2022 شباط/فبراير
February 2022

.GMT/UTC جميع مواعيد البث هي وفقا للتوقيت العالمي الموحد
4+  دبي2+  القاهرة1+  الجزائر:التوقيت المحلي
.مواعيد البث بالخط العريض
. إال في الحاالت الخاصة16 / 9 البث بنظام
.مواعيد البث قابلة للتعديل
All times given in UTC/GMT.
Local Times: Algiers UTC+1 | Cairo UTC+2 | Dubai UTC+4
All first broadcast in bold print.
All Broadcasts in 16:9 format, unless otherwise noted.
Programming subject to change at short notice.

 | DW Arabiaالثالثاء 2022-02-01

الثالثاء 2022-02-01
 00:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 00:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 01:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 01:15وثائقي
الشمبانزي ـ قصة عن العاطفة والعقل!
 02:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 02:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 03:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 03:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 04:00وثائقي
أمازون أوروبا ـ ناشطون بيئيون يدقون ناقوس الخطر
 04:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 05:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 06:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 06:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 07:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 07:15وثائقي
مورانوف  -أرواح تجوب الشوارع
 08:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 08:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 09:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 09:15وثائقي
الشمبانزي ـ قصة عن العاطفة والعقل!
 10:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 10:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 11:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 11:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 12:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 12:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 13:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 14:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
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 14:30وثائقي
أمازون أوروبا ـ ناشطون بيئيون يدقون ناقوس الخطر
 15:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 15:15وثائقي
مومباي  -حياة بين الفقر وناطحات السحاب
 16:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 16:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 20:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30وثائقي
أمازون أوروبا ـ ناشطون بيئيون يدقون ناقوس الخطر
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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األربعاء 2022-02-02
 00:00وثائقي
أمازون أوروبا ـ ناشطون بيئيون يدقون ناقوس الخطر
 00:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 01:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 01:15وثائقي
مورانوف  -أرواح تجوب الشوارع
 02:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 02:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 03:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 04:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 04:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 05:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 06:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 06:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 07:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 08:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 08:30وثائقي
أمازون أوروبا ـ ناشطون بيئيون يدقون ناقوس الخطر
 09:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 09:15وثائقي
مورانوف  -أرواح تجوب الشوارع
 10:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 10:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 11:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 12:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 12:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 13:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 14:00المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 14:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 15:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 15:15وثائقي
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مورانوف  -أرواح تجوب الشوارع
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 16:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كاتدرائية آخن  -رمز السلطة الروحية والدنيوية ،ألمانيا
 18:15وثائقي
عوالم الظل  -صعود الشركات العمالقة
تنمو الشركات الضخمة مثل أمازون وفيسبوك باطراد مستمر حيث أصبحت تشكل قوة كبرى .هي
شركات هامة للمواطنين ولكن هل هي أيضا فوق القانون؟
زادت الشركات األربع الكبرى آبل وأمازون وغوغل وفيسبوك مرة أخرى من تأثيرها الهائل في زمن
جائحة كورونا .ووصل استعمال بياناتنا الشخصية إلى أبعاد غير مسبوقة .فهل تمكنت الشركات الكبرى
من التهرب من سيطرة القانون؟
تثبت األرقام هذا التوجه بحيث أن عددا قليال من الناس يزدادون ثروة في حين يواجه العالم أزمات
وتحديات جديدة .ورأى الخبراء منذ فترة طويلة أن كالا من شركتي آبل وأمازون تقومان بانتهاك قانون
مكافحة االحتكار ،ومع ذلك تتلقى الشركات العمالقة معاملة خاصة في الكثير من الدول .إذ ال تتم مناقشة
األجور والضرائب والقوانين فيها ألن هذه الشركات تعمل وفقا لقواعدها الخاصة.
تقوض رأسمالية المراقبة سيادة الناس وخصوصياتهم وبالتالي تحد من الديمقراطيات الغربية .ولكن في
غضون ذلك هناك حركة معارضة قوية لها في كل من الواليات المتحدة وأوروبا .لكن الشركات الكبرى
مستعدة للمواجهة .فهل ال تزال هناك فرصة للسيطرة على هذه الشركات العمالقة؟
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 20:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كاتدرائية آخن  -رمز السلطة الروحية والدنيوية ،ألمانيا
 22:15وثائقي
عوالم الظل  -صعود الشركات العمالقة
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الخميس 2022-02-03
 00:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 00:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 00:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 01:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كاتدرائية آخن  -رمز السلطة الروحية والدنيوية ،ألمانيا
 01:15وثائقي
عوالم الظل  -صعود الشركات العمالقة
 02:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 02:30وثائقي
أمازون أوروبا ـ ناشطون بيئيون يدقون ناقوس الخطر
 03:00وثائقي
عوالم الظل  -صعود الشركات العمالقة
 03:45عالم السرعة  -مجلة السيارات
 04:15مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 04:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 05:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كاتدرائية آخن  -رمز السلطة الروحية والدنيوية ،ألمانيا
 05:15وثائقي
عوالم الظل  -صعود الشركات العمالقة
 06:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 06:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 07:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 07:15وثائقي
مومباي  -حياة بين الفقر وناطحات السحاب
 08:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 08:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 09:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كاتدرائية آخن  -رمز السلطة الروحية والدنيوية ،ألمانيا
 09:15وثائقي
عوالم الظل  -صعود الشركات العمالقة
 10:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 10:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 11:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
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 11:15وثائقي
الشمبانزي ـ قصة عن العاطفة والعقل!
 12:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 12:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 13:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 13:15وثائقي
مومباي  -حياة بين الفقر وناطحات السحاب
 14:00صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 14:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 15:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 15:15وثائقي
الشمبانزي ـ قصة عن العاطفة والعقل!
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 16:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 20:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الجمعة 2022-02-04
 00:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 00:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 01:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 02:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 02:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 02:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 03:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 04:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 04:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 05:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 06:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 06:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 06:30وثائقي
أمازون أوروبا ـ ناشطون بيئيون يدقون ناقوس الخطر
 07:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 08:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 08:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 09:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 10:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 10:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 11:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 12:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 12:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 13:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 14:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 14:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 15:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا

9/70

 | DW Arabiaالجمعة 2022-02-04

 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 20:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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السبت 2022-02-05
 00:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 00:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 01:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 02:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 02:15عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 02:45المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 03:15وثائقي
سوق األمل  -أدوية السرطان الجديدة
في ألمانيا يصاب كل عام نصف مليون شخص بالسرطان ،ويمكن عالج حوالي نصف هذا العدد فقط.
تطرح صناعة األدوية باستمرار عالجات جديدة في السوق ،ولكن ما مدى نجاعة هذه األدوية؟
أبحاث السرطان الصيدالنية تجري على قدم وساق .وباستمرار يتم طرح منتجات جديدة في السوق تعد
المرضى بأمل في حياة أطول مع السرطان خالية من األلم ،أو توفر حتى إمكانية العالج منه .كثير من
هذه األدوية يتم ترخيصها في عملية سريعة .ويدور الحديث باستمرار عن نجاحات كبيرة ،وآليات تأثير
جديدة تماما .من عالج هرموني هادف إلى عالج بأجسام مضادة وعالج جيني .زاد اإلنفاق على أدوية
السرطان بنسبة تزيد عن  50في المائة في السنوات األخيرة  -وبلغ أكثر من  8,6مليار يورو في عام
 .2019سوق مربحة لصناعة األدوية وأكبر بند في اإلنفاق على األدوية .لكن معدالت النجاة من المرض
ال تزداد بالقدر المأمول .وينتقد الدكتور البروفيسور فولف -ديتر لودفيغ ،رئيس لجنة األدوية في اتحاد
غرف األطباء األلمانية هذا الوضع بالقول" :يتم ترخيص المزيد من األدوية بسرعة على أساس معايير
أقل أمانا بشأن فائدتها الفعلية .ونحن في وضع يجعلنا ننفق قدرا كبيرا جدا من المال عليها ".ما الذي
يُعرف عن أدوية السرطان الجديدة وتأثيراتها وفوائدها وأضرارها؟ ما مدى جودة البحوث التي تخضع لها
قبل طرحها في السوق؟ ومن يراقب استخدامها العملي؟ يعرض هذا الوثائقي آخر المستجدات ويبحث عن
إجابات.
 04:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 04:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 05:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 05:15وثائقي
الشمبانزي ـ قصة عن العاطفة والعقل!
 06:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 06:15وثائقي
عوالم الظل  -صعود الشركات العمالقة
 07:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 07:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 08:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 08:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 09:00موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
الفنانة الفرنسية  Héloïse Letissierشهيرة باسم  .Christine and the Queensباع أول
ألبوماتها في عام  2014أكثر من مليون نسخة .وأعلن فنانون مشاهير مثل مادونا وإلتون جون إعجابهم
بها .وصل ألبومها الثاني الصادر في عام  2018لمرتبة األسطوانة الذهبية في بلدها فرنسا.
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 09:45صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 10:15وثائقي
عوالم الظل  -صعود الشركات العمالقة
 11:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 11:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 12:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 12:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 13:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 13:15وثائقي
سوق األمل  -أدوية السرطان الجديدة
 14:00العقيدة والحياة
 14:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 15:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كاتدرائية آخن  -رمز السلطة الروحية والدنيوية ،ألمانيا
 15:15وثائقي
عوالم الظل  -صعود الشركات العمالقة
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
سوق األمل  -أدوية السرطان الجديدة
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 17:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 18:15وثائقي
الشمبانزي ـ قصة عن العاطفة والعقل!
 DW 19:00األخبار  -األخبار
 19:15وثائقي
سوق األمل  -أدوية السرطان الجديدة
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 20:30العقيدة والحياة
 DW 21:00األخبار  -األخبار
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 21:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 21:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 22:45العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 23:15وثائقي
عوالم الظل  -صعود الشركات العمالقة
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األحد 2022-02-06
 00:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 00:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 01:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 02:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 02:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 03:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 03:15وثائقي
الفتاة الزرقاء  -كرة القدم النسائية ضد الرقابة
في قرية نائية في جبال كردستان ،يعشق الجميع كرة القدم .لكن ال يوجد ملعب لكرة القدم .يريد أطفال
القرية تغيير ذلك ويخرجون لتحقيق حلمهم في امتالك ملعب كرة قدم خاص بهم.
لكن األمر ليس سهال بالنسبة لهم .فالمكان الوحيد الذي يمكن تحويله إلى ملعب هو على إحدى قمم الطبيعة
الجبلية التي تحيط بالقرية .بيد أن ذلك ال يثبط عزيمة هؤالء األوالد والبنات .بكثير من الحماس والجهد
البدني يبذلون أقصى ما في وسعهم لتحقيق حلمهم المنشود.
بفيلمه "الفتاة الزرقاء" يعرض المخرج اإليراني كيفان مجيدي أول دراما وثائقية له  -تمتزج فيها عناصر
وثائقية بالخيال .يؤدي األطفال األدوار بأنفسهم ويروون قصتهم الخاصة .وعلى الرغم من الرقابة
الصارمة في إيران ،نجح الفيلم في معالجة قضايا مثل التمييز ضد الفتيات الكرديات ،الالتي ال يسمح لهن
تقليديا بلعب كرة القدم .هيما مشجعة شغوفة لنادي االستقالل اإليراني لكرة القدم المشهور بقمصانه
الزرقاء .إنها تقود القصة المثيرة التي تدور أحداثها وسط الطبيعة الخالبة لكردستان .عنوان الفيلم يشير
أيضا إلى المصير المأساوي لسحر الخضيري .في عام  2019تحدت الشابة اإليرانية حظر دخول االستاد
على النساء في ذلك الوقت .تم اكتشافها ،وبعد رفع قضية جنائية ضدها أضرمت النار في نفسها ،ثم ماتت
بسبب الحروق الشديدة .كانت هي أيضا من مشجعي نادي االستقالل.

 04:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 04:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 05:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 05:15وثائقي
سوق األمل  -أدوية السرطان الجديدة
 06:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 06:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 07:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 08:00العقيدة والحياة
 08:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 09:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 10:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 10:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 10:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
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 11:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 11:15وثائقي
الفتاة الزرقاء  -كرة القدم النسائية ضد الرقابة
 12:00العقيدة والحياة
 12:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 13:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كاتدرائية آخن  -رمز السلطة الروحية والدنيوية ،ألمانيا
 13:15وثائقي
عوالم الظل  -صعود الشركات العمالقة
 14:00عالم السرعة  -مجلة السيارات
 14:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 15:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
الفتاة الزرقاء  -كرة القدم النسائية ضد الرقابة
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 17:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 18:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 DW 19:00األخبار  -األخبار
 19:15وثائقي
الشمبانزي ـ قصة عن العاطفة والعقل!
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03عالم السرعة  -مجلة السيارات
 20:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 21:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 22:15وثائقي
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سوق األمل  -أدوية السرطان الجديدة
 23:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
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اإلثنين 2022-02-07
 00:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 00:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 01:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 01:15وثائقي
الفتاة الزرقاء  -كرة القدم النسائية ضد الرقابة
 02:00العقيدة والحياة
 02:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 03:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 03:15وثائقي
سرقة المليارات ـ التحقيق في أكبر عملية احتيال ضريبي بألمانيا
"إنها قصة أشبه بأفالم التجسس" ،كما يقول خبراء .في فضيحة كوم إكس هناك مصرفيون كبار ومديرون
ومحامون كبار متورطون .فهل يشمل ذلك سياسيين ألمان أيضا؟ مدعية عامة قررت تحدى مافيا
الضرائب.
عندما ُكلفت المدعية العامة في كولونيا آنه برورهيلكه بأول قضية ،لم تكن لديها أدنى فكرة عن أنها تتعلق
بأكبر عملية احتيال ضريبي في تاريخ ألمانيا والمعروفة باسم كوم إكس .في ذلك الوقت لم يتوقع أحد أن
تفحص هي وفريقها عشرات اآلالف من الملفات على مدى السنوات الثماني المقبلة ،وأن تنفذ مداهمات
حول العالم وأن يتم التحقيق مع أكثر من  1000مشتبه به ،من بينهم مديرون كبار ومسؤولون في بنوك
كبرى ومحامون من مكاتب محاماة مشهورة .في سياق تحقيقاتهم كشفت برورهيلكه عن مدى انعدام
الضمير الذي استرد به بعض المليونيرات مبالغ تصل إلى المليارات من أموال دافعي الضرائب لم يسبق
أن دفعوها قط .المدعية العامة المكلفة بالتحقيق تريد أن تمنع هذه المرة إغالق القضية مقابل غرامات،
تسعى لتقديم جميع الجناة إلى العدالة .تبدو هذه مهمة مستحيلة .فالمشتبه بهم منتشرون في جميع أنحاء
العالم .وهو سباق مع الزمن  -ألن تقادم الدعوى أصبح وشيكا.

 04:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 04:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 05:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 05:15وثائقي
الفتاة الزرقاء  -كرة القدم النسائية ضد الرقابة
 06:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 06:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 07:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 07:15وثائقي
سرقة المليارات ـ التحقيق في أكبر عملية احتيال ضريبي بألمانيا
 08:00المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 08:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 09:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
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 09:15وثائقي
الفتاة الزرقاء  -كرة القدم النسائية ضد الرقابة
 10:00العقيدة والحياة
 10:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 11:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
بافوس  -محج أفروديت ،قبرص
تعتبر بافوس الواقعة على جزيرة قبرص مقصدا للحج منذ نحو  9آالف عام .وقد وصلت ذروة أهميتها
مع عبادة آلهة الخصوبة التي كانت سائدة فيها في عصر الميغاليث قبل  5آالف عام .كانت قبرص ملتقى
طرق البحارة القدماء ،وتوافد إليها المهاجرون من شتى أصقاع األرض :من أوروبا وآسيا وأفريقيا،
وهؤالء اعتنقوا عبادة اآللهة السائدة فيها آنذاك .ما وصلنا من تلك الفترة هو اسم "أفروديت" الذي أطلقه
اإلغريق الذين حكموا الجزيرة.
الشاعر هسيود وصفها (أفروديت) في كتابه "نشوء اآللهة" بأنها خرجت على شواطئ بافوس من وسط
مياه البحر المتوسط .علماء اآلثار أكدوا مؤخرا أن ما ورد في أدبيات هسيود حول نشوء أفروديت من
خالل أطالل بقايا المعابد واألروقة ،والمذابح ونزل الحجاج التي وجدوها .ورغم تغير االتجاهات الدينية
حول اإلغريق
إال أن األثار تشير إلى مالئمة استخدام تلك المرافق كمكان للحج على مدى آالف السنينَّ .
اآللهة "عشتروت" التي عرفت في العصر البرونزي إلى أفروديت .وفي العهد المسيحي استبدلت بالسيدة
العذراء التي تُقدس اليوم في ذات المكان.
 11:15وثائقي
سوق األمل  -أدوية السرطان الجديدة
 12:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 12:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 13:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 13:15وثائقي
سرقة المليارات ـ التحقيق في أكبر عملية احتيال ضريبي بألمانيا
 14:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 14:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 15:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
سرقة المليارات ـ التحقيق في أكبر عملية احتيال ضريبي بألمانيا
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 18:15وثائقي
سوق األمل  -أدوية السرطان الجديدة
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 20:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 22:15وثائقي
الفتاة الزرقاء  -كرة القدم النسائية ضد الرقابة
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الثالثاء 2022-02-08
 00:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 00:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 01:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 01:15وثائقي
سرقة المليارات ـ التحقيق في أكبر عملية احتيال ضريبي بألمانيا
 02:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 02:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 03:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 03:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 04:00العقيدة والحياة
 04:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 05:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 06:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 06:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 07:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 07:15وثائقي
سوق األمل  -أدوية السرطان الجديدة
 08:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 08:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 09:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 09:15وثائقي
سرقة المليارات ـ التحقيق في أكبر عملية احتيال ضريبي بألمانيا
 10:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 10:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 11:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 11:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 12:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 12:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 13:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 14:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
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 14:30العقيدة والحياة
 15:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 15:15وثائقي
الفتاة الزرقاء  -كرة القدم النسائية ضد الرقابة
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 16:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 20:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30العقيدة والحياة
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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األربعاء 2022-02-09
 00:00العقيدة والحياة
 00:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 01:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 01:15وثائقي
سوق األمل  -أدوية السرطان الجديدة
 02:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 02:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 03:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 04:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 04:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 05:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 06:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 06:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 07:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 08:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 08:30العقيدة والحياة
 09:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 09:15وثائقي
سوق األمل  -أدوية السرطان الجديدة
 10:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 10:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 11:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 12:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 12:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 13:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 14:00المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 14:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 15:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 15:15وثائقي
سوق األمل  -أدوية السرطان الجديدة
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 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 16:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
بافوس  -محج أفروديت ،قبرص
 18:15وثائقي
مع رجال الصحراء في أفريقيا
لم يبق سوى عدد قليل من رعاة الجمال ،الذين ما زالوا يتنقلون مع جمالهم مئات الكيلومترات عبر
الصحراء .وإذا استمر هذا التراجع فقد تضيع قريبا هذه المعرفة البشرية المتعلقة بكيفية الحركة والترحال
في الصحراء.
تمتد الصحراء من جنوب المغرب ألكثر من ألف كيلومتر لتصل إلى موريتانيا .ال تتمتع الصحراء
بمكونات الحياة ورغم ذلك كانت موطنا لعدة قرون لرعاة اإلبل الذين يجوبون الصحراء الطبيعية الخالبة.
يتنقل الرعاة من مكان إقامتهم الشتوي إلى مخيمهم الصيفي ثم يعودون في الفصل التالي .لم يتبق في
المغرب سوى قرابة ألف أسرة تربي الجمال وتحافظ على حياتها التقليدية .رافقنا الرعاة إمام ،وموالي،
وحضرمي من قبيلة أوالد بن سباع في أثناء ترحالهم .على الرغم من أن أسرهم تخلت فعليا عن حياة
البدو مفضلة اإلقامة الدائمة في المدينة إال أن موالي وحضرمي يفضالن حياة البداوة وهما شغوفان
ومرتبطان ارتباطا وثيقا بالجمال التي يبلغ عددها  .200يتعرض الرعاة إلى العواصف الرملية وتحديات
طبيعية أخرى ولكنهم يجهزون قطيعهم للترحال في الليل ويبحثون عن الحيوانات الوليدة الضائعة مع
أمهاتها في البادية الشاسعة .يروي الفيلم الوثائقي الحياة اليومية الصعبة لهؤالء الرعاة وتقاليدهم ،ويصف
حياة قد تندثر في الوقت القريب.
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 20:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
بافوس  -محج أفروديت ،قبرص
 22:15وثائقي
مع رجال الصحراء في أفريقيا
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الخميس 2022-02-10
 00:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 00:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 00:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 01:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
بافوس  -محج أفروديت ،قبرص
 01:15وثائقي
مع رجال الصحراء في أفريقيا
 02:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 02:30العقيدة والحياة
 03:00وثائقي
مع رجال الصحراء في أفريقيا
 03:45عالم السرعة  -مجلة السيارات
 04:15مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 04:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 05:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
بافوس  -محج أفروديت ،قبرص
 05:15وثائقي
مع رجال الصحراء في أفريقيا
 06:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 06:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 07:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 07:15وثائقي
الفتاة الزرقاء  -كرة القدم النسائية ضد الرقابة
 08:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 08:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 09:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
بافوس  -محج أفروديت ،قبرص
 09:15وثائقي
مع رجال الصحراء في أفريقيا
 10:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 10:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 11:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 11:15وثائقي
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سرقة المليارات ـ التحقيق في أكبر عملية احتيال ضريبي بألمانيا
 12:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 12:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 13:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 13:15وثائقي
الفتاة الزرقاء  -كرة القدم النسائية ضد الرقابة
 14:00صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 14:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 15:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 15:15وثائقي
سرقة المليارات ـ التحقيق في أكبر عملية احتيال ضريبي بألمانيا
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 16:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 20:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الجمعة 2022-02-11
 00:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 00:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 01:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 02:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 02:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 02:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 03:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 04:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 04:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 05:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 06:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 06:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 06:30العقيدة والحياة
 07:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 08:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 08:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 09:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 10:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 10:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 11:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 12:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 12:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 13:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 14:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 14:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 15:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 DW 17:00األخبار  -األخبار
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 17:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 20:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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السبت 2022-02-12
 00:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 00:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 01:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 02:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 02:15عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 02:45المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 03:15وثائقي
موضة سريعة  -الوجه المظلم لألزياء الرخيصة
أحدثت الموضة السريعة تغييرات جوهرية في صناعة النسيج 56 .مليون طن من المالبس تُباع سنويا في
العالم .ولكن للمالبس الرخيصة ثمن باهظ :ظروف عمل خطيرة وسجل بيئي كارثي.
صناعة المالبس تغمر الكوكب بالمنسوجات .لم يسبق أن تم إنتاج قطع مالبس كثيرة كالتي تنتج اليوم:
 100مليار قطعة كل عام .إذ تتنافس الشركات الدولية باستمرار لتقديم أزياء جديدة وجني أرباح أكثر.
ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع الصناعي بنسبة  60في المائة بحلول عام  .2030الموضة السريعة
تعني أزياء في متناول الجميع .فالهدف هو تزويد أكبر عدد ممكن من الناس بمجموعات أزياء رخيصة
خالل فترات أقصر .ويحتل الريادة في هذا التوجه عالمة "زارا" ،إذ تطرح شركة األزياء اإلسبانية
العمالقة  65ألف نوع من األزياء الجديدة كل عام.
أصبح التسوق لشراء المالبس نشاطا ترفيهيا حقيقيا تروج له بقوة شبكات التواصل االجتماعي :نصف
المنشورات على إنستغرام تدور حول الموضة والجمال .وهكذا يؤثر رواد سوق الموضة السريعة ،بدعم
من خبراء في التسويق العصبي على السلوك الشرائي لزبائنهم.
تستفيد الموضة السريعة من التجارة اإللكترونية؛ فالزبون لم يعد بحاجة لتجريب المالبس في المتجر،
وإنما يطلبها عبر اإلنترنت ،وإذا لم تعجبه ،فإنه يعيدها ببساطة .مالبس الستعمال واحد وعمل رخيص:
وخلف ذلك يكدح جيش من العمال في ظروف عمل محفوفة بمخاطر كبيرة.
صناعة النسيج هي ثاني قطاع يملك أسوأ سجل بيئي .الفيسكوز الذي يصنع من ألياف الخشب  -ويعتبر
النسيج المفضل لمنتجي األزياء السريعة  -يُباع كقماش بديل رفيق بالبيئة .لكن إلنتاج هذا النسيج تستخدم
مواد كيميائية عديدة ،ما يلحق أضرار جسيمة بصحة العمال ،ولكن أيضا بصحة الناس الذين يعيشون
بالقرب من المصانع ،كما هو الحال مثال في والية ماديا برديش الهندية .في أوروبا ينتهي المطاف بأربعة
ماليين طن من المنسوجات في سلة القمامة كل عام .يعاد تدوير أقل من واحد في المائة فقط من المالبس
القديمة .صناعة األزياء تريد أن تعطي االنطباع بأنها أصبحت أكثر استدامة ،ولكن في الواقع يحدث
العكس.

 04:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 04:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 05:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 05:15وثائقي
سرقة المليارات ـ التحقيق في أكبر عملية احتيال ضريبي بألمانيا
 06:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 06:15وثائقي
مع رجال الصحراء في أفريقيا
 07:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 07:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 08:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
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 08:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 09:00موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
( Madrugadaالنرويج)
 Madrugadaفرقة نرويجية .من خالل ألبومها األول  Industrial Silenceاحتلت المرتبة األولى
على قائمة األغاني المحلية في عام  1999وأصبح أفراد الفرقة معروفين في جميع أنحاء أوروبا .بعد
وفاة عازف الغيتار  Robert Buråsابتعدت الفرقة عن األضواء في عام  .2008وفي عام 2019
احتفلت الفرقة بعودتها من جديد.
 09:45صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 10:15وثائقي
مع رجال الصحراء في أفريقيا
 11:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 11:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 12:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 12:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 13:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 13:15وثائقي
موضة سريعة  -الوجه المظلم لألزياء الرخيصة
 14:00وثائقي
طاقة األلعاب  -كيف تساعد األلعاب في الحياة اليومية
 14:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 15:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
بافوس  -محج أفروديت ،قبرص
 15:15وثائقي
مع رجال الصحراء في أفريقيا
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
موضة سريعة  -الوجه المظلم لألزياء الرخيصة
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 17:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 18:15وثائقي
سرقة المليارات ـ التحقيق في أكبر عملية احتيال ضريبي بألمانيا
 DW 19:00األخبار  -األخبار
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 19:15وثائقي
موضة سريعة  -الوجه المظلم لألزياء الرخيصة
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 20:30وثائقي
طاقة األلعاب  -كيف تساعد األلعاب في الحياة اليومية
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 21:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
( Madrugadaالنرويج)
 22:45العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 23:15وثائقي
مع رجال الصحراء في أفريقيا
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األحد 2022-02-13
 00:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 00:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 01:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 02:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 02:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 03:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 03:15وثائقي
تداعيات التحول الطاقي ـ هل هي خضراء فعال؟
السيارات اإللكترونية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية .فعصر الوقود األحفوري يقترب من نهايته .فيما أن
الطلب على المواد الخام األخرى آخذ في االزدياد وهو األخر يكلف المليارات وله عواقب على البيئة.
ال تزال المعادن النادرة والغرافيت والنحاس والليثيوم موجودة في العديد من المنتجات عالية التقنية مثل
الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ولكن أيضاا في السيارات اإللكترونية وتوربينات الرياح .ومع
ذلك  ،غالباا ما ال يتم االمتثال للمعايير البيئية والسالمة المهنية أثناء التفكيك.
تعد الصين رائدة في مجال استخراج المعادن من األرض والتجارة بها .يتم هنا أيضاا استخراج الغرافيت
الذي يستخدم للبطاريات ضمن أشياء أخرى .كما هو الحال في مقاطعة هيلونغجيانغ وعلى بعد عدة
كيلومترات من مناجم الغرافيت ،ال تزال هناك بقايا سامة ناتجة عن المعالجة .إذ يتم استخراج النحاس
والليثيوم على نطاق واسع في تشيلي وبوليفيا .كما أنها تستخدم في البطاريات على سبيل المثال.
فتجارة السلع العالمية متنامية وتقدر قيمتها بالمليارات ،لكن االحتياطيات محدودة .لذا من المهم تقليل
االستهالك وزيادة معدالت إعادة التدوير للموارد المرغوبة.

 04:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 04:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 05:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 05:15وثائقي
موضة سريعة  -الوجه المظلم لألزياء الرخيصة
 06:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 06:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 07:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 08:00وثائقي
طاقة األلعاب  -كيف تساعد األلعاب في الحياة اليومية
 08:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 09:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 10:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 10:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 10:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
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 11:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 11:15وثائقي
تداعيات التحول الطاقي ـ هل هي خضراء فعال؟
 12:00وثائقي
طاقة األلعاب  -كيف تساعد األلعاب في الحياة اليومية
 12:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 13:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
بافوس  -محج أفروديت ،قبرص
 13:15وثائقي
مع رجال الصحراء في أفريقيا
 14:00عالم السرعة  -مجلة السيارات
 14:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 15:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
تداعيات التحول الطاقي ـ هل هي خضراء فعال؟
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 17:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 18:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
( Madrugadaالنرويج)
 DW 19:00األخبار  -األخبار
 19:15وثائقي
سرقة المليارات ـ التحقيق في أكبر عملية احتيال ضريبي بألمانيا
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03عالم السرعة  -مجلة السيارات
 20:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 21:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
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 22:15وثائقي
موضة سريعة  -الوجه المظلم لألزياء الرخيصة
 23:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
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اإلثنين 2022-02-14
 00:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 00:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 01:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 01:15وثائقي
تداعيات التحول الطاقي ـ هل هي خضراء فعال؟
 02:00وثائقي
طاقة األلعاب  -كيف تساعد األلعاب في الحياة اليومية
 02:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 03:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 03:15وثائقي
مرحبا بالذكاء االصطناعي  -قصص حب من المستقبل
الروبوتات التي تشبه البشر هي "الكائنات الحية" الجديدة على كوكبنا .يتم استخدامها بالفعل في مكاتب
االستقبال أو في مراكز التسوق أو في مطابخ المطاعم .ولديها بالفعل عالقات مع الناس.
"ينبغي أن تكون جملك قصيرة وفي صلب الموضوع" هذه هي نصيحة مطور الروبوت "مات" لوبونه
"تشاك" الذي جاء ألخذ الروبوت "هارموني" من المصنع ليذهبا االثنان في رحلة برية عبر الواليات
المتحدة .تحب "هارموني" الكتب وهي سريعة في االقتباسات.
في الطرف اآلخر من العالم في طوكيو ،تحصل الجدة "ساكوراي" على الروبوت اللطيف "بيبر" كهدية
من ابنها .لكن تبين أنه يمل من موضوعات النساء المسنات ويفضل مغازلة ابنها .بينما "هارموني"
و"تشاك" يبحثان عن الحب ،تحاول الجدة "ساكوراي" القضاء على الملل مع الروبوت "بيبر" .كيف
سنعيش مع الذكاء االصطناعي؟ ماذا سنكسب وماذا سنخسر؟ ومن هي الشخصيات الرئيسية في هذا العالم
الجديد؟
 04:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 04:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 05:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 05:15وثائقي
تداعيات التحول الطاقي ـ هل هي خضراء فعال؟
 06:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 06:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 07:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 07:15وثائقي
مرحبا بالذكاء االصطناعي  -قصص حب من المستقبل
 08:00المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 08:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 09:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 09:15وثائقي
تداعيات التحول الطاقي ـ هل هي خضراء فعال؟
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 10:00وثائقي
طاقة األلعاب  -كيف تساعد األلعاب في الحياة اليومية
 10:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 11:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كروملوف  -جوهرة بمحاذاة نهر فلتافا ،جمهورية التشيك
تقع مدينة كروملوف على جانبي نهر فلتافا بالقرب من مدينة بودفايس ،وعلى أطراف غابات بوهيميا.
وعلى تلة صخرية ،تقع ثاني أكبر قلعة بوهيمية .ثالث عائالت حاكمة هي روزنبيرغ وإيغنبيرغ
وشفارتسنبيرغ أثرت على المدينة .ومن خالل تاريخها الطويل ،تقدم كروملوف توليفة فريدة من فن
العصر القوطي ،وعصر النهضة والباروك والركوكو.
تم ذكرها أوالا في القرن الثالث عشر وسرعان ما تطورت إلى مركز سياسي وثقافي لبوهيميا في العصور
الوسطى .الشعراء من أمثال راينر ماريا ريلكه نصحوا بزيارة "لؤلؤة الغابة البوهيمية" .والفنان النمساوي
إيغون شيله الذي يعود أصل والدته إلى كروملوف كان يتردد دائما ا لزيارة هذا المكان الذي يعتبر محظوظا ا
جدا ا إذ لم ينل منه أي حريق أو كارثة طبيعية وال حتى الحرب .وإلعداد هذا الفيلم أعيدت الحياة لمسرح
الباروك الذي أعيد افتتاحه مؤخرا كدار لألوبرا.
 11:15وثائقي
موضة سريعة  -الوجه المظلم لألزياء الرخيصة
 12:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 12:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 13:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 13:15وثائقي
مرحبا بالذكاء االصطناعي  -قصص حب من المستقبل
 14:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 14:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 15:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
مرحبا بالذكاء االصطناعي  -قصص حب من المستقبل
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 18:15وثائقي
موضة سريعة  -الوجه المظلم لألزياء الرخيصة
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
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 20:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 22:15وثائقي
تداعيات التحول الطاقي ـ هل هي خضراء فعال؟
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الثالثاء 2022-02-15
 00:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 00:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 01:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 01:15وثائقي
مرحبا بالذكاء االصطناعي  -قصص حب من المستقبل
 02:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 02:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 03:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 03:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
( Madrugadaالنرويج)
 04:00وثائقي
طاقة األلعاب  -كيف تساعد األلعاب في الحياة اليومية
 04:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 05:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 06:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 06:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 07:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 07:15وثائقي
موضة سريعة  -الوجه المظلم لألزياء الرخيصة
 08:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 08:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 09:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 09:15وثائقي
مرحبا بالذكاء االصطناعي  -قصص حب من المستقبل
 10:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 10:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 11:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 11:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
( Madrugadaالنرويج)
 12:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 12:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 13:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
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 14:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 14:30وثائقي
طاقة األلعاب  -كيف تساعد األلعاب في الحياة اليومية
 15:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 15:15وثائقي
تداعيات التحول الطاقي ـ هل هي خضراء فعال؟
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 16:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 20:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30وثائقي
طاقة األلعاب  -كيف تساعد األلعاب في الحياة اليومية
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار

38/70

 | DW Arabiaاألربعاء 2022-02-16

األربعاء 2022-02-16
 00:00وثائقي
طاقة األلعاب  -كيف تساعد األلعاب في الحياة اليومية
 00:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 01:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 01:15وثائقي
موضة سريعة  -الوجه المظلم لألزياء الرخيصة
 02:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 02:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 03:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 04:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 04:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 05:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 06:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 06:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 07:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 08:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 08:30وثائقي
طاقة األلعاب  -كيف تساعد األلعاب في الحياة اليومية
 09:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 09:15وثائقي
موضة سريعة  -الوجه المظلم لألزياء الرخيصة
 10:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 10:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 11:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 12:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 12:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 13:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 14:00المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 14:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 15:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 15:15وثائقي
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موضة سريعة  -الوجه المظلم لألزياء الرخيصة
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 16:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كروملوف  -جوهرة بمحاذاة نهر فلتافا ،جمهورية التشيك
 18:15وثائقي
فك شيفرة سر الشيخوخة  -حياة أطول  -فك شيفرة سر الشيخوخة
هل يمكن عكس الشيخوخة  -أو حتى القضاء عليها؟ إذا نجحنا في فك رموز هذا السر األخير للبيولوجيا
البشرية ،فربما نستطيع قريبا التغلب على أمراض الشيخوخة مثل السرطان والخرف ومشاكل القلب.
السباق من أجل اختراع "الدواء المعجزة" يجري على قدم وساق .فقد اقترب علماء في جميع أنحاء العالم
بشكل مذهل من تحقيق حلم البشرية القديم بحياة أبدية.
تسارعت وتيرة السباق مع اكتشاف ما يعرف بـ "المنطقة الزرقاء" في كوستاريكا من قبل لويس
روزيرو -بيكسباي .فعلى شبه جزيرة نيكويا يوجد بشكل ملفت العديد من المعمرين ،ومتوسط العمر
المتوقع للرجال هناك هو األعلى في العالم .وبجانب نمط الحياة الصحي للسكان ،من األرجح أن تكون
التيلوميرات األطول ،األغطية الحامية للكروموسومات ،هي التي تضمن إطالة متوسط العمر المتوقع.
لكن هذا المجال البحثي ،الذي تهتم به ماريا بالسكو في مدريد ،يبحث موضعا واحداا فقط من بين العديد
من المواضع المحتملة حيث يتم التحكم في الشيخوخة .وقد تكون الخاليا الشائخة حاسمة أيضا .تغزو
"خاليا الزومبي" أجسامنا في سن الشيخوخة وتغمرها بإشارات إنذار حتى تنهار في النهاية تحت
ضغطها .هذا على األقل ما يؤمن به مانويل سيرانو في برشلونة .وبينما نحن على وشك هزيمة الشيخوخة
وجميع األمراض المرتبطة بها ،تبرز أسئلة أساسية :هل يجب أن نتدخل بقوة في الطبيعة؟ هل سندمر
كوكبنا بزيادة عدد سكانه؟ يرى عالم بيولوجيا الطب الشرعي مارك بينيكه في مدينة كولونيا أن األوان قد
فات لمثل هذه األسئلة!

 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 20:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كروملوف  -جوهرة بمحاذاة نهر فلتافا ،جمهورية التشيك
 22:15وثائقي
فك شيفرة سر الشيخوخة  -حياة أطول  -فك شيفرة سر الشيخوخة
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 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الخميس 2022-02-17
 00:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 00:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 00:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 01:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كروملوف  -جوهرة بمحاذاة نهر فلتافا ،جمهورية التشيك
 01:15وثائقي
فك شيفرة سر الشيخوخة  -حياة أطول  -فك شيفرة سر الشيخوخة
 02:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 02:30وثائقي
طاقة األلعاب  -كيف تساعد األلعاب في الحياة اليومية
 03:00وثائقي
فك شيفرة سر الشيخوخة  -حياة أطول  -فك شيفرة سر الشيخوخة
 03:45عالم السرعة  -مجلة السيارات
 04:15مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 04:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 05:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كروملوف  -جوهرة بمحاذاة نهر فلتافا ،جمهورية التشيك
 05:15وثائقي
فك شيفرة سر الشيخوخة  -حياة أطول  -فك شيفرة سر الشيخوخة
 06:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 06:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 07:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 07:15وثائقي
تداعيات التحول الطاقي ـ هل هي خضراء فعال؟
 08:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 08:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 09:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كروملوف  -جوهرة بمحاذاة نهر فلتافا ،جمهورية التشيك
 09:15وثائقي
فك شيفرة سر الشيخوخة  -حياة أطول  -فك شيفرة سر الشيخوخة
 10:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 10:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 11:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
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 11:15وثائقي
مرحبا بالذكاء االصطناعي  -قصص حب من المستقبل
 12:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 12:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 13:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 13:15وثائقي
تداعيات التحول الطاقي ـ هل هي خضراء فعال؟
 14:00صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 14:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 15:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 15:15وثائقي
مرحبا بالذكاء االصطناعي  -قصص حب من المستقبل
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 16:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 20:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الجمعة 2022-02-18
 00:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 00:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 01:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 02:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 02:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 02:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 03:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 04:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 04:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 05:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 06:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 06:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 06:30وثائقي
طاقة األلعاب  -كيف تساعد األلعاب في الحياة اليومية
 07:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 08:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 08:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 09:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 10:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 10:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 11:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 12:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 12:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 13:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 14:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 14:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 15:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
( Madrugadaالنرويج)
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 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 20:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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السبت 2022-02-19
 00:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 00:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 01:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 02:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 02:15عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 02:45المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 03:15وثائقي
اليمن :كفاح أمهات المخطوفين
في اليمن ،تزداد أعداد األمهات والزوجات الالتي يقاومن مليشيا الحوثي اإلرهابية .ينزلن إلى الشوارع
من أجل حرية أبنائهن وأزواجهن ،حتى ولو كن يخاطرن بصحتهن وحياتهن.
في يوم زواج ابنها استيقظت مريم وعائلتها في الصباح الباكر على صوت طرق قوي على باب منزلهم.
تقول مريم إن عددا من المقاتلين الحوثيين ال ُمقنّعين جاءوا على متن  34عربة عسكرية ،وبعد ثوان قليلة
أحاطوا بالعائلة وهي جالسة على أرضية المطبخ وبدأوا يطلقون طلقات تحذيرية بأسلحتهم .وعندما قاوم
ابنها ،ألقى المسلحون قنابل يدوية على المنزل .أصيبت العروس وعدد كبير من أفراد العائلة اآلخرين،
بعضهم كانت إصاباتهم خطيرة .حاولت مريم اعتراض الرجال لحماية ابنها ،لكنهم كما تقول أمسكوا
برأسها وجذبوها بعيدا عنه .قبل الفجر ،اختطف الحوثيون االبن واثنين من أعمامه بالقوة .مضت أشهر
قبل أن تتمكن مريم من العثور على ابنها في سجن للحوثيين ،حيث تعرض لسوء المعاملة.
ميليشيا الحوثي اإلرهابية تسيطر بقوة على المنطقة ،وخطف وسجن وتعذيب أفراد العائالت الذكور جزء
من الحياة اليومية .يسلط هذا الوثائقي الضوء على منظمة سرية ألمهات وزوجات يقاومن الحوثيين منذ
عام  .2016ويعرض الفيلم عن كثب مشاهد واقعية للحرب وسط العاصمة صنعاء.

 04:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 04:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 05:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 05:15وثائقي
مرحبا بالذكاء االصطناعي  -قصص حب من المستقبل
 06:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 06:15وثائقي
فك شيفرة سر الشيخوخة  -حياة أطول  -فك شيفرة سر الشيخوخة
 07:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 07:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 08:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 08:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 09:00موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
فرقة (The Devine Comedyبريطانيا)
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عام  1989أسس ثالثة أصدقاء من أيرلندا الشمالية فرقة  .The Divine Comedyباأللبوم الرابع
وصلوا قائمة أفضل المبيعات في بريطانيا .بسبب عروضهم الغريبة وكلمات أغانيهم الشعرية تميزوا
بشكل ملحوظ وسط فرق البوب البريطانية .الفرقة احتفلت بالذكرى الثالثين لتأسيسها في عام  2019في
جولة أوروبية.
 09:45صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 10:15وثائقي
فك شيفرة سر الشيخوخة  -حياة أطول  -فك شيفرة سر الشيخوخة
 11:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 11:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 12:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 12:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 13:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 13:15وثائقي
اليمن :كفاح أمهات المخطوفين
 14:00وثائقي
خطة المليار شجرة :غابات أكثر لبيئة أفضل؟
تحافظ زراعة األشجار على المناخ ،بحسب ما تدعيه العديد من المنظمات البيئية .هذا هو السبب في إعادة
التحريج على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم .ما مدى فائدة ذلك في مكافحة تغير المناخ؟
إذا زرعنا ما يكفي من األشجار ،فلن نضطر إلى إجراء تغييرات جادة في نمط حياتنا .يبدو أن هذا األمر
مغريا إليقاف تغير المناخ .هذه النظرية معززة بالعلم أيضاا.
في يوليو  ، 2019تصدرت دراسة أجرتها معهد زيورخ ألبحاث الطاقات النظيفة عناوين األخبار .وتقول
إن  900مليون هكتار من األراضي الصالحة للزراعة ستكون متاحة إلعادة التحريج في جميع أنحاء
العالم .هذا يمكن أن يعوض ثلثي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب فيه اإلنسان .لكن هل األمر
حقا بهذه البساطة؟ أين يمكنك أن تجد مساحة خالية لزراعة أشجار جديدة؟ وما هي طريقة إعادة التحريج
األكثر فعالية؟ كيف يمكن تجنب النزاعات على استخدام األراضي؟ من يحكم بين الفالحين وزارعي
األشجار؟ كم عدد المليارات من األشجار التي يجب تحريجها لتعويض االنبعاثات؟ وهل تعود مشاريع
إعادة التحريج حقاا بفوائد طويلة األمد على مناخنا؟ كما يبحث التقرير عن إجابات في أستراليا والهند.

 14:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 15:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كروملوف  -جوهرة بمحاذاة نهر فلتافا ،جمهورية التشيك
 15:15وثائقي
فك شيفرة سر الشيخوخة  -حياة أطول  -فك شيفرة سر الشيخوخة
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
اليمن :كفاح أمهات المخطوفين
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 17:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
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 18:03مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 18:15وثائقي
مرحبا بالذكاء االصطناعي  -قصص حب من المستقبل
 DW 19:00األخبار  -األخبار
 19:15وثائقي
اليمن :كفاح أمهات المخطوفين
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 20:30وثائقي
خطة المليار شجرة :غابات أكثر لبيئة أفضل؟
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 21:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
فرقة (The Devine Comedyبريطانيا)
 22:45العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 23:15وثائقي
فك شيفرة سر الشيخوخة  -حياة أطول  -فك شيفرة سر الشيخوخة
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األحد 2022-02-20
 00:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 00:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 01:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 02:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 02:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 03:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 03:15وثائقي
إيران من األعلى  -رحلة عبر سهول الشرق
والمكون من ثالثة أجزاء ثقافة وطبيعة بالد شاسعة وساحرة .من خالل
يستكشف الفيلم الوثائقي عن إيران
ّ
صور جوية حصرية ،يروي الفيلم قصصا عن تقاليد البلد وتطوره ويغوص في الحياة اليومية للناس.
هذا الجزء يدور حول السهول الكبرى في شرق البالد التي تمتد بين الخليج الفارسي وبحر قزوين .على
مر التاريخ تحولت المساحات الشاسعة القاحلة إلى أراض خصبة على يد أناس عازمين ومبتكرين .تقع
جزيرة قشم في مدخل خليج عمان وتثير اإلعجاب بتكوينها الجيولوجي ومناظرها الطبيعية القمريّة وقرى
الصيد العديدة .يعيش هنا أهل بندر وهم سكان الميناء الذين تعتبر نساؤهم آخر من يمارس حرفة التطريز
بالذهب التي تعود إلى قرون .على بعد  500كيلومتر تقع مدينة َبم بمحافظة كرمان التي دمرها زلزال
عنيف عام  ،2003واليوم أعيد بناء وسط المدينة .تواصل الكاميرا التحليق فوق المناظر الطبيعية الفريدة
لصحراء لوط وحتى غاناباد في الشمال .الفضل في وجود مياه هنا لري الحقول والبساتين يعود إلى قدرة
الناس على االبتكار .لقد بدأوا قبل  2500عام في بناء قنوات تحت األرض ،والتي تشكل اليوم شبكة ري
عمالقة .مدينة مشهد التي تعتبر مكانا مقدسا للشيعة تستقطب كل عام أكثر من  20مليون حاج .في قرية
معدن عليا يُستخرج الفيروز .منذ  7000عام يمثل هذا الحجر الكريم أساس حياة الناس هنا .إلى الشمال،
يغطي العشب ّ
الطري السهول الشاسعة التي ترعى فيها قطعان هائلة من الجمال التي يربيها بدو التركمان.
لكن في األثناء حلت الدراجات النارية محل الجمل العربي في العديد من األماكن .مشهد رائع في إيران
المعاصرة.

 04:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 04:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 05:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 05:15وثائقي
اليمن :كفاح أمهات المخطوفين
 06:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 06:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 07:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 08:00وثائقي
خطة المليار شجرة :غابات أكثر لبيئة أفضل؟
 08:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 09:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 10:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
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 10:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 10:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 11:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 11:15وثائقي
إيران من األعلى  -رحلة عبر سهول الشرق
 12:00وثائقي
خطة المليار شجرة :غابات أكثر لبيئة أفضل؟
 12:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 13:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كروملوف  -جوهرة بمحاذاة نهر فلتافا ،جمهورية التشيك
 13:15وثائقي
فك شيفرة سر الشيخوخة  -حياة أطول  -فك شيفرة سر الشيخوخة
 14:00عالم السرعة  -مجلة السيارات
 14:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 15:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
إيران من األعلى  -رحلة عبر سهول الشرق
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 17:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 18:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
فرقة (The Devine Comedyبريطانيا)
 DW 19:00األخبار  -األخبار
 19:15وثائقي
مرحبا بالذكاء االصطناعي  -قصص حب من المستقبل
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03عالم السرعة  -مجلة السيارات
 20:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 21:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
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 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 22:15وثائقي
اليمن :كفاح أمهات المخطوفين
 23:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
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اإلثنين 2022-02-21
 00:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 00:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 01:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 01:15وثائقي
إيران من األعلى  -رحلة عبر سهول الشرق
 02:00وثائقي
خطة المليار شجرة :غابات أكثر لبيئة أفضل؟
 02:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 03:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 03:15وثائقي
حين يتحول السجن إلى مسرح لألمل
ثالثة مراهقين في مكسيكو سيتي يكتشفون خالل فترة سجنهم الطويلة التمثيل المسرحي .ومن شأن تعلم
فن المسرح أن يمنحهم شعورا جديدا بعواطفهم ويضمن لهم سلك طرق جديدة بعد فترة السجن.
أتاح فن المسرح للفتية الثالثة مساحة ال يضطرون فيها للتفكير في ماضيهم أو مستقبلهم .بعد انتهاء مدة
حبسهم يحاولون إيجاد موطئ قدم لهم في المجتمع مجددا .داخل السجن كان المسرح واحة لهم  -وفي
الخارج يكافحون الستعادة مكانهم ولعب دورهم الخاص في الحياة.
زارت المخرجة يانينا موبيوس األبطال الثالثة في المكسيك باستمرار خالل أكثر من أربع سنوات،
ووجدت أن المسرح ال يستطيع هو حتى فعل الكثير ضد العنف وانعدام اآلفاق اللذين ابتلي بهما الشباب
في مكسيكو سيتي .فهل سينجح الفتية الثالثة في الهروب من األدوار النمطية السلبية التي ينسبها لهم
المجتمع؟ وهل يستطيعون االستفادة من نقاط قوتهم إليجاد مكان لهم في العالم؟
 04:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 04:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 05:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 05:15وثائقي
إيران من األعلى  -رحلة عبر سهول الشرق
 06:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 06:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 07:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 07:15وثائقي
حين يتحول السجن إلى مسرح لألمل
 08:00المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 08:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 09:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 09:15وثائقي
إيران من األعلى  -رحلة عبر سهول الشرق
 10:00وثائقي
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خطة المليار شجرة :غابات أكثر لبيئة أفضل؟
 10:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 11:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
فيسبي  -ازدهار وانهيار المدينة الهانزية ,السويد
كانت فيسبي على جزيرة غوتالند أكبر وأحدث مدينة في منطقة بحر البلطيق على مدى  150عاما ولغاية
مطلع القرن الرابع عشر .وشكلت غوتالند مفتاحا للتجارة مع الشرق بالنسبة للرابطة الهانزية ،من خالل
عالقاتها التجارية التي امتدت إلى نوفغورود وصوال إلى العالم اإلسالمي .التجار المحليون واأللمان
والروس حددوا طبيعة الحياة على الجزيرة ،حيث بنوا مستودعات من الحجر و 17كنيسة ،وبعد سنة
 1270شُيد سور المدينة المحصن.
بعد ذلك بوقت قصير ،بدأ تراجع هذه المدينة حيث تغيرت طرق التجارة مما أدى إلى فقر فيسبي .وفي
القرن التاسع عشر جلبت أنقاض المدينة والنصب التاريخية ازدهارا متأخرا .أما اليوم فيوجد في فيسبي
واحد من األسوار القليلة الكاملة في أوروبا ،ومدينة من القرون الوسطى ،وهناك أنقاض كنيستها الشهيرة
أيضا .يقدم هذا الفيلم صورة عن أنقاض وسور فيسبي ،إضافة إلى مبارزات الفرسان التي كانت تقام في
الصيف.
 11:15وثائقي
اليمن :كفاح أمهات المخطوفين
 12:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 12:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 13:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 13:15وثائقي
حين يتحول السجن إلى مسرح لألمل
 14:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 14:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 15:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
حين يتحول السجن إلى مسرح لألمل
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 18:15وثائقي
اليمن :كفاح أمهات المخطوفين
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
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 20:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 22:15وثائقي
إيران من األعلى  -رحلة عبر سهول الشرق
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الثالثاء 2022-02-22
 00:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 00:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 01:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 01:15وثائقي
حين يتحول السجن إلى مسرح لألمل
 02:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 02:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 03:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 03:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
فرقة (The Devine Comedyبريطانيا)
 04:00وثائقي
خطة المليار شجرة :غابات أكثر لبيئة أفضل؟
 04:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 05:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 06:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 06:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 07:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 07:15وثائقي
اليمن :كفاح أمهات المخطوفين
 08:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 08:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 09:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 09:15وثائقي
حين يتحول السجن إلى مسرح لألمل
 10:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 10:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 11:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 11:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
فرقة (The Devine Comedyبريطانيا)
 12:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 12:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 13:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
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 14:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 14:30وثائقي
خطة المليار شجرة :غابات أكثر لبيئة أفضل؟
 15:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 15:15وثائقي
إيران من األعلى  -رحلة عبر سهول الشرق
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 16:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03الدوري األلماني  -حصاد الدوري األلماني
 20:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30وثائقي
خطة المليار شجرة :غابات أكثر لبيئة أفضل؟
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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األربعاء 2022-02-23
 00:00وثائقي
خطة المليار شجرة :غابات أكثر لبيئة أفضل؟
 00:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 01:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 01:15وثائقي
اليمن :كفاح أمهات المخطوفين
 02:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 02:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 03:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 04:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 04:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 05:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 06:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 06:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 07:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 08:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 08:30وثائقي
خطة المليار شجرة :غابات أكثر لبيئة أفضل؟
 09:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 09:15وثائقي
اليمن :كفاح أمهات المخطوفين
 10:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 10:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 11:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 12:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 12:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 13:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 14:00المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 14:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 15:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 15:15وثائقي
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اليمن :كفاح أمهات المخطوفين
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 16:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
فيسبي  -ازدهار وانهيار المدينة الهانزية ,السويد
 18:15وثائقي
غالسيه إكسبرس  -من سانت موريتز إلى ماترهورن
الرحلة بقطار غالسيه إكسبرس من أشهر رحالت القطارات في العالم .منذ  88عاما يعتبر السفر على
متن "أبطأ قطار سريع في العالم" من أكثر الرحالت إثارة وراحة الستكشاف جبال األلب.
تبدأ الرحلة من مدينة سانت موريتز الراقية ،مهد السياحة الشتوية في جبال األلب  -وطبعا في فصل
الشتاء .في ثمانينيات القرن الماضي كان هانز بيتر دانوسر مدير المنتجع الصحي األسبق في سانت
موريتز ينفخ البوق األلبي في نيويورك كدعاية تجارية لقطار غالسيه إكسبرس .بعد مغادرة القطار سانت
موريتز بوقت قصير يسير عبر نفق ألبوال .على الجانب اآلخر يتجه نحو األسفل حتى توزيس حيث سكة
حديد ألبوال المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو .السكة مدمجة بشكل متناغم مع المناظر الطبيعية
وتعد تحفة فنية من عصر الريادة للسكك الحديدية .يتغلب القطار على التفاوت الكبير في االرتفاعات التي
تصل إلى ألف متر بالمرور عبر العديد من األنفاق الدائرية .هناك يمكن زيارة "أجمل بقعة في سويسرا"،
بحيرة بالبونيا الجبلية .عبر جسر السكك الحديدية الندفاسر األكثر شهرة في سويسرا يسير قطار غالسيه
إكسبرس ببطء نحو خور ،مدينة النوافير.
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 20:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
فيسبي  -ازدهار وانهيار المدينة الهانزية ,السويد
 22:15وثائقي
غالسيه إكسبرس  -من سانت موريتز إلى ماترهورن
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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الخميس 2022-02-24
 00:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 00:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 00:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 01:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
فيسبي  -ازدهار وانهيار المدينة الهانزية ,السويد
 01:15وثائقي
غالسيه إكسبرس  -من سانت موريتز إلى ماترهورن
 02:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 02:30وثائقي
خطة المليار شجرة :غابات أكثر لبيئة أفضل؟
 03:00وثائقي
غالسيه إكسبرس  -من سانت موريتز إلى ماترهورن
 03:45عالم السرعة  -مجلة السيارات
 04:15مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 04:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 05:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
فيسبي  -ازدهار وانهيار المدينة الهانزية ,السويد
 05:15وثائقي
غالسيه إكسبرس  -من سانت موريتز إلى ماترهورن
 06:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 06:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 07:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 07:15وثائقي
إيران من األعلى  -رحلة عبر سهول الشرق
 08:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 08:30صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 09:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
فيسبي  -ازدهار وانهيار المدينة الهانزية ,السويد
 09:15وثائقي
غالسيه إكسبرس  -من سانت موريتز إلى ماترهورن
 10:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 10:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 11:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان

59/70

 | DW Arabiaالخميس 2022-02-24

 11:15وثائقي
حين يتحول السجن إلى مسرح لألمل
 12:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 12:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 13:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 13:15وثائقي
إيران من األعلى  -رحلة عبر سهول الشرق
 14:00صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 14:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 15:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 15:15وثائقي
حين يتحول السجن إلى مسرح لألمل
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 16:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03صنع في ألمانيا  -المجلة االقتصادية
 20:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار

60/70

 | DW Arabiaالجمعة 2022-02-25

الجمعة 2022-02-25
 00:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 00:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 01:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 02:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 02:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 02:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 03:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 04:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 04:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 05:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 06:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 06:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 06:30وثائقي
خطة المليار شجرة :غابات أكثر لبيئة أفضل؟
 07:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 08:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 08:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 09:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 10:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 10:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 11:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 12:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 12:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 13:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 14:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 14:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 15:00بتوقيت برلين  -حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
فرقة (The Devine Comedyبريطانيا)
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 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 20:30عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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السبت 2022-02-26
 00:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 00:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 01:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 02:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 02:15عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 02:45المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 03:15وثائقي
الطحالب  -نبات المستقبل الخارق
نبتة المستقبل الخارقة :هل يمكن للطحالب أن تحل محل النفط وتساعد في خلق عالم خال من البالستيك؟
هل يمكنها عالج أمراض وإطعام البشرية؟ يُظهر الوثائقي ما يمكن للعلماء جعله واقعا اليوم.
بدون طحالب لما كانت هناك حياة ،ال في المحيطات وال على األرض .ولكن ما الذي يجعل الطحالب
متفوقة ومتعددة الجوانب؟ والوسيلة الوحيدة إلنتاج وقود حيوي بديل أو مواد تغليف قابلة للتحلل ذاتيا؟
بمعنى آخر ما الذي يجعلها تضمن لنا عالما نستطيع فيه تنفس هواء نقي في مدننا مرة أخرى وتخليص
المحيطات من النفايات البالستيكية؟ أمر ال يمكن تصوره  -لكنه يوشك أن يصبح واقعا ملموسا.
الطحالب هي ربما أكثر الكائنات الحية قابلية للتكيف مع محيطها ،وهي في نفس الوقت أكثر الكائنات
الحية خصوبة على وجه األرض .عمرها مليارات السنين وهي مصدر وجودنا .توجد طحالب دقيقة
وأخرى ضخمة :ميكروسكوبية أو يزيد طولها عن  60مترا .موطنها البحار والمياه العذبة ،وتنمو من
خالل عملية التمثيل الضوئي :فهي تنتج األكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون الضار بالمناخ .تنتج هذه
الكائنات النباتية خمسين في المائة من جزيئات األكسجين في الغالف الجوي .ويقدر الباحثون أنه يوجد
منها أكثر من  400ألف نوع مختلف.
الطحالب غذاء مهم .وكونها تحتوي على دهون فقد تصبح بديال للوقود األحفوري .بيد أن الطحالب يمكن
أن تحدث ثورة في الطب أيضا ،ألنها تنتج أنواعا هائلة من المواد الفريدة الفعالة بيولوجيا .وفي جميع
أنحاء العالم يعمل العلماء على فك رموز مكوناتها الفعالة غير المعروفة حتى اآلن ،ويحققون اكتشافات
رائدة.

 04:00عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 04:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 05:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 05:15وثائقي
حين يتحول السجن إلى مسرح لألمل
 06:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 06:15وثائقي
غالسيه إكسبرس  -من سانت موريتز إلى ماترهورن
 07:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 07:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 08:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 08:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
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 09:00موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 09:45صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 10:15وثائقي
غالسيه إكسبرس  -من سانت موريتز إلى ماترهورن
 11:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 11:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 12:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 12:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 13:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 13:15وثائقي
الطحالب  -نبات المستقبل الخارق
 14:00وثائقي
مقالع الرخام في كارارا  -نعمة لإلنسان ونقمة للطبيعة
أصبحت مقالع الرخام اإليطالية في كارارا مصدرا لألزمات :هناك يعارض أنصار الطبيعة ما تقوم به
شركات بيع الرخام .ويعتبرون األمر سرقة للطبيعة ،بينما يرى فيه أصحاب الشركات تأمينا لفرص العمل
في توسكانا.
يستخرج فرانكو باراتيني كتل الرخام في محاجره  ،ويبيعها بسعر  4000يورو للطن الواحد .كان
شهرا كامالا أما اآلن فيمكن تكسيرها في ثالثة أيام فقط .علماء
استخراج الكتل الرخامية سابقا يستغرق
ا
البيئة قلقون بسبب عواقب استخراج الرخام ويقولون إن غبار الرخام يتسرب إلى المياه الجوفية  ،ويلون
مياه األنهار باللون األبيض .كما يطير الغبار في الهواء ويتسبب بعواقب مضارها غير معروفة بعد.
يحارب ساندرو مانفريدي االستغالل المفرط في محاجر الرخام بجبال األلب في توسكانا ويعرض نفسه
للمخاطر .فعندما قدم شكوى ضد محجر رخام غير قانوني في عام  ، 2018تعرض لحادث بعد ذلك
بوقت قصير كاد يودي بحياته .إذ قام شخص مجهول بفك صواميل عجالت سيارته.
شهدت كارارا أربعة فيضانات في السنوات التسع الماضية .وينسبها علماء البيئة أيضاا إلى كثافة استخراج
كثيرا بسبب أساليب االستخراج المتطورة ،ما يهدد التوازن الهيدروجيولوجي.
كتل الرخام  ،الذي زاد
ا

 14:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 15:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
فيسبي  -ازدهار وانهيار المدينة الهانزية ,السويد
 15:15وثائقي
غالسيه إكسبرس  -من سانت موريتز إلى ماترهورن
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
الطحالب  -نبات المستقبل الخارق
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 17:30العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
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 18:15وثائقي
حين يتحول السجن إلى مسرح لألمل
 DW 19:00األخبار  -األخبار
 19:15وثائقي
الطحالب  -نبات المستقبل الخارق
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 20:30وثائقي
مقالع الرخام في كارارا  -نعمة لإلنسان ونقمة للطبيعة
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 21:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 22:45العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 23:15وثائقي
غالسيه إكسبرس  -من سانت موريتز إلى ماترهورن
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األحد 2022-02-27
 00:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 00:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 01:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 02:00عين على أوروبا  -دول وأشخاص وحكايات
 02:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 03:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 03:15وثائقي
نحن والكالب  -سر صداقتنا
 04:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 04:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 05:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 05:15وثائقي
الطحالب  -نبات المستقبل الخارق
 06:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 06:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 07:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 08:00وثائقي
مقالع الرخام في كارارا  -نعمة لإلنسان ونقمة للطبيعة
 08:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 09:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 10:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 10:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 10:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 11:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 11:15وثائقي
نحن والكالب  -سر صداقتنا
 12:00وثائقي
مقالع الرخام في كارارا  -نعمة لإلنسان ونقمة للطبيعة
 12:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 13:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
فيسبي  -ازدهار وانهيار المدينة الهانزية ,السويد
 13:15وثائقي
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غالسيه إكسبرس  -من سانت موريتز إلى ماترهورن
 14:00عالم السرعة  -مجلة السيارات
 14:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 15:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
نحن والكالب  -سر صداقتنا
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:15كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 17:30عندي حكاية  -قصص ملهمة في برلين
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 18:15موسيقى أوروبية  -عروض موسيقية من أوروبا
 DW 19:00األخبار  -األخبار
 19:15وثائقي
حين يتحول السجن إلى مسرح لألمل
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03عالم السرعة  -مجلة السيارات
 20:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 21:00األخبار  -األخبار
 21:15مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 21:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 22:15وثائقي
الطحالب  -نبات المستقبل الخارق
 23:00جعفر توك  -االختالف بداية الحوار
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اإلثنين 2022-02-28
 00:00العولمة  - 3000مجلة العولمة و اإلنسان
 00:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 01:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 01:15وثائقي
نحن والكالب  -سر صداقتنا
 02:00وثائقي
مقالع الرخام في كارارا  -نعمة لإلنسان ونقمة للطبيعة
 02:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 03:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 03:15وثائقي
ذهب قاتل  -مناجم غير قانونية في الفلبين
 04:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 04:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 05:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 05:15وثائقي
نحن والكالب  -سر صداقتنا
 06:00عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 06:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 07:00مراسلون حول العالم  -العالم هذا األسبوع
 07:15وثائقي
ذهب قاتل  -مناجم غير قانونية في الفلبين
 08:00المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 08:30عالم السرعة  -مجلة السيارات
 09:00كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 09:15وثائقي
نحن والكالب  -سر صداقتنا
 10:00وثائقي
مقالع الرخام في كارارا  -نعمة لإلنسان ونقمة للطبيعة
 10:30صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 11:00كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
سوكري  -إرث سيمون بوليفار ،بوليفيا
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ربما ال تحافظ مدينة من مدن المستعمرات اإلسبانية السابقة في أمريكا الجنوبية على أصالتها مثل مدينة
سوكري البوليفية .وعلى الرغم من ذلك ،فإن هذه المدينة التي بنيت على الطراز اإلسباني سنة  1538ال
تشهد إقباال سياحيا كبيرا .لكن سوكري تسحر كل من يزورها بحالة الصفاء التي توفرها.
ومن أسباب ذلك مشاركة أكثر من  13ألف طالب من كافة أنحاء بوليفيا والعالم في الوقت الحاضر بحملة:
أنت أهم مصدر للدخل في "المدينة البيضاء" في األنديز.
يروي الفيلم قصة هذه المدينة ،والتاريخ االستعماري اإلسباني ألمريكا الجنوبية في ذات الوقت .الشخصية
المحورية ،والراوي هو سيمون بوليفار الذي احتفل هنا بأعظم انتصار له ،أي استقالل عموم أمريكا
الجنوبية عن إسبانيا سنة  .1825سميت هذه البالد "بوليفيا" باسمه ،بينما حملت مدينة "سوكري" اسم
جنراله المنتصر ،وكانت تسمى إلى ذلك الحين بـ "ال بالتا" بسبب الفضة الموجودة في بوتوسي المجاورة،
والذي تأسست سوكري بفضله ،فشيدت مبانيها المزخرفة ببذخ ،وكان لها أهميتها ،حيث صارت مقرا
إداريا لقسم كبير من المستعمرة اإلسبانية ،ومن ثم عاصمة لبوليفيا .ومنذ الهزيمة في الحرب األهلية سنة
 1899أمست سوكري عاصمة رمزية فقط ،بينما أصبحت الباز العاصمة الفعلية.

 11:15وثائقي
الطحالب  -نبات المستقبل الخارق
 12:00يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 12:30المستقبل اآلن  -مجلة العلوم والتكنولوجيا
 13:00مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 13:15وثائقي
ذهب قاتل  -مناجم غير قانونية في الفلبين
 14:00صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 14:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 15:00البشير شو  -برنامج سياسي ساخر
 DW 16:00األخبار  -األخبار
 16:15وثائقي
ذهب قاتل  -مناجم غير قانونية في الفلبين
 DW 17:00األخبار  -األخبار
 17:30يوروماكس  -الحياة والمجتمع في أوروبا
 DW 18:00األخبار  -موجز األخبار
 18:03كليك  -العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية
 18:15وثائقي
الطحالب  -نبات المستقبل الخارق
 DW 19:00األخبار  -موجز األخبار
 19:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
 DW 20:00األخبار  -موجز األخبار
 20:03صحتك بين يديك  -مجلة الصحة
 20:30واحة الثقافة  -المجلة الثقافية
 DW 21:00األخبار  -األخبار
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 21:30عن كثب  -ريبورتاجات تعاصر الحدث
 DW 22:00األخبار  -موجز األخبار
 22:03مراسلون  -تقارير تلفزيونية من عين المكان
 22:15وثائقي
نحن والكالب  -سر صداقتنا
 DW 23:00األخبار  -موجز األخبار
 23:03مسائية  - DWمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار
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