المبكرة اإلمبراطورية المدينة بمثابة   ينةالمد  تلك  وكانت الهلسنتي،  العصر أواخر
 . عليها الزمن  وتعاقب واللصوص  الزوار كثرة هو أخرى مرة

 وثائقي  11:15

 برلين   إلى الهولوكوست من ناجية عودة - فريدلندر مارغوت

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا علوم ال مجلة - اآلن المستقبل  12:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 الصين  في  الموسو أقلية - النساء  امبراطورية

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 15:00

16:00 DW  بار األخ - األخبار 

 وثائقي  16:15

 الصين  في  الموسو أقلية - النساء  امبراطورية

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:03

 وثائقي  18:15

 برلين   إلى ولوكوستاله من ناجية عودة - فريدلندر مارغوت

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 20:03

 الثقافية  المجلة   - لثقافةا واحة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 كينيا  في المناخي التغير ضد  كفاح ـ موسيا كيسيلو

23:00 DW  خبار األ   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2022-01-25 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري  00:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي الم الع - كليك 01:00

 وثائقي  01:15

 الصين  في  الموسو أقلية - النساء  امبراطورية

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 03:15

Krokus (سويسرا ) 

 وثائقي  04:00

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 05:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 06:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 برلين   إلى الهولوكوست من ناجية عودة - فريدلندر مارغوت

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 الصين  في  الموسو أقلية - النساء  امبراطورية

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 11:15

Krokus (سويسرا ) 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 مةالعول 12:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 12:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 13:00
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 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00

 وثائقي  14:30

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا سالةر - اإلفريقية  اإليقاعات

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 كينيا  في المناخي التغير ضد  كفاح ـ موسيا كيسيلو

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية االختالف - توك جعفر 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار   موجز - بار األخ 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  21:30

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية  الفاالخت  - توك جعفر 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 األربعاء  2022-01-26 

 وثائقي  00:00

 للعالم   يةالموسيق  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 برلين   إلى الهولوكوست من ناجية عودة - فريدلندر مارغوت

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 02:00

 االقتصادية  المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار  بداية  تالفاالخ - توك جعفر 03:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  04:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 05:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 06:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  06:30

 حوار ال  بداية  االختالف - توك جعفر 07:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 08:00

 وثائقي  08:30

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 برلين   إلى الهولوكوست من ناجية عودة - فريدلندر مارغوت

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  10:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 11:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 12:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  12:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 13:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 15:00

 وثائقي  15:15
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 برلين   إلى الهولوكوست من ناجية عودة - فريدلندر مارغوت

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول لونمراس 16:15

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:03

 إيطاليا  القديم، العالم إلى رحلة - بومبي

 وثائقي 18:15

 المخابرات  أجهزة سلطة  - الظل  عوالم

  بشكل تتصرف إنها. القانون مراعاة  دون الدول على وتتجسس الحكومات  على المخابرات  أجهزة تؤثر
 الجديدة؟   العظمى  القوى األجهزة هذه أصبحت  فهل.  اكتشافه يصعب  سري
  الحرب  خالل الماضي  في شطتون تأسست قد  المخابرات أجهزة أن إلى يشير  قديم  انطباع يزال ال

  المتحدة  والواليات بروسيا يتعلق  يعد  لم فاألمر.  ممكنة جديدة حرب ا  تجعل الحديثة  التكنولوجيا لكن. الباردة
 السياسية؟ االضطرابات  من جديدة  حقبة  على مقبلون نحن فهل . فقط

 
  انتهاء منذ  فقدته مما كثرأ  2010  عام منذ والمخبرين الجواسيس  من كبيرا عددا المتحدة الواليات فقدت
ا  األلمانية المخابرات رؤساء ويؤكد. الباردة الحرب   فالتكنولوجيا. صعبة أصبحت اآلن األوقات  أن أيض 
.  فيها ترامب دونالد فوز  إلى أدى  2016  األمريكية  االنتخابات في  روسي تدخل على ساعدت الحديثة
  تحقيق  إلى متزايد بشكل حلفاؤها يسعى  كما القديمة  نفوذها  مجاالت المتحدة الواليات  فقدان إلى  ذلك يشير

  وروسيا،  وإيران الصين مع  األمريكية  الصراع لخطوط بالنسبة التطور  هذا  يعني  ماذا. الخاصة أهدافهم 
ا ولكن   وتركيا؟ السعودية العربية المملكة  مثل حلفاء مع أيض 

 
 لها؟  ةمعرك ساحة  دولة كل  تصبح قد  للمخابرات جديدة  حرب أمام  نحن هل

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 ولمةالع 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 22:03

 إيطاليا  القديم، العالم إلى رحلة - بومبي

 وثائقي  22:15

 المخابرات  أجهزة  سلطة - الظل عوالم

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2022-01-27 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية  كة والشب الرقمي العالم  - كليك 00:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  00:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 01:00

 إيطاليا  القديم، العالم إلى رحلة - بومبي

 وثائقي  01:15

 المخابرات  أجهزة  سلطة - الظل عوالم

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  اإليقاعات

 وثائقي  03:00

 المخابرات  أجهزة  سلطة - الظل عوالم

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  04:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 05:00

 إيطاليا  القديم، العالم إلى رحلة - بومبي

 وثائقي  05:15

 المخابرات  أجهزة  سلطة - الظل عوالم

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 06:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 يا كين  في المناخي التغير ضد  كفاح ـ موسيا كيسيلو

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 إيطاليا  القديم، العالم إلى رحلة - بومبي

 وثائقي  09:15

 المخابرات  أجهزة  سلطة - الظل عوالم

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 10:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  10:30

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

 الصين  في  الموسو أقلية - النساء  امبراطورية

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 كينيا  في المناخي التغير ضد  كفاح ـ موسيا كيسيلو

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  14:00

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 14:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 الصين  في  الموسو أقلية - النساء  امبراطورية

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 16:15

 وحكايات   وأشخاص  دول  - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 جياوالتكنولو العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ياألمان في صنع  20:03

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

23:00 DW  خبار األ   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الجمعة  2022-01-28 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  00:30

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

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 02:15

 السيارات  مجلة  - السرعة عالم 02:30

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

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 04:30

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

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 06:15

 وثائقي  06:30

 للعالم   الموسيقية  نيجيريا رسالة - اإلفريقية  قاعاتاإلي

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

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة   مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 10:30

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

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 12:30

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

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

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

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 16:15

Krokus (سويسرا ) 
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17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ساخر  سياسي  برنامج - شو البشير 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2022-01-29 

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع  هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  02:45

 وثائقي 03:15

 الشوارع  تجوب أرواح - فمورانو

  في الضحايا أرواح تتجول  الليل في. اليهودية األرواح مع حيهم يتقاسمون أنهم  مورانوف حي سكان يزعم
 . الثانية  العالمية الحرب قبل   يقطنونها كانوا التي وارسو شوارع

 ركزام البولندية  العاصمة من الجزء هذا  كان اليهودي،  وارسو غيتو  حي مورانوف  يصبح  أن قبل
  إزالة  تتم  لم. لمنازلهم األلمان قصف  بعد اليهود من اآلالف قتل. اليهودية للحياة وهاما مزدهرا  اقتصاديا
 . المنطقة إعمار إلعادة  بناء مواد  المنازل  ركام واستخدم جثثهم

  الحالي الحي يشبه ال  السابق مورانوف  حي فإن هي،  كما ظلت  التي  الشوارع أسماء  عن النظر بصرف 
  ربما. تحته   المخبأة اإلنسانية والمأساة اليوم الواسع األخضر المظهر بين التناقض فهم  الصعب من .كثيرا
  مورانوف سكان بعض يزعم. السابق في  تملك كانت ما الستعادة ليال   األرواح خروج سبب هو  هذا يكون

  والذكريات والثقافة حياةلل   استعارة هي  األرواح أن اآلخر البعض ويعتقد  باألرواح التقوا أنهم البولنديين
 . تحتها المدفونة 

 برلين  في  ملهمة قصص  - حكاية عندي 04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 05:00

 وثائقي  05:15

 الصين  في  الموسو أقلية - النساء  امبراطورية

 بوعاألس هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 المخابرات  أجهزة  سلطة - الظل عوالم

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 07:30

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:30

 با أورو من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00

  أطلقوا موسيقية فرقة البريطانية أوكسفورد جامعة  في الفن يدرسون طالب أربعة أس س1988 عام في
  فروع  من وهي Shoegazing بموسيقى ألبومين أول مع كبيرا  نجاحا  الفرقة  حققت . Ride  اسم عليها
  وقامت جديد من شملها التأم  عاما عشرين قرابة وبعد. الفرقة  تفتَّت 1996  ألف عام في.  البديل الروك
 . فنية   بجولة

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

 المخابرات  أجهزة  سلطة - الظل عوالم

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا لىع عين   12:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 13:00

 وثائقي  13:15

 الشوارع   تجوب  أرواح - مورانوف

 وثائقي 14:00

 الخطر   ناقوس يدقون بيئيون ناشطون  ـ أوروبا أمازون

  من تنوع ا  المناطق أكثر من وتعد رطبة  أرض  منطقة هي"  أوروبا أمازون"  أيضا  تدعى التي بوليسيا
  على بوليسيا تمتد.  ضخم مائي ممر إنشاء  بسبب: للخطر معرضة  اآلن لكنها العالم في  البيولوجية الناحية

 . والبولندية واألوكرانية البيالروسية  األراضي
  في البيولوجي التنوع على لحفاظا فيندراس  وإيليني بينشوك  وبافل كاشبي إيرينا البيئيون  الناشطون يريد

  تصبح  وبالتالي العالمي  التراث  مواقع أحد بوليسيا  منطقة تصبح كي اليونسكو إلى  طلبا قدموا . بوليسيا
  كموقع بوليسيا  بوطني  اليونسكو اعتراف فقط: " كاشبي إيرينا تقول .  فيها  البناء  أعمال كافة من محمية
  تسعى هي.  المنطقة في تعيش  جدتها  زالت وما هناك، وترعرعت ولدت". ينقذه  أن يمكن عالمي تراث
  تجاوبا طلبهم يلقى وكي.  الطيور ماليين وكذلك باالنقراض  المهددة الثديية الحيوانات من العديد لحماية
  الهائل   البيولوجي التنوع ويوثقون والحيوانات النباتات أنواع  بإحصاء العلماء يقوم األممية المنظمة لدى
  أشغال وأن خاصة الوقت،  ضد   سباق معركة إنها.  عليها الحصول يمكنهم   التي لمعلوماتا كل يجمعون كما
  وسط يجري الذي  بريبيات نهر توسيع  خالل من العمالق  المائي الممر على  بالفعل بدأت   أوكرانيا  في البناء

  الممر اهذ سيصبح المشروع استمر لو.  تشيرنوبيل  السابق النووي المفاعل عن كثيرا يبعد  وال بوليسيا
  غدانسك  من كيلومتر 2000 أي: األسود بالبحر البلطيق بحر ويربط أوروبا  في مائي ممر أطول النهري

 . بوليسيا طبيعة  حساب على سيكون ذلك لكن أوكرانيا  في  خيرسون إلى  بولندا في

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 إيطاليا  القديم، العالم إلى رحلة - بومبي

 وثائقي  15:15

 المخابرات  أجهزة  سلطة - الظل عوالم

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 الشوارع   تجوب  أرواح - مورانوف

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان   عين من  تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 ان اإلنس  و  العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي  18:15

 الصين  في  الموسو أقلية - النساء  امبراطورية
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19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 الشوارع   تجوب  أرواح - مورانوف

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

 الخطر ناقوس  يدقون   بيئيون ناشطون ـ أوروبا أمازون

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 21:15

 فية الثقا  المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي  23:15

 المخابرات  أجهزة  سلطة - الظل عوالم
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 األحد  2022-01-30 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 01:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 السحاب  وناطحات  الفقر بين حياة - مومباي 

  تتكاثر. جنب إلى جنب ا  الفقيرة  األحياء وسكان األثرياء يعيش حيث  بالتناقضات  مليئة  مدينة مومباي
  مساكن تُزال  الناطحات من المزيد ولبناء. تدريجي  بشكل المدينة شكل  وتغير باستمرار  السحاب ناطحات
 نسمة؟ مليون 20  سكانها عدد يبلغ ضخمة  مدينة في الناس يعيش كيف. الفقيرة األحياء

  ماهيش . صغيرة  سكنية مساحات في شخص  مليون من أكثر يقطن ، آسيا في  فقير حي أكبر ،   ضراوي في
  به يعمل  التدوير إلعادة مصنعا يدير.  أبدا   مغادرته يريد وال الفقير  الحي في  ولد عاما 27 العمر من البالغ
.  سنوي ا يورو  مليون 800 يبلغ ضراوي  في الظل  اقتصاد حجم  أن مختصون يقدر. شخصا 20 حوالي
  غول يقوم المحلية السلطات من بدعم. مومباي وسط يقع ألنه مضمون غير الحي مستقبل  فإن ذلك ومع

  حي  سينجو هل . الغنية  للطبقة  فاخرة شقق بناء أجل من الفقيرة المساكن  بإزالة  وارما بابوالل العقارات
 للمدينة؟  السريع موالن من الرغم على ضراوي
  30 إلى السكان  عدد يرتفع أن  المتوقع ومن. العالم في بالسكان اكتظاظ ا المدن أكثر من واحدة هي مومباي
  المحيطة  الغابات من  أجزاء مقتطعا هوادة بال  المدينة  توسع يستمر .  2035 عام  بحلول  نسمة مليون

  فتهاجم  معيشتها،  مكان بضيق  هناك الفهود تشعر إذ".  الوطني غاندي  سانجاي منتزه"   مثل والمنتزهات
 . المجاورين السكان أحيانا  وتهاجم الضارة  الكالب  وتفترس السكنية األحياء

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 الشوارع   تجوب  أرواح - مورانوف

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 07:00

 وثائقي  08:00

 الخطر ناقوس  يدقون   بيئيون ناشطون ـ أوروبا أمازون

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:30

 الحوار  بداية  الفاالخت  - توك جعفر 09:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 10:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30
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 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 السحاب   وناطحات الفقر  بين حياة  - مومباي

 وثائقي  12:00

 الخطر ناقوس  يدقون   بيئيون ناشطون ـ أوروبا أمازون

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 إيطاليا  القديم، العالم إلى رحلة - بومبي

 وثائقي  13:15

 المخابرات  جهزةأ  سلطة - الظل عوالم

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 14:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 15:00

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 السحاب   وناطحات الفقر  بين حياة  - مومباي

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  ميالرق العالم  - كليك 17:15

 برلين في  ملهمة  قصص - حكاية   عندي  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 18:15

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 الصين  في  سوالمو أقلية - النساء  امبراطورية

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا   العلوم مجلة   - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW األخبار   موجز - بار األخ 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03
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 وثائقي  22:15

 الشوارع   تجوب  أرواح - مورانوف

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2022-01-31 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 السحاب   وناطحات الفقر  بين حياة  - مومباي

 وثائقي  02:00

 الخطر ناقوس  يدقون   بيئيون ناشطون ـ أوروبا أمازون

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 ! والعقل  العاطفة عن قصة   ـ الشمبانزي

  عن الحيوانات أحاسيس تخبرنا ماذا  الحيوانية؟ الصفات تنتهي وأين  اإلنسان لدى  البشرية  الصفات تبدأ أين
 . والعقل المشاعر تاريخ في  رائعة رحلة  إلى العلمي الوثائقي  هذا  يأخذنا فسنا؟أن

  فريدة فيديو   مقاطع من يتضح  كما الشمبانزي،   قردة أيضا   وإنما الحروب يشنون  الذين  وحدهم البشر ليس
  والتعاون التعاطف من حاالت  تعرف الشمبانزي قردة أن السلوكية التجارب تُظهر. الفيلم هذا  يعرضها

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

 . وضوحا   أكثر بشكل تدريجيا   رؤيته يمكننا  والذي المعقد،   الداخلي

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 04:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 السحاب   وناطحات الفقر  بين حياة  - مومباي

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 ! والعقل العاطفة عن قصة ـ  الشمبانزي

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00
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 ي وثائق 09:15

 السحاب   وناطحات الفقر  بين حياة  - مومباي

 وثائقي  10:00

 الخطر ناقوس  يدقون   بيئيون ناشطون ـ أوروبا أمازون

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 ألمانيا   والدنيوية،   الروحية  السلطة رمز - آخن كاتدرائية

  فبنى لإلمبراطورية،  مركزا آخن مدينة شارلمان أو"  األكبر كارل"  مانياألل القيصر  اختار قرنا  12 قبل
  ثماني  مبنى عن عبارة وهي الشهيرة،  القصر  كنيسة أيضا وبنى  رومانية،  حمامات  بقايا  حول فيها مقره

  أكثر الكنيسة  هذه كانت م  31  البالغ بارتفاعها. آخن لكاتدرائية   األساسي المبنى اليوم يعد  األضالع، 
 . األلب  منطقة شمالي ارتفاع ا  يالمبان
  ودعمت. الرومانية اإلمبراطورية وإرث السلطة على شارلمان لحيازة رمزا كانت الوقت  ذات وفي

  وقد! الجديدة  روما هنا! أوروبا مركز آخن وأن السلطة،   امتالكه تأكيد ورافينا روما من جلبها التي األعمدة
  لإلمبراطورية الروحي الوهج على  محافظة ظلت لتي ا المثمنة الكنيسة في موته بعد شارلمان دفن

  كان البداية ومنذ. األلمان الملوك  تتويج الكنيسة هذه شهدت قرون ستة مدى وعلى. المقدسة  الرومانية
  حفاظات وهي فيها األهم  األربعة  والمقدسات األكبر كارل مقام زيارة بهدف  آخن إلى يحجون الناس 
  يوحنا  رأس به  لف الذي والمنديل والدته،  عند العذراء  السيدة رتديهت كانت الذي والثوب يسوع، ومئزر

  الروحية والسلطة  الفرنجة وامبراطورية  القديمة العصور بين الجمع أراد  كارل. قطعه بعد المعمدان
 .برؤياه  لتذكر آخن في المباني  هذه  وبقيت بالمسيحية،  ترتبط  وحدة في  والدنيوية

 وثائقي  11:15

 الشوارع   تجوب  أرواح - مورانوف

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  12:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 ! والعقل العاطفة عن قصة ـ  الشمبانزي

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 15:00

16:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  16:15

 ! والعقل العاطفة عن قصة ـ  الشمبانزي

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  رقميال العالم  - كليك 18:03

 وثائقي  18:15

 الشوارع   تجوب  أرواح - مورانوف
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19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  ار األخب  موجز - األخبار 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 20:03

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 السحاب   ناطحاتو الفقر  بين حياة  - مومباي

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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


