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 الثالثاء 2022-03-01 

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  00:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  00:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  01:00

 وثائقي  01:15

 مناجم غير قانونية في الفلبين -ذهب قاتل 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  02:00

 الدوري األلمانيحصاد  -الدوري األلماني  02:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  03:00

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  03:15

 وثائقي  04:00

 نعمة لإلنسان ونقمة للطبيعة  -مقالع الرخام في كارارا 

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  04:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  05:00

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  06:00

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  06:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  07:00

 وثائقي  07:15

 نبات المستقبل الخارق  -الطحالب 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  08:00

 مانيحصاد الدوري األل -الدوري األلماني  08:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  09:00

 وثائقي  09:15

 مناجم غير قانونية في الفلبين -ذهب قاتل 

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  10:00

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  10:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  11:00

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  11:15

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  12:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  12:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  13:00

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

 نعمة لإلنسان ونقمة للطبيعة  -مقالع الرخام في كارارا 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  15:00

 وثائقي  15:15

 سر صداقتنا  -نحن والكالب 

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  16:15

 رتاجات تعاصر الحدث ريبو -عن كثب  16:30

17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  18:03

19:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  20:03

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 وثائقي  21:30

 نعمة لإلنسان ونقمة للطبيعة  -مقالع الرخام في كارارا 

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  22:03

23:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار  - DWمسائية  23:03
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 األربعاء  2022-03-02 

 وثائقي  00:00

 نعمة لإلنسان ونقمة للطبيعة  - مقالع الرخام في كارارا

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  00:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  01:00

 وثائقي  01:15

 نبات المستقبل الخارق  -الطحالب 

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  02:00

 المجلة االقتصادية  -صنع في ألمانيا  02:30

 ف بداية الحوار االختال -جعفر توك  03:00

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  04:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  04:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  05:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  06:00

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  06:30

 ار االختالف بداية الحو -جعفر توك  07:00

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  08:00

 وثائقي  08:30

 نعمة لإلنسان ونقمة للطبيعة  -مقالع الرخام في كارارا 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  09:00

 وثائقي  09:15

 نبات المستقبل الخارق  -الطحالب 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  10:00

 المجلة االقتصادية   -مانيا صنع في أل 10:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  11:00

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  12:00

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  12:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  13:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  14:00

 العولمة و اإلنسان مجلة - 3000العولمة  14:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  15:00

 وثائقي  15:15
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 نبات المستقبل الخارق  -الطحالب 

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  16:15

 المجلة الثقافية   -لثقافة واحة ا 16:30

17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  18:03

 إرث سيمون بوليفار، بوليفيا  -سوكري 

 وثائقي 18:15

 ظروف عمل قاسية إلنقاذ األرض   -علماء المناخ 

البا ما يعمل باحثو المناخ في ظل ظروف مناخية قاسية. يجمع العلماء وقائع حول التغير المناخي بين  غ
األنهار الجليدية في سلسلة جبال األلب، وفي المنطقة القاحلة شمال القطب الشمالي أو في المناطق  

 المدارية الحارة والرطبة. 
شخص   200لم ألبحاث القطب الشمالي. إلى جانب يعتبر أرخبيل القطب الشمالي أكبر "مختبر" في العا

آالف دب قطبي في األرخبيل النرويجي. تخصصت آنيت بارتش   300يعيشون هناك، يوجد أكثر من 
بمراقبة وقياس مناطق التربة الصقيعية. ال يعرف الكثير عنها باستثناء الزيادة السنوية في معدالت  

تضّم كميات هائلة من غاز ثاني أوكسيد الكاربون، والتي إن   ذوبانها. عالوة على ذلك هناك احتمال بأنها
 تسّربت فستؤدي لتسريع ظاهرة االحتباس الحراري الجارية حاليا.  

يُجري عالم الجليد أنطون نويرايتر قياسات مختلفة في الصدوع الموجودة في ظل ظروف مناخية مختلفة.  
دية قبل قرن من الزمن، فاألنهار الجليدية العمالقة  وكانت قد بدأت قياسات ذات طابع بسيط لألنهار الجلي 

في تراجع مستمر منذ زمن طويل. ذوبان مياه األنهار الجليدية هو نتيجة ومسبّب للتغير المناخي في ذات  
الوقت. يقول أنطون نويرايتر إن قلة الجليد تعني المزيد من المياه، وإن هذه الكميات الكبيرة من المياه  

 ن أشعة الشمس.  ستمتص المزيد م
يُجري أنطون فافيزنهوفر بحوثا في المناطق الحارة والرطبة جنوب كوستاريكا في الغابات البدائية. يسعى  

أساسا للعثور على بذور مناسبة ونباتات صغيرة. مشاريعه تدور حول إعادة تأهيل المناطق التي أُزيلَت  
دف هو الحفاظ على التنوع البيولوجي الغني  منها الغابات في الماضي، وكذلك المناطق المحمية. اله

 للمنطقة عبر اختيار أنواع محددة من األشجار، ولتقليل انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون قدر اإلمكان.   

 
تشّكل الوقائع العلمية أساس فهم أفضل للسياقات الموجودة، وألجل مناقشة مثمرة تهدف إليجاد حلول.   

ر بمسألة حساسة ومعقدة هي النظام المناخي. هؤالء العلماء الثالثة متفقون حول  وخاصة عندما يتعلق األم
 مسألة أن جمع البيانات لن يحّل األزمة المناخية لوحده، إذ يجب أن تتبع جمع البيانات أفعال. 

19:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  20:03

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  21:30

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

 إرث سيمون بوليفار، بوليفيا  -سوكري 

 وثائقي  22:15

 ظروف عمل قاسية إلنقاذ األرض   -علماء المناخ 

23:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 خبار متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لأل - DWمسائية  23:03



 DW Arabia | الخميس 2022-03-03  7/70

 الخميس  2022-03-03 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  00:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  00:15

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  00:30

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  01:00

 إرث سيمون بوليفار، بوليفيا  -سوكري 

 وثائقي  01:15

 ظروف عمل قاسية إلنقاذ األرض   -علماء المناخ 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  02:00

 وثائقي  02:30

 نعمة لإلنسان ونقمة للطبيعة  -مقالع الرخام في كارارا 

 وثائقي  03:00

 ض ظروف عمل قاسية إلنقاذ األر  -علماء المناخ 

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  03:45

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  04:15

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  04:30

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  05:00

 إرث سيمون بوليفار، بوليفيا  -سوكري 

 وثائقي  05:15

 ظروف عمل قاسية إلنقاذ األرض   -علماء المناخ 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  06:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  06:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  07:00

 وثائقي  07:15

 سر صداقتنا  -نحن والكالب 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  08:00

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  08:30

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  09:00

 إرث سيمون بوليفار، بوليفيا  -سوكري 

 وثائقي  09:15

 ظروف عمل قاسية إلنقاذ األرض   -علماء المناخ 

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  10:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  10:30

 لمكانتقارير تلفزيونية من عين ا -مراسلون  11:00
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 وثائقي  11:15

 مناجم غير قانونية في الفلبين -ذهب قاتل 

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  12:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  12:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  13:00

 وثائقي  13:15

 سر صداقتنا  -والكالب  نحن

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  14:00

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  14:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  15:00

 وثائقي  15:15

 مناجم غير قانونية في الفلبين -ذهب قاتل 

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 والشبكة العنكبوتية العالم الرقمي  -كليك  16:15

 دول وأشخاص وحكايات   -عيٌن على أوروبا  16:30

17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

19:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  20:03

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  21:30

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

23:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار  - DWمسائية  23:03
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 الجمعة  2022-03-04 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  00:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  00:30

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

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  02:00

 الم الرقمي والشبكة العنكبوتية الع -كليك  02:15

 مجلة السيارات   -عالم السرعة  02:30

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

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  04:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  04:30

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

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  06:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  06:15

 وثائقي  06:30

 نعمة لإلنسان ونقمة للطبيعة  -مقالع الرخام في كارارا 

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

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  08:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  08:30

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

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  10:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  10:30

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

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  12:00

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  12:30

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

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  14:00

 حدث ريبورتاجات تعاصر ال -عن كثب  14:30

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

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

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

 جلة السيارات م -عالم السرعة  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 برنامج سياسي ساخر  -البشير شو  18:03

19:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  20:03

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  21:30

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  22:03

23:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 اث اليوم مع موجز لألخبار متابعة تحليلية ألبرز أحد - DWمسائية  23:03



 DW Arabia | السبت 2022-03-05  11/70

 السبت  2022-03-05 

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  00:00

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  00:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  01:00

 األسبوع  العالم هذا -مراسلون حول العالم  02:00

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  02:15

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  02:45

 وثائقي 03:15

 تحدي العوائق -تحقيق الحلم 

لكن صعود درجة واحدة يمكن أن يشكل تحديا كبيرا لهما. إنهما الرياضي   -يعدان من أفضل الرياضيين 
 المتحرك الحسن بالدي.   الضرير شجاع نشوان وسائق الكرسي

سائق الكرسي المتحرك المصاب بشلل نصفي الحسن بالدي والعب الجودو الضرير شجاع نشوان هما  
رياضيان استثنائيان. في الوقت الذي يكافح فيه الحسن من أجل المشاركة الرابعة في األلعاب البارالمبية  

ة، يحلم شجاع نشوان بالترشح ألول دورة  في طوكيو وبالتي ستكون فرصته األخيرة للحصول على ميدالي 
أولمبية لذوي االحتياجات الخاصة. ولكن قبل أن يتحقق "حلم العمر" لشجاع، يواجه العب الجودو تحديا  

 إضافيا أكبر خالل رحلته إلى وطنه األم اليمن الذي مزقته الحرب ويواجه كارثة إنسانية. 
األم غينيا منذ سبعة عشر عاما، حيث كاد يفقد حياته    بينما لم يزر الحسن، سائق الكرسي المتحرك وطنه

عند والدته، ترعرع الحسن الطفل المصاب بشلل نصفي لدى أبوين تبنياه في ألمانيا. يقول الحسن البالغ  
من العمر خمسة وثالثين عاما: "لو بقيت في غينيا، لما كنت قد بلغت الخامسة من العمر". كان سبب  

 في غينيا.  إعاقته خطأ أحد األطباء
بعد عدة أشهر من التدريب واإلعداد، لم يتحقق حلم المشاركة في األلعاب األولمبية للمعاقين لالعب  
الجودو الضرير شجاع ولذا يواجه تحديا جديدا اآلن بالتعامل مع خيبة األمل هذه ويكافح لتجاوز هذه  

 المرحلة. 

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  04:00

 مجلة السيارات  -سرعة عالم ال 04:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  05:00

 وثائقي  05:15

 مناجم غير قانونية في الفلبين -ذهب قاتل 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  06:00

 وثائقي  06:15

 ظروف عمل قاسية إلنقاذ األرض   -علماء المناخ 

 في أوروبا  الحياة والمجتمع -يوروماكس  07:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  07:30

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  08:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  08:30

 عروض موسيقية من أوروبا  -موسيقى أوروبية  09:00

Lighthouse Family )بريطانيا( 
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  Lighthouse Familyفرقة  Paul Tuckerو   Tunde Baiyewuأسس الطالبان  1993ي عام 
اشتهرت الفرقة في جميع أنحاء اوروبا. في   Ocean Driveفي نيوكاسل. ومع صدور أول ألبوماتها 

 افترق مؤسسا الفرقة عن بعضهما. وبعد سبع سنوات تأسست الفرقة من جديد.  2003عام 

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  09:45

 وثائقي  10:15

 ظروف عمل قاسية إلنقاذ األرض   -علماء المناخ 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  11:00

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  11:30

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  12:00

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  12:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  13:00

 وثائقي  13:15

 تحدي العوائق  -تحقيق الحلم 

 العقيدة والحياة  14:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  14:30

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  15:00

 إرث سيمون بوليفار، بوليفيا  -سوكري 

 وثائقي  15:15

 ض ظروف عمل قاسية إلنقاذ األر  -علماء المناخ 

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 وثائقي  16:15

 تحدي العوائق  -تحقيق الحلم 

17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان  -مراسلون  17:15

 مجلة العولمة و اإلنسان  - 3000العولمة  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 ا األسبوعالعالم هذ  -مراسلون حول العالم  18:03

 وثائقي  18:15

 مناجم غير قانونية في الفلبين -ذهب قاتل 

19:00 DW  األخبار  -األخبار 

 وثائقي  19:15

 تحدي العوائق  -تحقيق الحلم 

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  20:03
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 العقيدة والحياة  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  21:15

 المجلة الثقافية  -واحة الثقافة  21:30

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  22:03

Lighthouse Family  )بريطانيا( 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  22:45

 وثائقي  23:15

 ظروف عمل قاسية إلنقاذ األرض   -علماء المناخ 
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 األحد  2022-03-06 

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  00:00

 المجلة الثقافية   -الثقافة  واحة 00:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  01:00

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  02:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  02:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  03:00

 وثائقي 03:15

 تدمير وطن، الجزء األول: بلد النفط  -العراق 

شن العراق بقيادة صدام حسين حربا على إيران استمرت تبعاتها لعقود في منطقة    1980في أوائل عام 
 الخليج واتسمت باألكاذيب والتالعب وراح ضحيتها الكثير من البشر.  

في ذلك الوقت رأت الدول الغربية في صدام حسين قائدا حداثيا ودرعا واقيا من ماللي إيران الشيعة  
العنان للنظام العراقي بمحاربة البلد اإلسالمي إيران كما ُسمح له باستخدام  المتطرفين. وهكذا أطلقوا 
 األسلحة الكيميائية نفسها. 

اعتقد صدام حسين أن واشنطن وباريس ولندن ستبقى حليفا   1988عندما انتهت حرب الخليج األولى عام  
ج كبيرة للغاية. للمرة األولى،  إلى جانبه. لكنه أخطأ الظن في ذلك، فالمصالح االقتصادية في منطقة الخلي

عاًما والذي أدى في نهاية المطاف إلى الفوضى في   40يحكي مسلسل وثائقي قصة الصراع المستمر منذ 
العراق. حقبة زمنية رافقتها أكاذيب وخيانات وتالعب بالحقائق. فيلم يتكلم فيه سياسيون وشهود  

األمم المتحدة وعراقيون ليحكوا تجاربهم في   معاصرون من الواليات المتحدة وفرنسا وكذلك نواب من
 عاًما والذي دمر العراق في نهايته بالكامل.  40الصراع المستمر منذ 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  04:00

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  04:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  05:00

 وثائقي  05:15

 تحدي العوائق  -حلم تحقيق ال

 الحياة والمجتمع في أوروبا  -يوروماكس  06:00

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  06:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  07:00

 العقيدة والحياة  08:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  08:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  09:00

 فزيونية من عين المكانتقارير تل -مراسلون  10:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  10:15

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  10:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  11:00

 وثائقي  11:15
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 : بلد النفط تدمير وطن، الجزء األول -العراق 

 العقيدة والحياة  12:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  12:30

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  13:00

 إرث سيمون بوليفار، بوليفيا  -سوكري 

 وثائقي  13:15

 ظروف عمل قاسية إلنقاذ األرض   -علماء المناخ 

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  14:00

 لة الثقافية المج  -واحة الثقافة  14:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  15:00

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 وثائقي  16:15

 تدمير وطن، الجزء األول: بلد النفط  -العراق 

17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  17:15

 نيقصص ملهمة في برل -عندي حكاية  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -ألخبار ا 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  18:03

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  18:15

Lighthouse Family  )بريطانيا( 

19:00 DW  األخبار  -األخبار 

 وثائقي  19:15

 مناجم غير قانونية في الفلبين -ذهب قاتل 

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  20:03

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  21:15

 مجلة العلوم والتكنولوجيا   -المستقبل اآلن  21:30

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 العالم هذا األسبوع - مراسلون حول العالم 22:03

 وثائقي  22:15

 تحدي العوائق  -تحقيق الحلم 



 DW Arabia | األحد 2022-03-06  16/70

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  23:00
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 اإلثنين  2022-03-07 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  00:00

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  00:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  01:00

 وثائقي  01:15

 تدمير وطن، الجزء األول: بلد النفط  -العراق 

 العقيدة والحياة  02:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  02:30

 العالم هذا األسبوع -عالم مراسلون حول ال 03:00

 وثائقي 03:15

 الكائنات التي تعيش في أجسامنا ـ رحلة سفاري ميكروسكوبية 

جسد اإلنسان، عبارة عن عوالم لم تجر بحوث كافية حوله. إنه موطن ألعداد ال تُحصى من الكائنات الحية  
الحياة. هذه الميكروبات داخلنا   المجهرية والغريبة. جسد نظام إيكولوجي في تغير، ويضم أشكاال كثيرة من

 أثّرت بقوة على تطورنا وعلى مسار التاريخ البشري. 
وكما هي الحال مع كوكب األرض يتألف جسدنا من مناظر طبيعية غاية في الجمال، وكائنات حية تثير  

الدهشة. الفيلم الوثائقي "الكائنات التي تعيش في أجسامنا" سيأخذ المشاهدين في رحلة سفاري  
كروسكوبية فريدة من نوعها. سنلتقي خاللها بكائنات تعيش وتزدهر وتتنافس وتتغذى وتولد وتموت  مي

على سطح جسدنا، أو في أعماقه. هذه الكائنات المجهرية تحّدد صحتنا ومتوسط عمرنا المتوقع، وسلوكنا  
 أيضا.   

 
م دمج المجهر اإللكتروني  بات من الممكن حاليا جعل تلك العوالم مرئية بفضل المؤثرات الخاصة: يت

السينمائي مع تقنية أفالم الماكرو الفائقة. يُظهر الفيلم الوثائقي آخر ما توصل إليه العلم من معارف مدهشة  
أو اكتشافات جديدة. يطرح الفيلم الوثائقي أسئلة مثل َمن نحن، وكيف نعيش مع وجود تلك الكائنات  

ل أغلبها مجهوال بالنسبة لنا، ولكنها تشّكل وجودنا. نُولد كبشر  المجهرية والعوالم اإليكولوجية التي ال زا
مئة بالمئة، لكن عندما نموت تكون نسبة تسعين بالمئة منا كائنات مجهرية. بين هذين الحّدين في حياتنا  

 تكمن المناطق غير المكتشفة للكائنات التي تعيش في داخلنا. 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  04:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  04:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  05:00

 وثائقي  05:15

 تدمير وطن، الجزء األول: بلد النفط  -العراق 

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  06:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  06:30

 هذا األسبوع العالم -مراسلون حول العالم  07:00

 وثائقي  07:15

 الكائنات التي تعيش في أجسامنا ـ رحلة سفاري ميكروسكوبية 

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  08:00

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

 وثائقي  09:15

 تدمير وطن، الجزء األول: بلد النفط  -العراق 

 العقيدة والحياة  10:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  10:30

 ميراث اإلنسانية -كنوز البشرية  11:00

 معبد ماهاباليبورام الصخري، الهند 

وتمثل هذه اللوحة البهية التصور   توجد أكبر لوحة محفورة في الصخر في معبد ماهاباليبورام الهندي، 
الهندوسي للجنة على األرض. وبحسب هذا التصور يتحد البشر والحيوانات واآللهة والقديسون هنا في  

 حب واحترام لبعضهم البعض، توحدهم المياه نهر الجانج المقدسة. 
لهند، غايتها  كانت هناك خطة طموحة لدى ملوك من ساللة بالالفا قبل ألف وخمسمئة عام في جنوب ا

كيلومتًرا جنوبي مدراس، إلى مدينة معبد   50تحويل المنطقة الصخرية حول ماهاباليبورام، على بعد 
مقدسة. أجيال من الحجارين عملت هنا نحو مئتي عام على تشكيل ذلك المعبد المزخرف من الجرانيت  

 .  الخام. واليوم أصبحت مدينة المعبد مقصدا للناس من كافة أنحاء العالم
يقدم هذا الفيلم صورة عن هذا المعبد المخصص آللهة مختلفة تسمى "راتهاس" ألنه يشبه العربات  
 المبهرجة في احتفاالت المعابد الهندية، ولهذه كما للوحة المحفورة داللة على مشاعر دينية عميقة. 

 وثائقي  11:15

 تحدي العوائق  -تحقيق الحلم 

 في أوروباالحياة والمجتمع   -يوروماكس  12:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  12:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  13:00

 وثائقي  13:15

 الكائنات التي تعيش في أجسامنا ـ رحلة سفاري ميكروسكوبية 

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  14:00

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  14:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  15:00

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 وثائقي  16:15

 الكائنات التي تعيش في أجسامنا ـ رحلة سفاري ميكروسكوبية 

17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 رقمي والشبكة العنكبوتية العالم ال -كليك  18:03

 وثائقي  18:15

 تحدي العوائق  -تحقيق الحلم 

19:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  20:03

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  21:30

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  22:03

 وثائقي  22:15

 ألول: بلد النفط تدمير وطن، الجزء ا -العراق 

23:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار  - DWمسائية  23:03
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 الثالثاء 2022-03-08 

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  00:00

 حصاد الدوري األلماني -ني الدوري األلما 00:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  01:00

 وثائقي  01:15

 الكائنات التي تعيش في أجسامنا ـ رحلة سفاري ميكروسكوبية 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  02:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  02:30

 والشبكة العنكبوتية  العالم الرقمي -كليك  03:00

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  03:15

Lighthouse Family  )بريطانيا( 

 العقيدة والحياة  04:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  04:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  05:00

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  06:00

 دول وأشخاص وحكايات  -با عيٌن على أورو 06:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  07:00

 وثائقي  07:15

 تحدي العوائق  -تحقيق الحلم 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  08:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  08:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  09:00

 ئقي وثا 09:15

 الكائنات التي تعيش في أجسامنا ـ رحلة سفاري ميكروسكوبية 

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  10:00

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  10:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  11:00

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  11:15

Lighthouse Family  )بريطانيا( 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  12:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  12:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  13:00
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 يات دول وأشخاص وحكا -عيٌن على أوروبا  14:00

 العقيدة والحياة  14:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  15:00

 وثائقي  15:15

 تدمير وطن، الجزء األول: بلد النفط  -العراق 

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  16:15

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  16:30

17:00 DW األخبار  -ر األخبا 

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  18:03

19:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

20:00 DW  بار موجز األخ -األخبار 

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  20:03

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 العقيدة والحياة  21:30

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  22:03

23:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار  - DWية مسائ 23:03
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 األربعاء  2022-03-09 

 العقيدة والحياة  00:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  00:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  01:00

 وثائقي  01:15

 تحدي العوائق  -حقيق الحلم ت

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  02:00

 المجلة االقتصادية  -صنع في ألمانيا  02:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  03:00

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  04:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  04:30

 تالف بداية الحوار االخ -جعفر توك  05:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  06:00

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  06:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  07:00

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  08:00

 العقيدة والحياة  08:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  09:00

 وثائقي  09:15

 تحدي العوائق  -الحلم   تحقيق

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  10:00

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  10:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  11:00

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  12:00

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  12:30

 ة الحوار االختالف بداي  -جعفر توك  13:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  14:00

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  14:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  15:00

 وثائقي  15:15

 تحدي العوائق  -تحقيق الحلم 
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16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  16:15

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  16:30

17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 انية ميراث اإلنس -كنوز البشرية  18:03

 معبد ماهاباليبورام الصخري، الهند 

 وثائقي 18:15

 قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء األول 

"في الماضي كانوا يقتلوننا بالبنادق، واليوم يقتلوننا بإزالة الغابات والسدود". أدى إخفاق الحكومة  
قبيلة موندوروك إجراءات ضد االستيالء غير الشرعي على  البرازيلية في حماية غابات األمازون التخاذ 
 األراضي، وإزالة الغابات بشكل غير قانوني. 

في إطار تحالف غير مسبوق بقيادة زعيم القبيلة جواريز سو موندوروكو تكافح قبائل السكان األصليين  
ن على أراض تبلغ  سرقة وتدمير مصادر عيشهم منذ أكثر من ستة أعوام. في البرازيل استولى مزارعو

كيلومتر مربع دون الحصول على سند ملكية لها. إنها أراض تعادل مساحة بلد بحجم   600.000مساحتها 
. لكن  1985ـ 1964فرنسا. والبداية كانت بتشجيع الدكتاتورية العسكرية التي حكمت البلد بين عامي 

ام المضاربين حاليا باالستيالء على  المزارعين لم يصبحوا مالكين قانونيين لها. وهذا هو السبب في قي
األراضي، وإزالة الغابات وبيعها بصكوك ملكية مزورة. هذا االستيالء على األراضي والذي يُسمى باللغة  

 البرتغالية "غريالغيم" هو سبب إزالة الغابات غير المنضبط، والصراعات العنيفة على األراضي.  
، وذلك أثناء تعاقب ثالث حكومات برازيلية. ويُقّدم  2020و 2014تّم تصوير هذا الفيلم الوثائقي بين 

الفيلم رؤى عميقة عن مأساة االحتالل غير القانوني لألراضي المملوكة للدولة، ومناطق الغابات من قبل  
جماعات إجرامية منّظمة. وقد انضّمت قبائل عديدة للسكان األصليين بقيادة جواريز سو موندوروكو،  

وكو، للدفاع عن موطنهم والكفاح معا ألجل الحفاظ على الغابات واألنهار. يرغب  زعيم قبيلة موندور
المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة من خالل مبادرتين رئيسيتين هما "كاستانيرا" و  

ء على  "ريوس بوآدورس" وبالتعاون مع مكتب المدعي العام الفيدرالي والشرطة الفيدرالية لمنع االستيال
 األراضي في جنوب غرب والية بارا.  

اقتربت من منطقة سكنى قبيلة    2019يزداد تغلغل العصابات اإلجرامية في الغابات المطيرة، ففي عام 
موندوروكو العرقية. يؤدي نشطاء حركة "كولكتيفو أدويوفيسوال موندوروكو" دورا هاما في الكفاح ألجل  

 هو الدفاع عن موطن موندوروكو ولفت االنتباه الدولي ألوضاعهم. الحفاظ على منطقة األمازون. هدفهم  

19:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  20:03

 ن يملهمة في برل قصص  -عندي حكاية  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  21:30

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  22:03

 معبد ماهاباليبورام الصخري، الهند 
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 وثائقي  22:15

 قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء األول 

23:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار  - DWمسائية  23:03
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 الخميس  2022-03-10 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  00:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  00:15

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  00:30

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  01:00

 معبد ماهاباليبورام الصخري، الهند 

 وثائقي  01:15

 برازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء األول قلب ال

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  02:00

 العقيدة والحياة  02:30

 وثائقي  03:00

 قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء األول 

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  03:45

 العالم هذا األسبوع -ول العالم مراسلون ح 04:15

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  04:30

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  05:00

 معبد ماهاباليبورام الصخري، الهند 

 وثائقي  05:15

 قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء األول 

 و اإلنسان مجلة العولمة - 3000العولمة  06:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  06:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  07:00

 وثائقي  07:15

 تدمير وطن، الجزء األول: بلد النفط  -العراق 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  08:00

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  08:30

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  09:00

 معبد ماهاباليبورام الصخري، الهند 

 وثائقي  09:15

 قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء األول 

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  10:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  10:30

 المكانتقارير تلفزيونية من عين   -مراسلون  11:00

 وثائقي  11:15
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 الكائنات التي تعيش في أجسامنا ـ رحلة سفاري ميكروسكوبية 

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  12:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  12:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  13:00

 وثائقي  13:15

 تدمير وطن، الجزء األول: بلد النفط  -العراق 

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  14:00

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  14:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  15:00

 وثائقي  15:15

 الكائنات التي تعيش في أجسامنا ـ رحلة سفاري ميكروسكوبية 

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  16:15

 دول وأشخاص وحكايات   -عيٌن على أوروبا  16:30

17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

19:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  20:03

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  21:30

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

23:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 جز لألخبار متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع مو  - DWمسائية  23:03
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 الجمعة  2022-03-11 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  00:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  00:30

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

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  02:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  02:15

 مجلة السيارات   -عالم السرعة  02:30

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

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  04:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  04:30

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

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  06:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  06:15

 العقيدة والحياة  06:30

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

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  08:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  08:30

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

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  10:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  10:30

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

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  12:00

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  12:30

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

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  14:00

 بورتاجات تعاصر الحدث ري -عن كثب  14:30

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

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  16:15

Lighthouse Family  )بريطانيا( 
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17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 برنامج سياسي ساخر  -البشير شو  18:03

19:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

20:00 DW موجز األخبار  -ار األخب 

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  20:03

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  21:30

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  22:03

23:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار  - DWمسائية  23:03
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 السبت  2022-03-12 

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  00:00

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  00:30

 تالف بداية الحوار االخ -جعفر توك  01:00

 العالم هذا األسبوع  -مراسلون حول العالم  02:00

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  02:15

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  02:45

 وثائقي 03:15

 الفيروس في أجسامنا 

خطرة. إنها كائنات  الفيروسات كثيرة ومتواجدة في كل مكان. وهي ليست قاتلة، لكنها في بعض األحيان 
نجت بعبقرية مذهلة وموجودة منذ وجود الحياة على األرض نفسها. وقد لعبت الفيروسات دورا فعاال في  

 تطور الحياة وكذلك في تطور البشر. 
"الفيروسات هي التي تتحكم بالعالم، وهي تبين لنا اآلن إلى أين نتجه" ، هذا ما قالته عالمة الفيروسات  

الذي يأخذنا في رحلة رائعة إلى "عالم الفيروسات". يُظهر علماء   -لينغ في هذا الفيلم الشهيرة كارين مو
األحياء البحرية دور الفيروسات في حماية الشعاب المرجانية في محيطات العالم. اكتشف باحثون مؤخرا  

لعاثيات وهي  أهمية الفيروسات للجهاز المعوي في الكائن البشري. بمساعدة الفيروسات التي تسمى هناك ا
تم عالج الناس في جورجيا من االلتهابات البكتيرية الخطيرة    -"تلتهم" البكتيريا على وجه التحديد 

 والجراثيم المتعددة. 
بالمائة من الجينوم البشري يأتي من الفيروسات. كما دخلت الخصائص    50يقدر العلماء أن حوالي  

الحمل الجنيني، إلى الحمض النووي لدينا من خالل  البشرية األساسية، مثل الذاكرة طويلة األمد أو 
 الفيروسات. 

لكن الفيروسات يمكن أن تكون أيضا خطرة، وخاصة إذا غيّرنا نحن البشر األماكن الطبيعية للحيوانات   
ودمرنا التنوع البيولوجي. هذا ما يعلمنا إياه تاريخ األوبئة، من الحصبة إلى اإليدز إلى اإليبوال وكوفيد  

 لك يجب الحفاظ على التوازن بين عالم الفيروسات وعالم البشر.. لذ 19

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  04:00

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  04:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  05:00

 وثائقي  05:15

 الكائنات التي تعيش في أجسامنا ـ رحلة سفاري ميكروسكوبية 

 العالم هذا األسبوع -ون حول العالم مراسل 06:00

 وثائقي  06:15

 قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء األول 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  07:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  07:30

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  08:00

 العلوم والتكنولوجيا مجلة -المستقبل اآلن  08:30

 عروض موسيقية من أوروبا  -موسيقى أوروبية  09:00

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

 قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء األول 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  11:00

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  11:30

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  12:00

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  12:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  13:00

 وثائقي  13:15

 الفيروس في أجسامنا 

 وثائقي 14:00

 شابة باكستانية تتحدى التقاليد   -سيدة الدراجات النارية 

التنقل بالدراجة النارية في أرجاء وطنها باكستان أمر بديهي لزينة عرفان، لكن هل المجتمع الباكستاني  
 مستعد أيضا لالعتراف بحق النساء بهذه الحريات؟ 

الما  سنة( شغف سياقة الدراجات النارية عن والدها الذي توفى مبكرا. ولط 25ورثت زينة عرفان )
حصلت على دعم والدتها وشقيقها األكبر اللذين أقرا لها بمساحات من الحرية لتطوير شخصيتها، لكنهما  

يرغبان أيضا بأن تتزوج زينة في سن الثالثين على أبعد تقدير وأن تستكين للدور الذي يحدده لها المجتمع  
الحرية االحترام في المحيط المديني في  األبوي المحافظ، أي أن تكون ربة بيت وأم. يلقى اندفاع زينة نحو 
ُعرض في دور السينما   2018مسقط رأسها الهور، بل وتتمتع هناك بنوع من الشهرة، ففي عام 

الباكستانية فيلًما يحكي قصة حياتها. لكن عبر وسائل االتصال االجتماعي تصلها ايضا بين الحين واآلخر  
 ة التقليدية بين الجنسين. آراء تنتقد بشدة سلوكها العصري إزاء العالق

عندما شرعت زينة برحلتها عبر منطقة جبال هماليا الوعرة والمعروفة بتقاليدها الصارمة كان هدفها  
األسمى اكتشاف المزيد عن حياة النساء هناك. وعلى الرغم من أنها قوبلت عموما باالحترام وحسن  

ن التواصل مع نساء المنطقة الجبلية، فبدون حضور  الضيافة واالستعداد للمساعدة، إال أنها لم تتمكن حقا م
الرجال وموافقتهم لم يكن مسموحا لهن بالحديث مع زينة أمام الكاميرا. مرة أخرى تتضح لزينة عرفان  

 مكانتها الخاصة المميزة، لكن ذلك لم يمنعها من التمسك بشعارها: عيشي حلمك!

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  14:30

 ميراث اإلنسانية  -لبشرية كنوز ا 15:00

 معبد ماهاباليبورام الصخري، الهند 

 وثائقي  15:15

 قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء األول 

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 وثائقي  16:15

 الفيروس في أجسامنا 

17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 ة من عين المكان تقارير تلفزيوني -مراسلون  17:15

 مجلة العولمة و اإلنسان  - 3000العولمة  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  18:03

 وثائقي  18:15

 الكائنات التي تعيش في أجسامنا ـ رحلة سفاري ميكروسكوبية 
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19:00 DW  األخبار  -األخبار 

 وثائقي  19:15

 الفيروس في أجسامنا 

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  20:03

 وثائقي  20:30

 شابة باكستانية تتحدى التقاليد  -سيدة الدراجات النارية 

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  - كليك 21:15

 المجلة الثقافية  -واحة الثقافة  21:30

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  22:03

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  22:45

 وثائقي  23:15

 لمطيرة، الجزء األول قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات ا
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 األحد  2022-03-13 

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  00:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  00:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  01:00

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  02:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  02:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  03:00

 وثائقي 03:15

 تدمير وطن، الجزء الثاني: تبعات غزو الكويت  -العراق 

غزا الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين الكويت. لكن أصدقاءه السابقين   1990في الثاني من أغسطس  
 فورا لصالح الكويت وفرضوا عقوبات صارمة على العراق.  وحلفاءه الغربيين تدخلوا

 تحررت الكويت وخسر العراق الحرب ولكن صدام حسين بقي في السلطة. 
تم تدمير البنية التحتية العراقية من قبل الحلفاء الغربيين. وأصبحت األوضاع في العراق مأساوية وبحاجة  

فكانت النتيجة: حصار يقوي نظام الرئيس المصاب   إلى دعم إنساني لكن تحذيرات المختصين تم تجاهلها
 بجنون العظمة. 

 
. كانت سريعة ومدمرة. عدد الضحايا  1991وقعت حرب الخليج الثانية في الفترة من يناير إلى فبراير 

في الجانب العراقي غير معروف تماما ولكنه يقدر بنحو مائتي ألف قتيل وتم توثيق مقتل أربعمائة شخص  
فاء الغربيين. تبع ذلك حصار استمر اثني عشر عاًما ودفع الشعب العراقي على وجه  من جانب الحل

الخصوص ثمن جنون العظمة الذي يعاني منه رئيسهم المستبد: فكانت النتيجة وفاة مئات اآلالف من  
األطفال بسبب سوء التغذية وانخفاض عدد السكان فيما تنامت الحركات اإلسالمية المتشددة التي جذبت  

لشباب العراقي إليها. هكذا أصبحت القوى الغربية وفي مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية العدو الذي  ا
 يجب محاربته بكل الوسائل. 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  04:00

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  04:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  05:00

 وثائقي  05:15

 الفيروس في أجسامنا 

 الحياة والمجتمع في أوروبا  -يوروماكس  06:00

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  06:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  07:00

 وثائقي  08:00

 شابة باكستانية تتحدى التقاليد  -سيدة الدراجات النارية 

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  08:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  09:00

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  10:00

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

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  11:00

 وثائقي  11:15

 تدمير وطن، الجزء الثاني: تبعات غزو الكويت  -العراق 

 وثائقي  12:00

 شابة باكستانية تتحدى التقاليد  -سيدة الدراجات النارية 

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  12:30

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  13:00

 معبد ماهاباليبورام الصخري، الهند 

 وثائقي  13:15

 قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء األول 

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  14:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  14:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  15:00

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 وثائقي  16:15

 الثاني: تبعات غزو الكويت  تدمير وطن، الجزء  -العراق 

17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  17:15

 نيقصص ملهمة في برل -عندي حكاية  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  18:03

 أوروباعروض موسيقية من  -موسيقى أوروبية  18:15

19:00 DW  األخبار  -األخبار 

 وثائقي  19:15

 الكائنات التي تعيش في أجسامنا ـ رحلة سفاري ميكروسكوبية 

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  20:03

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 قارير تلفزيونية من عين المكانت -مراسلون  21:15

 مجلة العلوم والتكنولوجيا   -المستقبل اآلن  21:30

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

 وثائقي  22:15

 الفيروس في أجسامنا 

 االختالف بداية الحوار  -ر توك جعف 23:00
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 اإلثنين  2022-03-14 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  00:00

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  00:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  01:00

 قي وثائ 01:15

 تدمير وطن، الجزء الثاني: تبعات غزو الكويت  -العراق 

 وثائقي  02:00

 شابة باكستانية تتحدى التقاليد  -سيدة الدراجات النارية 

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  02:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  03:00

 وثائقي 03:15

 ا إلى زامبيا بالقطار من تانزاني -سكة الحديد تازارا 

بدأ بناء سكة حديد تنزانيا للقطارات، ويُرمز لها اختصارا تازارا. وكان الهدف منها إنشاء    1971في عام 
كيلومترا من مسارات   1860أحد أكثر مشاريع البنية التحتية طموحا في أفريقيا. جرى إنشاء نحو  

 ، والجبال العالية. القطارات عبر الغابات الكثيفة، ومناطق السافانا غير المأهولة
افتتح خط السكك الحديدية التي تربط مدينة دار السالم الساحلية الكائنة شمال شرق تنزانيا    1976في عام 

بمدينة كابيري مبوشي وسط البالد. أطلق األهالي على القطار اسم أوهورو، أي الحرية. إذ كانت السكك  
تقاللية. ولكن توقف العمل في محطات قطارات  الحديدة محط آمال البشر بالحصول على حياة أكثر اس 

عديدة من المسار منذ أعوام. موظف شاب في سكة الحديد يأمل في مستقبل تتألق فيه سكة حديد تازارا  
 مجددا.  

يتعين على سائقي القطارات مراقبة قطعان القردة والفيلة واألسود وأفراس النهر والزرافات. هذا فيما  
تن القطارات بمناظر الحيوانات البرية وهم في أمان. فشراء تذكرة في رحلة  يستمتع المسافرون على م

 قطارات تازارا يتضمن المرور عبر مناطق السافانا.   
بعد المرور بمحمية "سيلوس غيم الطبيعية" يأتي الجزء األكثر خطورة واألكثر جماال من الرحلة. عادة ما  

مح لفريق البرنامج بركوب القطار نهارا. تمّكن الفريق  يمر القطار األسطوري بهذا الجزء ليال. لكن سُ 
بفضل طائرة مسيَّرة من التقاط صور ساحرة ال مثيل لها من الجو. صور غير عادية لمنطقة غير معروفة  

 إلى حد بعيد، ال يُرى فيها أثر لإلنسان إال سكة القطار. 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  04:00

 مجلة الصحة  -يديك  صحتك بين 04:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  05:00

 وثائقي  05:15

 تدمير وطن، الجزء الثاني: تبعات غزو الكويت  -العراق 

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  06:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  06:30

 سبوعالعالم هذا األ  -مراسلون حول العالم  07:00

 وثائقي  07:15

 بالقطار من تانزانيا إلى زامبيا   -سكة الحديد تازارا 

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  08:00

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

 وثائقي  09:15

 تدمير وطن، الجزء الثاني: تبعات غزو الكويت  -العراق 

 وثائقي  10:00

 شابة باكستانية تتحدى التقاليد  -سيدة الدراجات النارية 

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  10:30

 ميراث اإلنسانية -كنوز البشرية  11:00

 قوة الوحي, اليونان  -ديلفي 

ت مدينة ديلفي المقدسة مالذا للباحثين عن المشورة من كافة أنحاء العالم القديم.  لما يزيد عن ألف عام، كان 
ملوك وأناس بسطاء التقوا في هذا المكان الذي كان يعتبر بسرة العالم، لطلب الحكمة، أو الوساطة  

ت. كان  الروحية النبوءة بيثيا التي كانت على ارتباط مباشر بأبولو، أحد اآللهة التقدميين في ذلك الوق 
 لتفسير الحكم أثرا على جهود الوحدة الهلينية واستيطان البحر المتوسط. 

وبقي كهنة ديلفي من نخبة العالم القديم لقرون طويلة. يبدأ الفيلم برحلة إلى ديلفي عبر البحر، ويرافق بعثة  
ة. إنه  تخيلية من جزيرة ثيرا المكتظة بالسكان، وذلك لطلب المشورة بخصوص منطقة استيطان جديد

موسم الربيع حيث يعود أبولو إلى معبده المقدس كل عام، طابور طويل من المنتظرين يتحرك ببطء باتجاه  
المعبد المقدس في األعلى حيث توجد خزائن الكنوز وتماثيل األبطال بأفضل حلتها، والتي هي في األصل  

تصل البعثة إلى معبد أبولو، ويدخل  عبارة عن هدايا شكر من المدن الدول المتحاربة فيما بينها. أخيرا 
أفرادها المصابين بانعدام الرؤية بسبب الضوء الخارجي إلى الغرفة العتمة ليقفوا أمام العرافة، منتظرين  

 مشورتها حكمتها. 

 وثائقي  11:15

 الفيروس في أجسامنا 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  12:00

 والتكنولوجيا مجلة العلوم  -المستقبل اآلن  12:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  13:00

 وثائقي  13:15

 بالقطار من تانزانيا إلى زامبيا   -سكة الحديد تازارا 

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  14:00

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  14:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  15:00

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 وثائقي  16:15

 بالقطار من تانزانيا إلى زامبيا   -سكة الحديد تازارا 

17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  18:03

 وثائقي  18:15

 الفيروس في أجسامنا 
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19:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  20:03

 افية المجلة الثق  -واحة الثقافة  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  21:30

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  22:03

 وثائقي  22:15

 تدمير وطن، الجزء الثاني: تبعات غزو الكويت  -العراق 

23:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار  - DWية مسائ 23:03
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 الثالثاء 2022-03-15 

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  00:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  00:30

 كة العنكبوتية العالم الرقمي والشب -كليك  01:00

 وثائقي  01:15

 بالقطار من تانزانيا إلى زامبيا   -سكة الحديد تازارا 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  02:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  02:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  03:00

 وباعروض موسيقية من أور -موسيقى أوروبية  03:15

 وثائقي  04:00

 شابة باكستانية تتحدى التقاليد  -سيدة الدراجات النارية 

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  04:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  05:00

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  06:00

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  06:30

 رقمي والشبكة العنكبوتية العالم ال -كليك  07:00

 وثائقي  07:15

 الفيروس في أجسامنا 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  08:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  08:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  09:00

 وثائقي  09:15

 بالقطار من تانزانيا إلى زامبيا   -سكة الحديد تازارا 

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  10:00

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  10:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  11:00

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  11:15

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  12:00

 أللمانيحصاد الدوري ا -الدوري األلماني  12:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  13:00

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

 شابة باكستانية تتحدى التقاليد  -سيدة الدراجات النارية 

 ألسبوعالعالم هذا ا -مراسلون حول العالم  15:00

 وثائقي  15:15

 تدمير وطن، الجزء الثاني: تبعات غزو الكويت  -العراق 

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  16:15

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  16:30

17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  18:03

19:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  20:03

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 وثائقي  21:30

 شابة باكستانية تتحدى التقاليد  -سيدة الدراجات النارية 

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  22:03

23:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار  - DWمسائية  23:03
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 األربعاء  2022-03-16 

 وثائقي  00:00

 شابة باكستانية تتحدى التقاليد  -سيدة الدراجات النارية 

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  00:30

 العالم هذا األسبوع -العالم مراسلون حول  01:00

 وثائقي  01:15

 الفيروس في أجسامنا 

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  02:00

 المجلة االقتصادية  -صنع في ألمانيا  02:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  03:00

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  04:00

 والتكنولوجيامجلة العلوم  -المستقبل اآلن  04:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  05:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  06:00

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  06:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  07:00

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  08:00

 وثائقي  08:30

 تتحدى التقاليد شابة باكستانية  -سيدة الدراجات النارية 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  09:00

 وثائقي  09:15

 الفيروس في أجسامنا 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  10:00

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  10:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  11:00

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  12:00

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  12:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  13:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  14:00

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  14:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  15:00

 وثائقي  15:15
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 الفيروس في أجسامنا 

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  16:15

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  16:30

17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  18:03

 قوة الوحي, اليونان  -ديلفي 

 وثائقي 18:15

 قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء الثاني

"في الماضي كانوا يقتلوننا بالبنادق، واليوم يقتلوننا بإزالة الغابات والسدود". أدى إخفاق الحكومة  
برازيلية في حماية غابات األمازون التخاذ قبيلة موندوروك إجراءات ضد االستيالء غير الشرعي على  ال

 األراضي، وإزالة الغابات بشكل غير قانوني. 
في إطار تحالف غير مسبوق بقيادة زعيم القبيلة جواريز سو موندوروكو تكافح قبائل السكان األصليين  

من ستة أعوام. في البرازيل استولى مزارعون على أراض تبلغ    سرقة وتدمير مصادر عيشهم منذ أكثر
كيلومتر مربع دون الحصول على سند ملكية لها. إنها أراض تعادل مساحة بلد بحجم   600.000مساحتها 

. لكن  1985ـ 1964فرنسا. والبداية كانت بتشجيع الدكتاتورية العسكرية التي حكمت البلد بين عامي 
مالكين قانونيين لها. وهذا هو السبب في قيام المضاربين حاليا باالستيالء على  المزارعين لم يصبحوا 

األراضي، وإزالة الغابات وبيعها بصكوك ملكية مزورة. هذا االستيالء على األراضي والذي يُسمى باللغة  
 البرتغالية "غريالغيم" هو سبب إزالة الغابات غير المنضبط، والصراعات العنيفة على األراضي.  

، وذلك أثناء تعاقب ثالث حكومات برازيلية.  2020و 2014تّم تصوير هذا الفيلم الوثائقي بين عامي 
يُقّدم الفيلم رؤى عميقة عن مأساة االحتالل غير القانوني لألراضي المملوكة للدولة، ومناطق الغابات من  

ة جواريز سو موندوروكو،  قبل جماعات إجرامية منّظمة. انضّمت قبائل عديدة للسكان األصليين بقياد
زعيم قبيلة موندوروكو، للدفاع عن موطنهم والكفاح معا ألجل الحفاظ على الغابات واألنهار. ,يرغب  

المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة من خالل مبادرتين رئيسيتين هما "كاستانيرا" و  
لفيدرالي والشرطة الفيدرالية لمنع االستيالء على  "ريوس بوآدورس" وبالتعاون مع مكتب المدعي العام ا

 األراضي في جنوب غرب والية بارا.  
اقتربت من منطقة سكنى قبيلة    2019يزداد تغلغل العصابات اإلجرامية في الغابات المطيرة، ففي عام 

فاح ألجل  موندوروكو العرقية. يؤدي نشطاء حركة "كولكتيفو أدويوفيسوال موندوروكو" دورا هاما في الك
 الحفاظ على منطقة األمازون. هدفهم هو الدفاع عن موطن موندوروكو ولفت االنتباه الدولي ألوضاعهم. 

19:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 والمجتمع في أوروبا الحياة -يوروماكس  20:03

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  21:30

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  22:03
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 قوة الوحي, اليونان  -ديلفي 

 وثائقي  22:15

 قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء الثاني 

23:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار  - DWمسائية  23:03
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 الخميس  2022-03-17 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  00:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  00:15

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  00:30

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  01:00

 قوة الوحي, اليونان  -ديلفي 

 وثائقي  01:15

 قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء الثاني 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  02:00

 وثائقي  02:30

 شابة باكستانية تتحدى التقاليد  -سيدة الدراجات النارية 

 وثائقي  03:00

 رة، الجزء الثاني قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات المطي

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  03:45

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  04:15

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  04:30

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  05:00

 قوة الوحي, اليونان  -ديلفي 

 وثائقي  05:15

 غابات المطيرة، الجزء الثاني قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على ال

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  06:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  06:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  07:00

 وثائقي  07:15

 تدمير وطن، الجزء الثاني: تبعات غزو الكويت  -العراق 

 أوروبا الحياة والمجتمع في -يوروماكس  08:00

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  08:30

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  09:00

 قوة الوحي, اليونان  -ديلفي 

 وثائقي  09:15

 قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء الثاني 

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  10:00

 جلة العلوم والتكنولوجيام -المستقبل اآلن  10:30

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

 بالقطار من تانزانيا إلى زامبيا   -سكة الحديد تازارا 

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  12:00

 لمجلة الثقافية ا  -واحة الثقافة  12:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  13:00

 وثائقي  13:15

 تدمير وطن، الجزء الثاني: تبعات غزو الكويت  -العراق 

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  14:00

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  14:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  15:00

 وثائقي  15:15

 بالقطار من تانزانيا إلى زامبيا   -سكة الحديد تازارا 

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  16:15

 دول وأشخاص وحكايات   -عيٌن على أوروبا  16:30

17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

19:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  20:03

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  21:30

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

23:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار  - DWمسائية  23:03
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 الجمعة  2022-03-18 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  00:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  00:30

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

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  02:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  02:15

 مجلة السيارات   -عالم السرعة  02:30

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

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  04:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  04:30

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

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  06:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  06:15

 وثائقي  06:30

 شابة باكستانية تتحدى التقاليد  -الدراجات النارية   سيدة

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

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  08:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  08:30

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

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  10:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  10:30

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

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  12:00

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  12:30

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

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  14:00

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  14:30

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

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 ة من أوروباعروض موسيقي  -موسيقى أوروبية  16:15
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17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 برنامج سياسي ساخر  -البشير شو  18:03

19:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 عة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار متاب - DWمسائية  19:03

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  20:03

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  21:30

22:00 DW  بار موجز األخ -األخبار 

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  22:03

23:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار  - DWمسائية  23:03
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 السبت  2022-03-19 

 يات دول وأشخاص وحكا -عيٌن على أوروبا  00:00

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  00:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  01:00

 العالم هذا األسبوع  -مراسلون حول العالم  02:00

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  02:15

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  02:45

 وثائقي 03:15

 صص نجاح وتمكين ذاتي ق  -السود في عالم األعمال األمريكي 

بالرغم من أن األمريكيين من ذوي األصول اإلفريقية أكثر عرضة للفقر من أي مجموعة عرقية أخرى  
هناك، إال أن هناك نخبة مرموقة من السود. تفكيرها الريادي في قطاع األعمال وشبكات عالقاتها  

 المتشعبة هما أساس النجاح الحاسم في الواليات المتحدة. 
ات المتحدة هي موطن أكبر مجموعة من األثرياء والناجحين للغاية من السود في العالم. واليوم فإن  فالوالي

عائلة من بين كل خمسين من العوائل السوداء من ماّلك الماليين من الدوالرات، فنحو اثنين بالمئة من  
و رجل أعمال ثري وذو  األسر السوداء تمتلك ما ال يقل عن مليون دوالر. قطب العقارات دون بيبليز ه 

  700تأثير. يُطلق عليه لقب "ترامب األسود". وأصله من عائلة عاملة. وتقّر ثروته الصافية حاليا بنحو 
 مليون دوالر أمريكي.  

في واليتي جورجيا وأتالنتا تدعو سمسارة العقارات المعروفة والناجحة تاليا دياز براون رواد أعمال سود  
نادي األكثر شهرة في المدينة. يتبادل رواد األعمال الطموحون األفكار ويبرمون  آخرين لحفلة كبيرة في ال 

 الصفقات التجارية مع بعضهم البعض، ويحتفلون بنجاحهم.  
وفي والية تكساس أنشأت ساكي تيري وزوجها إمبراطورية لمستحضرات التجميل، ويتلقيان دعوات  

. وفي الوقت ذاته تدعم حركة "باي بالك" مجتمع  حضور الفعاليات الخيرية في مدينة داالس باستمرار
 رّواد األعمال السود، ولديها موقع أمازون أسود خاص بها. 

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  04:00

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  04:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  05:00

 وثائقي  05:15

 ر من تانزانيا إلى زامبيا بالقطا  -سكة الحديد تازارا 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  06:00

 وثائقي  06:15

 قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء الثاني 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  07:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  07:30

 عاصر الحدث ريبورتاجات ت -عن كثب  08:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  08:30

 عروض موسيقية من أوروبا  -موسيقى أوروبية  09:00

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

 المطيرة، الجزء الثاني قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  11:00

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  11:30

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  12:00

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  12:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  13:00

 وثائقي  13:15

 قصص نجاح وتمكين ذاتي  -عمال األمريكي السود في عالم األ

 وثائقي 14:00

 متعة خوض المخاطر ـ رياضات بطعم الموت 

البحث عن تجارب ذات شعور عال بالخطر من رياضات كالقفز من على الصخور العالية مرتدين بدالت  
 متدحرجة.  طيران بجناحين، أو التدحرج إلى األسفل من على ممرات جبال األلب بارتداء دروع مطاطية

لكن األمر يصبح خطيرا عندما يتحول السعي نحو المغامرة إلى إدمان. يصل ممارسو الرياضات العنيفة  
عن قصد مرارا إلى ما يُسمى أقصى أطراف الحياة. لكنهم يقولون إنهم ليسوا ضد الحياة، بل أن العكس  

قوى. أناس يحبون الحركة  هو الصحيح: إذ أنهم يعودون من تجارب االقتراب من حدود الموت وهم أ
واإلثارةـ أي الحاالت العاطفية التي يمتد فيها الوقت، ويغمر المرء فيها شعور من السعادة بفعل إفراز  

 جسده لهرمونات معينة.  

 
  60لكن الثمن قد يكون باهظا، وخاصة في رياضات الطيران ببدلة الجناح. ففيها تنتهي واحدة من بين كل  

بدلة طيران بجناحين يقفز هؤالء األشخاص على الرأس من على قمة صخرة    قفزة بالموت. بارتداء
 ليستمتعوا برحلة طيران حّر ماّرين بالمنحدرات الجبلية ليهبطوا أخيرا في الوادي.   

أحد هؤالء األشخاص هو ماكسيميليان فرندل، وظل يمارسها على مدى أعوام عديدة. وبعد أن مات ستة  
 ممارسة هذه الرياضة العنيفة، قّرر فرندل التوقف عن ممارستها إلنقاذ حياته.   أصدقاء مقربين منه أثناء

عاما تمارس رياضة الطيران   39كما أن الرياضية المحترفة السويسرية غيرالدينه فاسناخت البالغ عمرها  
ان  ببدلة الجناح منذ عشرين عاما، ولم تتعّرض ألي حادث. زوجها سيمون فاندليلر يمارس رياضة الطير

ببدلة الجناح أيضا. أنجبا منذ بعض الوقت ابنا. لكنهما يتركانه لدى جّدته عندما يتوجهان لتنفيذ قفزة من  
 فوق الجبل في قرية فربير. تقول فاسناخت إنها ال تقوم مطلقا بمخاطرات ال تحسب لها الحساب.  

ش حلمه بطريقة مختلفة: "أنا أطير  أما الفرنسي جان إيف بلوندو فلطالما كان يحلم بالطيران. لكنه اآلن يعي
على الطريق". كشخص متدحرج يهبط من ممرات جبال األلب إلى األسفل، وهو محاط ببكرات مطاطية  

 ودروع كربونية صّممها بنفسه. 

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  14:30

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  15:00

 قوة الوحي, اليونان  -ديلفي 

 وثائقي  15:15

 قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء الثاني 

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 وثائقي  16:15

 قصص نجاح وتمكين ذاتي  -السود في عالم األعمال األمريكي 

17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان  -مراسلون  17:15
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 مجلة العولمة و اإلنسان  - 3000العولمة  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  18:03

 وثائقي  18:15

 بالقطار من تانزانيا إلى زامبيا   -سكة الحديد تازارا 

19:00 DW األخبار  -خبار األ 

 وثائقي  19:15

 قصص نجاح وتمكين ذاتي  -السود في عالم األعمال األمريكي 

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  20:03

 وثائقي  20:30

 متعة خوض المخاطر ـ رياضات بطعم الموت 

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 لم الرقمي والشبكة العنكبوتية العا -كليك  21:15

 المجلة الثقافية  -واحة الثقافة  21:30

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  22:03

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  22:45

 وثائقي  23:15

 الجزء الثاني  قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات المطيرة، 
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 األحد  2022-03-20 

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  00:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  00:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  01:00

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  02:00

 مجلة الصحة  -بين يديك   صحتك 02:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  03:00

 وثائقي 03:15

 تدمير وطن، الجزء الثالث: مالحقة الدكتاتور  -العراق 

سبتمبر، اعتداء إرهابي كان مبررا    11ظهرت كراهية الجماعات اإلسالمية للواليات المتحدة في هجمات 
 فيها دول أوروبية. آخر لشن حرب على العراق تورطت 

سبتمبر وشنت   11اتهمت الحكومة األمريكية آنذاك صدام حسين بدعم إرهابيي تنظيم القاعدة في هجمات  
حربا ضد العراق. لكن وراء الحرب األمريكية على العراق كانت هناك مصالح اقتصادية واضحة. أرادت  

 ة لإلطاحة النهائية بنظام صدام حسين. الواليات المتحدة من خالل "حربها على اإلرهاب" إضفاء الشرعي 

 
لذا أصبحت اإلطاحة بالدكتاتور العراقي هاجساً لمجموعة من السياسيين األمريكيين. وأخيراً اتهمت  

واشنطن صدام حسين بامتالك أسلحة دمار شامل. عبر التالعب ونشر حقائق كاذبة أمنت من خاللها  
 في العراق.  الواليات المتحدة دعم دول غربية أخرى للقتال 

 
بعد حرب خاطفة تولت الحكومة األمريكية إدارة العراق المدمر. لكن العراقيين رأووا في الجنود الغربيين  

محتلين يجب محاربتهم. باإلضافة إلى ذلك كانت هناك حرب بين الطوائف الدينية قسمت المجتمع حيث  
 بات السنة والشيعة العراقيون يتقاتلون بضراوة في ما بينهم. 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  04:00

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  04:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  05:00

 وثائقي  05:15

 قصص نجاح وتمكين ذاتي  -السود في عالم األعمال األمريكي 

 الحياة والمجتمع في أوروبا  -يوروماكس  06:00

 مجلة السيارات  - عالم السرعة 06:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  07:00

 وثائقي  08:00

 متعة خوض المخاطر ـ رياضات بطعم الموت 

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  08:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  09:00

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  10:00

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

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  11:00

 وثائقي  11:15

 تدمير وطن، الجزء الثالث: مالحقة الدكتاتور  -العراق 

 وثائقي  12:00

 رياضات بطعم الموت  متعة خوض المخاطر ـ

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  12:30

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  13:00

 قوة الوحي, اليونان  -ديلفي 

 وثائقي  13:15

 قلب البرازيل ـ الكفاح ألجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء الثاني 

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  14:00

 جلة الثقافية الم  -واحة الثقافة  14:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  15:00

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 وثائقي  16:15

 تدمير وطن، الجزء الثالث: مالحقة الدكتاتور  -العراق 

17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  17:15

 نيقصص ملهمة في برل -عندي حكاية  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  18:03

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  18:15

19:00 DW  األخبار  -األخبار 

 وثائقي  19:15

 بالقطار من تانزانيا إلى زامبيا   -سكة الحديد تازارا 

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  20:03

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  21:15

 مجلة العلوم والتكنولوجيا   -المستقبل اآلن  21:30

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

 وثائقي  22:15

 قصص نجاح وتمكين ذاتي  -السود في عالم األعمال األمريكي 

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  23:00
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 اإلثنين  2022-03-21 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  00:00

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  00:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  01:00

 وثائقي  01:15

 تدمير وطن، الجزء الثالث: مالحقة الدكتاتور  -العراق 

 وثائقي  02:00

 مخاطر ـ رياضات بطعم الموت متعة خوض ال

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  02:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  03:00

 وثائقي 03:15

 هل شحت الينابيع؟  -مياه الشرب  في خطر 

بالمئة. لكن هذا المورد الثمين بدأ   0,3نسبة المياه العذبة الصالحة للشرب في األرض ال تزيد عن 
 نكماش إلى حد خطير، ألن خزانات المياه الطبيعية فقدت توازنها بسبب التغير المناخي. باال

عالم الجليد دانيال فاريونتي يقيس نسبة ذوبان األنهار الجليدية في سلسلة جبال األلب في سويسرا. فإذا  
نهاية هذا القرن. لذا  استمر ذوبان األنهار الجليدية بالسرعة الحالية، فستختفي تلك األنهار نهائيا بحلول 

ستشّكل المياه الذائبة صيفا مشكلة ذات عواقب وخيمة. إذ ستتسرب مياه األنهار الجليدية الذائبة إلى قاع  
البحر قبالة مالطا. يريد طاقم السفينة االستكشافية األلمانية "زونه" العثور على مصادر مياه عذبة جديدة  

مل على مشاريع واعدة في بيرو حيث يراد مواجهة نقص  حول البحر األبيض المتوسط. كما يجري الع
 المياه بأساليب سبق أن استخدمتها حضارة "إنكا" في الماضي. 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  04:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  04:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  05:00

 وثائقي  05:15

 وطن، الجزء الثالث: مالحقة الدكتاتور تدمير  -العراق 

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  06:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  06:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  07:00

 وثائقي  07:15

 هل شحت الينابيع؟   -مياه الشرب  في خطر 

 تكنولوجيامجلة العلوم وال -المستقبل اآلن  08:00

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  08:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  09:00

 وثائقي  09:15

 تدمير وطن، الجزء الثالث: مالحقة الدكتاتور  -العراق 

 وثائقي  10:00

 متعة خوض المخاطر ـ رياضات بطعم الموت 
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 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  10:30

 ميراث اإلنسانية -كنوز البشرية  11:00

 كنيسة القياصرة السالينيين; ألمانيا  -كاتدرائية شباير 

كاتدرائية شباير التي ُشيدت في القرن الحادي عشر تعتبر الكنيسة األكبر في العالم المبنية على الطراز 
ائمة. وكان كونراد الثاني، أول قيصر ساليني قد أمر ببناء الكاتدرائية على ضفاف  الروماني التي مازالت ق

نهر الراين بعد فترة وجيزة على تتويجه. وبالتالي كان من الُمفترض أن تشيد أكبر كاتدرائية في تاريخ  
 المسيحية في مدينة شباير الصغيرة المتواضعة. كاتدرائية يصعب تخيل حجمها.

في    1061، وُدّشنت الكاتدرائية في سنة  1027اد الثاني حجر األساس في سنة وضع القيصر كونر
عصر هاينرش الرابع، حفيد المؤسس. بعد عشرين عاماً انتقل هاينرش الرابع من شباير إلى كانوسا ليرفع  

اء عدة  عنه قرار الحرمان البابوي، فأمر بإعادة تشكيل الكاتدرائية بالكامل. وباتت نموذجاً يُحتذى عند بن
كنائس في بدايات العصور الوسطى. وارتبطت كاتدرائية شباير ارتباطاً وثيقاً بالقيصرية في تلك العصور.  

وفي سرداب الكاتدرائية الذي يعتبر أجمل سرداب من نوعه في العالم، توجد أضرحة القياصرة والملوك  
 السالينيين وأضرحة األمراء والنبالء. 

أُضرمت النار  1689عصور مختلفة على مدى خمسة قرون. وفي سنة ظلت الكاتدرائية صامدة عبر 
تم تفادي هدمها   1806تعرضت للدمار على أيدي قوات ثورية فرنسية. وفي سنة   1794فيها، وفي سنة 

في اللحظة األخيرة بعد أن كان قد صدر قرار بذلك. وعلى الرغم من كل الدمار والتغييرات والترميمات  
مدى قرون طويلة، إال أن كاتدرائية شباير، األكبر من نوعها في تاريخ العالم المسيحي  التي حلت بها على 

 آنذاك، ظلت نصباً تذكارياً الفتاً ورائعاً من طراز العمارة الرومانية وشاهداً على مختلف العصور.

 وثائقي  11:15

 قصص نجاح وتمكين ذاتي  -السود في عالم األعمال األمريكي 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  12:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  12:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  13:00

 وثائقي  13:15

 هل شحت الينابيع؟   -مياه الشرب  في خطر 

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  14:00

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  14:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  15:00

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 وثائقي  16:15

 هل شحت الينابيع؟   -مياه الشرب  في خطر 

17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 كبوتية العالم الرقمي والشبكة العن -كليك  18:03

 وثائقي  18:15

 قصص نجاح وتمكين ذاتي  -السود في عالم األعمال األمريكي 

19:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  20:03

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  21:30

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  22:03

 وثائقي  22:15

 ن، الجزء الثالث: مالحقة الدكتاتور تدمير وط -العراق 

23:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار  - DWمسائية  23:03
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 الثالثاء 2022-03-22 

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  00:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  00:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  01:00

 وثائقي  01:15

 هل شحت الينابيع؟   -مياه الشرب  في خطر 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  02:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  02:30

 مي والشبكة العنكبوتية العالم الرق -كليك  03:00

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  03:15

 وثائقي  04:00

 متعة خوض المخاطر ـ رياضات بطعم الموت 

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  04:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  05:00

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  06:00

 دول وأشخاص وحكايات  -وبا عيٌن على أور 06:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  07:00

 وثائقي  07:15

 قصص نجاح وتمكين ذاتي  -السود في عالم األعمال األمريكي 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  08:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  08:30

 ونية من عين المكانتقارير تلفزي -مراسلون  09:00

 وثائقي  09:15

 هل شحت الينابيع؟   -مياه الشرب  في خطر 

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  10:00

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  10:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  11:00

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  11:15

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000ة العولم 12:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  12:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  13:00

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

 ت بطعم الموت متعة خوض المخاطر ـ رياضا 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  15:00

 وثائقي  15:15

 تدمير وطن، الجزء الثالث: مالحقة الدكتاتور  -العراق 

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  16:15

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  16:30

17:00 DW  ألخبار ا -األخبار 

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  18:03

19:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  20:03

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 وثائقي  21:30

 متعة خوض المخاطر ـ رياضات بطعم الموت 

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  22:03

23:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار  - DWمسائية  23:03
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 األربعاء  2022-03-23 

 وثائقي  00:00

 متعة خوض المخاطر ـ رياضات بطعم الموت 

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  00:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  01:00

 وثائقي  01:15

 قصص نجاح وتمكين ذاتي  -السود في عالم األعمال األمريكي 

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  02:00

 المجلة االقتصادية  -صنع في ألمانيا  02:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  03:00

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  04:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  04:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  05:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  06:00

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  06:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  07:00

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  08:00

 وثائقي  08:30

 متعة خوض المخاطر ـ رياضات بطعم الموت 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  09:00

 وثائقي  09:15

 قصص نجاح وتمكين ذاتي  -السود في عالم األعمال األمريكي 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  10:00

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  10:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  11:00

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  12:00

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  12:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  13:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  14:00

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  14:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  15:00

 وثائقي  15:15
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 قصص نجاح وتمكين ذاتي  -السود في عالم األعمال األمريكي 

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  16:15

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  16:30

17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  18:03

 كنيسة القياصرة السالينيين; ألمانيا  -كاتدرائية شباير 

 وثائقي 18:15

 اك مافيا صيد األسم 

تصطاد أساطيل غير شرعية خمس كمية األسماك المصطادة في البحر. فضيحة ستكون عواقبها وخيمة  
على النظام البيئي البحري، فاألنواع مهددة باالنقراض. يقف وراء هذا الصيد غير القانوني غالبًا شركات  

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

الحيوانات البحرية. ويحذر قائال: "إذا مات البحر سنموت". تحاول المنظمة بانتظام بواسطة سفنها تعقب  
 أساطيل الصيد غير القانونية ومنعها من القيام بعملها. 

ة  تقف وراء الصيد غير القانوني مجموعات منظمة مثل المافيا: فالعمل في البحر مربح مثل تجار
المخدرات ، خاصة وأن الصيادين القادمين من بورما وتايالند وكمبوديا يعملون على قوارب قديمة لمدة  

إنها عبودية حديثة للصيادين. فهم محرومون من الحقوق وأجورهم    -ساعة يوميا  22تصل أحيانا إلى  
 زهيدة جدا. وإذا خالفوا األوامر فقد يتركهم القبطان في أعالي البحار.

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

إندونيسيا، حيث شن وزير الدولة السابق لمصايد األسماك حربًا على القراصنة، وإلى فرنسا، حيث يعيش  
 باول واتسون حاليًا. 

19:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  20:03

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  21:30

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  22:03

 كنيسة القياصرة السالينيين; ألمانيا  -كاتدرائية شباير 

 وثائقي  22:15

 مافيا صيد األسماك 

23:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار  - DWمسائية  23:03
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 الخميس  2022-03-24 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  00:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  00:15

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  00:30

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  01:00

 كنيسة القياصرة السالينيين; ألمانيا  -كاتدرائية شباير 

 وثائقي  01:15

 مافيا صيد األسماك 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  02:00

 وثائقي  02:30

 متعة خوض المخاطر ـ رياضات بطعم الموت 

 وثائقي  03:00

 األسماك مافيا صيد 

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  03:45

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  04:15

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  04:30

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  05:00

 كنيسة القياصرة السالينيين; ألمانيا  -كاتدرائية شباير 

 وثائقي  05:15

 مافيا صيد األسماك 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  06:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  06:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  07:00

 وثائقي  07:15

 تدمير وطن، الجزء الثالث: مالحقة الدكتاتور  -العراق 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  08:00

 المجلة االقتصادية   - صنع في ألمانيا 08:30

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  09:00

 كنيسة القياصرة السالينيين; ألمانيا  -كاتدرائية شباير 

 وثائقي  09:15

 مافيا صيد األسماك 

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  10:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  10:30

 ونية من عين المكانتقارير تلفزي -مراسلون  11:00
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 وثائقي  11:15

 هل شحت الينابيع؟   -مياه الشرب  في خطر 

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  12:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  12:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  13:00

 وثائقي  13:15

 تدمير وطن، الجزء الثالث: مالحقة الدكتاتور  -العراق 

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  14:00

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  14:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  15:00

 وثائقي  15:15

 هل شحت الينابيع؟   -مياه الشرب  في خطر 

16:00 DW األخبار  -ار األخب 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  16:15

 دول وأشخاص وحكايات   -عيٌن على أوروبا  16:30

17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

19:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 المجلة االقتصادية   -صنع في ألمانيا  20:03

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  20:30

21:00 DW  خبار األ  -األخبار 

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  21:30

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

23:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار  - DWمسائية  23:03
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 الجمعة  2022-03-25 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  00:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  00:30

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

 ارير تلفزيونية من عين المكانتق -مراسلون  02:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  02:15

 مجلة السيارات   -عالم السرعة  02:30

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

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  04:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  04:30

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

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  06:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  06:15

 وثائقي  06:30

 متعة خوض المخاطر ـ رياضات بطعم الموت 

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

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  08:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  08:30

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

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  10:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  10:30

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

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  12:00

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  12:30

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

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  14:00

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  14:30

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

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

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

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 برنامج سياسي ساخر  -البشير شو  18:03

19:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 المجلة الثقافية   -ة الثقافة واح 20:03

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  21:30

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  22:03

23:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار  - DWمسائية  23:03
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 السبت  2022-03-26 

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  00:00

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  00:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  01:00

 العالم هذا األسبوع  -مراسلون حول العالم  02:00

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  02:15

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  02:45

 وثائقي 03:15

 أول عارضة أزياء بمتالزمة داون  -مادلين ستيوارت 

تحقق نجاحا كبيرا. سارت على  مادلين ستيوارت هي أول عارضة أزياء في العالم مصابة بمتالزمة داون  
ألف متابع على إنستغرام،   350منصات عروض أزياء أشهر أسابيع الموضة في العالم. لديها أكثر من 

 وظهرت على أغلفة مجالت الموضة العالمية. 
هذا الفيلم الوثائقي يرافق مادلين ستيوارت المعروفة باسم "ماِدي"  في طريقها لتدعيم مكانتها كعارضة  

ء محترفة في قطاع الموضة. وكل ذلك يجري بمرافقة مستمرة من أّمها روزان التي تقّدم لها الدعم  أزيا
بمحبة خالصة لتحقيق حلمها. ظهرت "مادي" في عروض أزياء في نيويورك وباريس ولندن. تُشيع الفرح  

قّقت "إنجازا  خلف الكواليس بفضل روحها المرحة وليس من قبيل الصدفة أن مجلة فوربس اعتبرت أنها ح
رياديا". في مسيرتها الوظيفية كعارضة أزياء بمتالزمة داون تزعزع القناعات السائدة عن معايير  

 الجمال، وتُطيح بالحواجز التي يواجهها ذوو االحتياجات الخاصة. 

 ن يقصص ملهمة في برل  -عندي حكاية  04:00

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  04:30

 لرقمي والشبكة العنكبوتية العالم ا -كليك  05:00

 وثائقي  05:15

 هل شحت الينابيع؟   -مياه الشرب  في خطر 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  06:00

 وثائقي  06:15

 مافيا صيد األسماك 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  07:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  07:30

 تعاصر الحدث ريبورتاجات  -عن كثب  08:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  08:30

 عروض موسيقية من أوروبا  -موسيقى أوروبية  09:00

Michael Kiwanuka  )بريطانيا( 

وصل ألبومه   2012أحد نجوم موسيقى ريتروسول. في عام   Michael Kiwanukaد الموسيقي  
. وفي عام  Cold Little Heartه عالمياً بفضل أغنيته األول إلى قمة األغاني البريطانية. وقد ذاع صيت

 فاز بجائزة ميركوري المرموقة. 2020

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  09:45

 وثائقي  10:15
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 مافيا صيد األسماك 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  11:00

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  11:30

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  12:00

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  12:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  13:00

 وثائقي  13:15

 أول عارضة أزياء بمتالزمة داون -مادلين ستيوارت 

 وثائقي 14:00

 األطفال ومنشوراتهم الصادمة  -نف صلبان معقوفة وأفالم ع

ينشر األطفال باطراد مقاطع فيديو عنيفة وأفالما إباحية وفيديوهات معادية للسامية. وهذا في مجموعات  
الدردشة المدرسية، األمر الذي يُعد مشكلة كبيرة في العديد من المدارس. مشكلة ال يريد الكثيرون الحديث  

 ية األطفال والشباب؟ عنها بصراحة، ولكن كيف يمكن حما
يحاول العديد من المدارس توعية الطالب بشأن كيفية استخدام شبكات التواصل االجتماعي بشكل مسؤول.  

صحيح أن الهواتف المحمولة محظورة في المدارس لكن من الصعب معرفة كل ما يتم مشاركته في  
يومي تقريباً. مقاطع الفيديو   محادثات الدردشة الخاصة بالطالب. هناك مشاركات مثيرة للجدل بشكل 

ليست عنيفة دائما. يشارك األطفال أيضا صورا إباحية أو معادية للسامية أو ذات توجه يميني متطرف،  
تكون عادة عبارة عما يسمى ملصقات، يتشاركها األطفال في مجموعات الواتساب، وقد أصبحت هذه  

 المشكلة منتشرة في مدارس ألمانية كثيرة. 
وما هو غير مسموح به.   -ية غيزا شتوكمان على توضيح ما هو مسموح نشره على اإلنترنت دأبت المحام

ألن العديد من التالميذ ال يعلمون أن نشر الصليب المعقوف وتحية هتلر قد تعرضهم للمالحقة القانونية  
 عاًما، لكنها تريد أن يعي األطفال معنى ما ينشرونه في وقت مبكر.  14التي تبدأ بعد سن 

كما ينشر األطفال صورا إباحية باطراد على الهواتف المحمولة في المدرسة. فقد سجل المكتب الفيدرالي  
. لكن ما الذي  2019و 2018للشرطة الجنائية تضاعف عدد الحاالت ثالث مرات تقريبًا ما بين عامي  

لميذ على الحديث  يحفز الشباب على مشاركة مثل هذه الصور؟ بعد بحث طويل في مدارس مختلفة، وافق ت
معنا عن الموضوع. وحققت الشرطة معه بعد أن شارك بنفسه صورة إباحية لألطفال وقال: "لم أكن أفطن  

 إلى أن ذلك كان سيئًا." ويقول إنه لم يكن ناضجا عندما شارك تلك الصورة. 

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  14:30

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  15:00

 كنيسة القياصرة السالينيين; ألمانيا  -شباير   كاتدرائية

 وثائقي  15:15

 مافيا صيد األسماك 

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 وثائقي  16:15

 أول عارضة أزياء بمتالزمة داون -مادلين ستيوارت 

17:00 DW  األخبار  -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان  -مراسلون  17:15

 مجلة العولمة و اإلنسان  - 3000العولمة  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

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

 هل شحت الينابيع؟   -مياه الشرب  في خطر 

19:00 DW  األخبار  -األخبار 

 قي وثائ 19:15

 أول عارضة أزياء بمتالزمة داون -مادلين ستيوارت 

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  20:03

 وثائقي  20:30

 األطفال ومنشوراتهم الصادمة  -صلبان معقوفة وأفالم عنف 

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 ة العنكبوتية العالم الرقمي والشبك -كليك  21:15

 المجلة الثقافية  -واحة الثقافة  21:30

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  22:03

Michael Kiwanuka  )بريطانيا( 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  22:45

 وثائقي  23:15

 مافيا صيد األسماك 
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 األحد  2022-03-27 

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  00:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  00:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  01:00

 دول وأشخاص وحكايات  -عيٌن على أوروبا  02:00

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  02:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  03:00

 وثائقي 03:15

 تدمير وطن، الجزء الرابع: ظهور داعش  -العراق 

تم القبض على صدام حسين وحوكم وبعد ذلك أعدم في العراق. لكن موته لم يعد السالم    2006في عام 
 إلى الدولة المنقسمة بل زاد اإلرهاب اإلسالموي في االنتشار. 

حدة أطرافا في العراق بماليين الدوالرات لمحاربة القاعدة وما يسمى بالدولة  دعمت الواليات المت
وفى الرئيس األمريكي أوباما بوعده االنتخابي وسحب القوات األمريكية   2011اإلسالمية داعش. في عام  

 من العراق. فكانت النتيجة اندالع حرب أهلية ثانية.  
صدام حسين ضد شعبه، يمكن للمرء أن يعترف على األقل   على الرغم من األعمال الفظيعة التي ارتكبها

بأنه تمكن من تجميع الشعب العراقي من السنة والشيعة واألقليات العرقية والدينية معًا. أما الواليات  
المتحدة فكانت عاجزة تماما في مواجهة العنف في العراق المنقسم. وأصبح البلد في حالة خراب والسكان  

قة األخيرة من هذا المسلسل الوثائقي سنرى ما قاله العراقيون على وجه الخصوص في  مستائين. في الحل
 تداعيات الحرب من وجهة نظرهم. 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  04:00

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  04:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  05:00

 وثائقي  05:15

 أول عارضة أزياء بمتالزمة داون -يوارت مادلين ست 

 الحياة والمجتمع في أوروبا  -يوروماكس  06:00

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  06:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  07:00

 وثائقي  08:00

 األطفال ومنشوراتهم الصادمة  -صلبان معقوفة وأفالم عنف 

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  08:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  09:00

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  10:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  10:15

 ريبورتاجات تعاصر الحدث  -عن كثب  10:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  11:00

 وثائقي  11:15
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 تدمير وطن، الجزء الرابع: ظهور داعش -العراق 

 وثائقي  12:00

 األطفال ومنشوراتهم الصادمة  -صلبان معقوفة وأفالم عنف 

 مجلة الصحة  -صحتك بين يديك  12:30

 ميراث اإلنسانية  -كنوز البشرية  13:00

 نيين; ألمانيا كنيسة القياصرة السالي -كاتدرائية شباير 

 وثائقي  13:15

 مافيا صيد األسماك 

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  14:00

 المجلة الثقافية   -واحة الثقافة  14:30

 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  15:00

16:00 DW  األخبار  -األخبار 

 وثائقي  16:15

 تدمير وطن، الجزء الرابع: ظهور داعش -العراق 

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية  -كليك  17:15

 نيقصص ملهمة في برل -عندي حكاية  17:30

18:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  18:03

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  18:15

Michael Kiwanuka  )بريطانيا( 

19:00 DW  األخبار  -األخبار 

 وثائقي  19:15

 هل شحت الينابيع؟   -مياه الشرب  في خطر 

20:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 مجلة السيارات  -عالم السرعة  20:03

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  20:30

21:00 DW  األخبار  -األخبار 

 لمكانتقارير تلفزيونية من عين ا -مراسلون  21:15

 مجلة العلوم والتكنولوجيا   -المستقبل اآلن  21:30

22:00 DW  موجز األخبار  -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  22:03

 وثائقي  22:15

 أول عارضة أزياء بمتالزمة داون -مادلين ستيوارت 
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 االختالف بداية الحوار  -جعفر توك  23:00


