
 

 

2302  يثانال كانون/يناير   

Januar 2023 

          

 

 GMT/UTC. الموحد العالمي للتوقيت  وفقا هي  البث مواعيد جميع

 4+  دبي   2+ القاهرة  1+ الجزائر : المحلي التوقيت
 . العريض  بالخط  البث   مواعيد
 . الخاصة الحاالت في  إال 16 /9   بنظام البث

 . للتعديل  قابلة  البث مواعيد

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. 
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 األحد  2023-01-01 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 01:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 الياقوت  تجارة:  موزمبيق - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الشمال؟  يملك من : الثاني الجزء العظمى،  القوى  بين محموم  تنافس - الشمالي  لقطب ا  موارد

  ترى البيئة لحماة حقيقيا  قلقا  ذلك يشكل  الذي الوقت  ففي. الجليد   من خاليًا الشمالي القطب  سيصبح قريبا
  تجارية  احألرب كبيرة فرصا ذلك في  وكندا الصين وأيًضا األمريكية المتحدة  والواليات روسيا  مثل دول
 . السياح   لجذب ومكانا  المعدنية للموارد ومصدرا جديدة
  المناخي التغير جراء كبير  بشكل  تتغير العالم من منطقة على  الضوء  يسلط جزئين في الوثائقي  الفيلم
  الطبيعة قوى  كثب عن التصوير فريق يعايش. الشمالي القطب في  يعيشون الذين الناس  حياة على وتؤثر
 . بالمغامرات  مليئة رحلة في المشاهدين ويأخذ  القاسية  ةالمنطق هذه في

  وعبر غرينالند، في الرائعة  الجليدية الطبيعية المناظر عبر منخفض ارتفاع  على يأخذنا األول الجزء
 . العالم في  عزلة األكثر األماكن إلى العظيم  الجليدي  والغطاء الجليدية واألنهار المضايق

  تتواجد هناك سفالبارد،  جزر قبالة  نرويجية فرقاطة متن على الفيلم   فريق  بنا  فيتجول الثاني  الجزء أما
  نشاطا النرويجية المخابرات الحظت  إذ.  المنطقة تلك في  الروسية للقوات  متزايد تواجد ويلحظ للناتو  قوات

  تريد  روسيا أن يبدو. األخيرة  السنوات  في الشمالي القطب  في العدواني الطابع عليه يغلب روسيا عسكريا
 الشمالي؟   القطب في  جديد صراع سيتشكل  فهل. الشمالي القطب على الهيمنة  تستطيع إنها  للجميع تقول أن

 البيئة  وتدمير السريعة الموضة   - 3000 العولمة 04:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 2  الجزء  - بوتين شهود

 أخرى ومواضيع  فرنسية، : العالم في  داكنة  بيرة أفضل - يوروماكس 06:00

 غرونينغن في الحضري  التخطيط من وبرشلونة باريس  تتعلم  كيف - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 07:00

 وثائقي  08:00

 الناجحة   األفالم سالح  - حقيقية  صوتية مؤثرات

 الثقافية  المجلة   - لثقافةا واحة 08:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 09:00

 الياقوت  تجارة:  موزمبيق - مراسلون 10:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 10:15

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

 وثائقي  11:15

 الشمال؟  يملك  من: الثاني الجزء العظمى،   القوى بين  محموم تنافس - الشمالي القطب  موارد

 وثائقي  12:00

 الناجحة   األفالم سالح  - حقيقية  صوتية مؤثرات

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 ة اإلنساني   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 إيطاليا  ـ القديمة  سيينا  مدينة

 وثائقي  13:15

 الغموض  جمال  - ويلسون روبرت

 غرونينغن في الحضري  التخطيط من وبرشلونة باريس  تتعلم  كيف - السرعة عالم 14:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 14:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 15:00

 انية اإلنس  ميراث - البشرية كنوز 16:00

 إيطاليا  ـ القديمة  سيينا  مدينة

 وثائقي  16:15

 الشمال؟  يملك  من: الثاني الجزء العظمى،   القوى بين  محموم تنافس - الشمالي القطب  موارد

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 17:15

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 17:30

18:00 DW األخبار   موجز - ر األخبا 

 الياقوت  تجارة:  موزمبيق - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 18:15

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 الغموض  جمال  - ويلسون روبرت

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 غرونينغن في الحضري  طالتخطي من وبرشلونة باريس  تتعلم  كيف - السرعة عالم 20:03

 أخرى ومواضيع فرنسية،: العالم  في داكنة بيرة أفضل - يوروماكس 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 الياقوت  تجارة:  موزمبيق - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا   العلوم مجلة   - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

 2  الجزء  - بوتين شهود

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2023-01-02 

 البيئة  وتدمير السريعة لموضة ا  - 3000 العولمة 00:00

 أخرى ومواضيع فرنسية،: العالم  في داكنة بيرة أفضل - يوروماكس 00:30

 الياقوت  تجارة:  موزمبيق - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 الشمال؟  يملك  من: الثاني الجزء العظمى،   القوى بين  محموم تنافس - الشمالي القطب  موارد

 وثائقي  02:00

 الناجحة   األفالم سالح  - يقيةحق  صوتية مؤثرات

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 وثائقي 03:00

 والجريمة  العنف دوامة - النيجر

  هذا  أحداث تدور العالم؟ بلدان أفقر بين من يُعد  بلد  في والجريمة،  العنف   دوامة من الخروج إلى  السبيل ما
  بعد مجدداً،  المجتمع  إلى   للعودة  الشباب ض بع محاوالت يستعرض وهو النيجر،  في الوثائقي  الفيلم

 . الجريمة  عالم إلى  انحرافهم
  جماعة تهديدات أن كما.  مرتفع بطالة  ونسبة التعليم  مستوى في  تدني  النيجر مدن أكبر ثاني زندر تشهد
  األحياء في خاصة   للشباب،   عصابات انتشار إلى أدى  ما وهو. مكان كل في  حاضرة اإلرهابية حرام بوكو
.  جرائم من اقترفه  عما كبيرة  بصراحة الفيلم  هذا  في يتحدث الذي الشباب هؤالء من واحد باوا.  يرةالفق

 .  عاشه ما بكل  تُذكره  جسده في فالندوب
اجة كسائق العمل عبر  رزقه ويكسب أسرة رب   اليوم هو  باوا ً  ينتمي  إنه. لألجرة  نارية  در    أحد إلى أيضا

  رافعو يرتاده الذي بالقصر  عليه يطلق ما  مع الحال هي  كما الشباب ءهؤال يرتادها  التي  التجمعات أماكن
 أفكار أي  يحملون ال  مرتاديه لكن هتلر،  هو  غريبا اسم يحمل المكان ذلك  أن وبالرغم. البالغين من األثقال
 .     نازية

  
ً  نراه الفيلم بداية في.  هتلر  المسماة المجموعة ضمن  األثقال   رفع بدوره  بوي سينيا يمارس   بالعلم ممسكا
  األثقال رافع  يظهر. الصالة  زاويا من زاوية  كل في  صغير معقوف  صليب وهناك  تجمعهم،  بمكان  الخاص
  عن الفيلم مخرجة سألته  عندما. غريب مشهد إنه.  المعقوفة الصلبان وسط الصالة  في العضالت مفتول
  ما عليه  يُملي  بأن ألحد يسمح لم  قوي أمريكي رجل  هتلر  بوي أجاب المكان، على هتلر اسم  إطالق سبب
  الشباب يحاول  الكاميرا،  وأمام! المجموعة هذه  في العضالت مفتولي للرجال مناسب اسم فإنه ولذا يفعل، 

 .لراشدين أجساد  في  ناضجين غير شباب . األرض  عن نارية  دراجة رفع بالتناوب

 
.  يتبادلونها التي األحاديث  وتُسج ل السكني،   الحي طرقات  عبر وترافقهم أشخاص ثالثة حياة  الكاميرا تتبع
  شارع وفي. السجن في يقبعون مجموعته من أعضاء ثالثة   مع الحديث بوي سينيا  يتبادل السجن سور عند

  عنها كشف التي الندوب يجعل مشهد  في جسدها،  تغطي  التي الندوب  عن جنس عاملة تكشف الدعارة
  أقسى  عنفا عانت امرأة للعنف، تعرض رجل  كل خلف نأ حقيقة  أيضاً،  الفيلم  يبرز إذ.  ضررا أقل الرجال
 . أنفسهم  مساعدة" كارا  كارا"  حي سكان على يتعين المفرغة، الحلقة  هذه  ولكسر. بكثير

 أخرى ومواضيع فرنسية،: العالم  في داكنة بيرة أفضل - يوروماكس 04:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 04:30

 ياقوت ال تجارة:  موزمبيق - مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 الشمال؟  يملك  من: الثاني الجزء العظمى،   القوى بين  محموم تنافس - الشمالي القطب  موارد

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  06:30
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 وثائقي  07:00

 والجريمة  العنف دوامة - النيجر

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 غرونينغن في الحضري  التخطيط من وبرشلونة باريس  تتعلم  كيف - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي  09:15

 الشمال؟  يملك  من: الثاني الجزء العظمى،   القوى بين  محموم تنافس - يالشمال القطب  موارد

 وثائقي  10:00

 الناجحة   األفالم سالح  - حقيقية  صوتية مؤثرات

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 11:00

 األمريكية  المتحدة الواليات  ،   األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي  11:15

 2  الجزء  - بوتين شهود

 أخرى ومواضيع فرنسية،: العالم  في داكنة بيرة أفضل - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  12:30

 وثائقي  13:00

 والجريمة  العنف دوامة - النيجر

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أخرى ومواضيع فرنسية،: العالم  في داكنة بيرة أفضل - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 15:00

 الياقوت  تجارة:  موزمبيق - مراسلون 16:00

 وثائقي  16:15

 الغموض  جمال  - ويلسون روبرت

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أخرى ومواضيع فرنسية،: العالم  في داكنة بيرة أفضل - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:03

 وثائقي  18:15

 2  الجزء  - بوتين شهود

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الياقوت  تجارة:  موزمبيق - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 الشمال؟  يملك  من: الثاني الجزء العظمى،   القوى بين  محموم تنافس - الشمالي القطب  دموار

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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ثاءالثال 2023-01-03   

 غرونينغن في الحضري  التخطيط من وبرشلونة باريس  تتعلم  كيف - السرعة عالم 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري  00:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 01:00

 وثائقي  01:15

 2  الجزء  - بوتين شهود

 البيئة  وتدمير السريعة الموضة   - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 03:15

 وثائقي  04:00

 الناجحة   األفالم سالح  - حقيقية  صوتية مؤثرات

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 05:00

 وثائقي  06:00

 الناجحة   األفالم سالح  - حقيقية  صوتية مؤثرات

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 2  الجزء  - بوتين شهود

 البيئة  وتدمير السريعة الموضة   - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 وثائقي  09:00

 والجريمة  العنف دوامة - النيجر

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 11:00

 وروباأ من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 11:15

 البيئة  وتدمير السريعة الموضة   - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 12:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 13:00

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

 الناجحة   األفالم سالح  - حقيقية  صوتية ؤثراتم

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 الشمال؟  يملك  من: الثاني الجزء العظمى،   القوى بين  محموم تنافس - الشمالي القطب  موارد

 البيئة  وتدمير السريعة الموضة   - 3000 العولمة 16:00

 الحدث  تعاصر جاتريبورتا - كثب عن 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية االختالف - توك جعفر 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 20:03

 البيئة  وتدمير السريعة الموضة   - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  21:30

 الناجحة   األفالم سالح  - حقيقية  صوتية مؤثرات

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 األربعاء  2023-01-04 

 وثائقي  00:00

 الناجحة   الماألف سالح  - حقيقية  صوتية مؤثرات

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 وثائقي  01:00

 والجريمة  العنف دوامة - النيجر

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:00

 للجميع  مكسب التنوع - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 03:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  04:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 05:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 06:00

 للجميع   مكسب التنوع  - ألمانيا في صنع  06:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 07:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:00

 وثائقي  08:30

 الناجحة   األفالم سالح  - حقيقية  تيةصو  مؤثرات

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 2  الجزء  - بوتين شهود

 البيئة  وتدمير السريعة الموضة   - 3000 العولمة 10:00

 للجميع   مكسب التنوع  - ألمانيا في صنع  10:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 11:00

 غرونينغن في الحضري  التخطيط من وبرشلونة باريس  تتعلم  كيف - السرعة عالم 12:00

 للجميع   مكسب التنوع  - ألمانيا في صنع  12:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 13:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  14:00

 البيئة  وتدمير السريعة الموضة   - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 15:00

 وثائقي  15:15

 2  الجزء  - بوتين شهود
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 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 16:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 للجميع   مكسب عالتنو   - ألمانيا في صنع  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:03

 األمريكية  المتحدة الواليات  ،   األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي 18:15

 خطر  في  الخضراء روسيا رئة  - تايغا غابات

ً  ومصدراً  األرض  وجه على غابوية منطقة أكبر هي  تايغا   هذا  يتهدد كبيراً  خطراً   لكن. لألكسجين ثمينا
 . هناك شاسعة  مساحات يدمران  الخام المواد واستخراج الحراري فاالحتباس. البيئي النظام
  األخضر السالم منظمة وبحسب. األكسجين من طن مليون وثالثمئة ملياراً  سنويا روسيا  غابات تُنتج

  بينما  الحرائق،  بسبب الغابات من هكتار  اليينم عشرة إلى خمسة بين  ما تدمير سنويا   يجري الروسية، 
 . الغابات من هكتار ماليين ثالثة إلى  مليونين بين الجائر للقطع  تتعرض التي المساحة تتراوح
  في مختصين علماء من شهادات على اعتمادات تايغا  في  الوضع على الضوء  الوثائقي الفيلم هذا يلقي
  البيئية األزمة فتبعات. األصليين السكان مجتمعات وممثلي بيئيين ومفتشين المناخ مجال في  وباحثين البيئة
ً  وإنما فحسب،   الروسي البيئي النظام  على تؤثر ال  . برمته العالمي  المناخ  على أيضا

  أن  إال الطبيعة،  على دائمة  أضرار في يتسبب الخصوص وجه على" كوسباس"   في التعدين أن من بالرغم
  الروسية التعدين شركات  استخرجت 2000 عام  ففي. التجارية لصفقات  من مزيد عقد دون  يحل لم  هذا

  ومن. طن   مليون 400 نحو إلى 2020 عام  في ارتفعت الكمي ة لكن  الفحم،  من طن    مليون 260 حوالي
  استخراج   أن ثبت كثيرة أماكن وفي. طن مليون 590  إلى 2030  عام  في التعدين حجم يصل أن المتوقع
ر أكبر ثاني روسيا كانت 2020 عام  ففي. يركب لدمار يؤدي  النفط   سوقية  بنسبة العالم  في  للنفط ُمصد ِّ
  حالة آالف 10 نحو إلى  أدى ما متهالكة، النفط استخراج منشآت تكون  ما وغالبا. المئة  في 11 بلغت
ً  سنويا،   نفطي  بيئي  تلوث  . روسيا في  البيئة  ُحماة إلحصاءات وفقا

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أخرى ومواضيع فرنسية،: العالم  في داكنة بيرة أفضل - يوروماكس 20:03

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 البيئة  وتدمير السريعة الموضة   - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 22:03

 األمريكية  المتحدة الواليات  ،   األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي  22:15

 خطر  في  الخضراء  روسيا رئة - تايغا غابات

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2023-01-05 

 الياقوت  تجارة:  موزمبيق - مراسلون 00:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 00:15

 للجميع   مكسب لتنوعا  - ألمانيا في صنع  00:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 01:00

 األمريكية  المتحدة الواليات  ،   األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي  01:15

 خطر  في  الخضراء  روسيا رئة - تايغا غابات

 أخرى ومواضيع فرنسية،: العالم  في داكنة بيرة أفضل - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 الناجحة   األفالم سالح  - حقيقية  صوتية مؤثرات

 وثائقي  03:00

 خطر  في  الخضراء  روسيا رئة - تايغا غابات

 غرونينغن في الحضري  التخطيط من وبرشلونة باريس  تتعلم  كيف - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 للجميع   مكسب التنوع  - ألمانيا في صنع  04:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 05:00

 األمريكية  المتحدة الواليات  ،   األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي  05:15

 خطر  في  الخضراء  روسيا رئة - تايغا غابات

 البيئة  وتدمير السريعة الموضة   - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 06:30

 الياقوت  تجارة:  موزمبيق - مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 الشمال؟  يملك  من: الثاني الجزء العظمى،   القوى بين  محموم تنافس - الشمالي القطب  موارد

 أخرى ومواضيع فرنسية،: العالم  في داكنة بيرة أفضل - يوروماكس 08:00

 للجميع   مكسب التنوع  - ألمانيا في صنع  08:30

 نسانية اإل  ميراث - البشرية كنوز 09:00

 األمريكية  المتحدة الواليات  ،   األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي  09:15

 خطر  في  الخضراء  روسيا رئة - تايغا غابات

 غرونينغن في الحضري  التخطيط من وبرشلونة باريس  تتعلم  كيف - السرعة عالم 10:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  10:30

 ئقي وثا 11:00

 والجريمة  العنف دوامة - النيجر
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 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 الشمال؟  يملك  من: الثاني الجزء العظمى،   القوى بين  محموم تنافس - الشمالي القطب  موارد

 للجميع   مكسب التنوع  - ألمانيا في صنع  14:00

 الياقوت  تجارة:  موزمبيق - مراسلون 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 14:45

 األمريكية  المتحدة الواليات  ،   األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي  15:00

 والجريمة  العنف دوامة - رالنيج

 أخرى ومواضيع فرنسية،: العالم  في داكنة بيرة أفضل - يوروماكس 16:00

 وحكايات   وأشخاص  دول  - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 وثائقي  18:03

 بالموسيقى  العالج - األلحان قوة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:45

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 للجميع   مكسب التنوع  - ألمانيا في صنع  20:03

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 غرونينغن في الحضري  التخطيط من وبرشلونة باريس  تتعلم  كيف - السرعة عالم 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 22:03

 وثائقي  22:15

 موسيقى بال العالج - األلحان قوة

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الجمعة  2023-01-06 

 أخرى ومواضيع فرنسية،: العالم  في داكنة بيرة أفضل - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  00:30

 وثائقي  01:00

 بالموسيقى  العالج - األلحان قوة

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 01:45

 السيارات  مجلة  - السرعة عالم 02:30

 وثائقي  03:00

 بالموسيقى  العالج - األلحان قوة

 الياقوت  تجارة:  موزمبيق - مراسلون 03:45

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 04:30

 وثائقي  05:00

 بالموسيقى  العالج - األلحان قوة

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 05:45

 وثائقي  06:30

 الناجحة   األفالم سالح  - حقيقية  صوتية مؤثرات

 وثائقي  07:00

 بالموسيقى  العالج - األلحان قوة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:45

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة   مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 وثائقي  09:00

 بالموسيقى  العالج - األلحان قوة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:45

 أخرى ومواضيع فرنسية،: العالم  في داكنة بيرة أفضل - يوروماكس 10:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 10:30

 وثائقي  11:00

 بالموسيقى  العالج - األلحان قوة

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 11:45

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 12:30

 وثائقي  13:00

 بالموسيقى  عالجال - األلحان قوة
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 الياقوت  تجارة:  موزمبيق - مراسلون 13:45

 أخرى ومواضيع فرنسية،: العالم  في داكنة بيرة أفضل - يوروماكس 14:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

 وثائقي  15:00

 وسيقى بالم العالج - األلحان قوة

 الياقوت  تجارة:  موزمبيق - مراسلون 15:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 16:15

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ساخر  سياسي  برنامج - شو البشير 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أخرى ومواضيع فرنسية،: العالم  في داكنة بيرة أفضل - يوروماكس 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2023-01-07 

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع  هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  02:45

 وثائقي 03:15

 العالمية  التجارة في وخاسرون   رابحون - أزمة في العولمة

  بشكل  أهميتها تفقد العادلة التجارة  لكن. االقتصادي النمو لتحقيق ضمانة أنها على للعولمة يُنظر كان
  العالمية، األسواق إلى للوصول فرص على بالكاد صلتح  فهي  الخاسرة،   هي فقرا  األكثر فالبلدان. متزايد
 . الهجرة تتيحها التي الفرص من  بعيد  حد إلى محرومون سك انها أن كما

  التعايش وضمان الرخاء  زيادة إلى تؤدي أن شأنها من كان العالمية،   األسواق إلى  الحر  الوصول فرصة
  تتجن بها التي الدول هي وما العالمية؟ المنافسة  من فوائد  تحق ق التي الدول  هي  ما لكن. الدول  بين السلمي
ة التجارة  تُروج  ولماذا مخاطرها؟ تحم ل  يستطيعون  ال من حساب على اقتصاداتها وتحمي   لحرية  الحر 
ال؟ حركة على قيوداً  ذاته الوقت  في وتفرض البضائع،  حركة   األمريكية   المت حدة الواليات  عبر نسافر العم 
ً  ا وأوروب والسنغال وبيرو   وعمن العولمة،  من يستفيدون عمن ونتحدث األسئلة،   لهذه إجابات عن بحثا
 .  بسببها أيضا يعانون

  
  مع اتفاقية بفضل مجددا  للتصنيع  العودة من األلمانية دويسبورغ مدينة في  السابق  الفوالذ  مصنع تمك ن
  ففي. والعولمة  الصين على ذلك  يف بالذنب وتُلقي تدهور،  بحالة فتمر    األمريكية  الفوالذ  مصانع أما. الصين
 لكن.  الدوالرات بمليارات  والزراعة  الصناعة قطاعي بدعم المت حدة الواليات بدأت أوالً  أمريكا شعار ظل  
  بقوة،   بالعولمة  مرتبط بيرو مثل  بلدا أن إذ. الفقيرة للبلدان المعاناة  من مزيدا معه يجلب الحمائي الدعم هذا
  ال  العالمية الهجرة حركة  أن أيضا الواضح من. الفقر مكافحة مجال في ضئيلة  نجاحات  إال يُحق ق   لم لكنه

 .  ضئيلة جد  بنسبة سوى العولمة  من تستفيد

 
  باب فتح  يُعارض األوروبي  االت حاد لكن العاملين،   أعداد في نقص  من الزراعة فتعاني إسبانيا في أما

  الطمع ضحية وقع  بلدهم  ألن أفضل،  جديدة حياة عن بحثا  السنغال  من الناس  يفر   الوقت ذات  وفي . الهجرة
  أما. الزراعية األراضي  على العالمية الشركات استحواذ أو  القانوني،  غير بالصيد المتجس د العالمي

  مالئما تعليما تلقوا  طويل زمن فمنذ. والهجرة العمل على المنافسة في  الرابحين من فكانوا الصينيون
  على جزئين في الضوء يلقي  الوثائقي هذا. بلدهم  خارج طموحاتهم  لتحقيق المالئمة الخطط وضع وتعلموا
 . ُمعَولَم عالم في  أفراد ومصائر قصص 

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 وثائقي  05:00

 والجريمة  العنف دوامة - النيجر

 األسبوع ذاه العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 خطر  في  الخضراء  روسيا رئة - تايغا غابات

 أخرى ومواضيع فرنسية،: العالم  في داكنة بيرة أفضل - يوروماكس 07:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 07:30

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

 أوروبا  من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00

Madness (بريطانيا) 

  وسكا بانك  موسيقى من بأغانيها عالمية  نجاحات  وحققت 1976  عام في Madness  فرقة تأسست 
  تم 1986  عام في. Our House وأغنية It Must Be Love  أغنية  الفرقة  أغاني أنجح من. وبوب
 . مجدداً  الفرقة  اجتمعت  1992 عام وفي مؤقت،  بشكل Madness  فرقة حل

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 خطر  في  الخضراء  روسيا رئة - تايغا غابات

 أخرى ومواضيع فرنسية،: العالم  في داكنة بيرة أفضل - يوروماكس 11:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 13:00

 وثائقي  13:15

 العالمية  التجارة في وخاسرون رابحون - أزمة  في العولمة

 والحياة  العقيدة  14:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 األمريكية  المتحدة الواليات  ،   األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي  15:15

 خطر  في  الخضراء  روسيا رئة - تايغا غابات

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 16:00

 وثائقي  16:15

 العالمية  التجارة في وخاسرون رابحون - أزمة  في العولمة

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان   عين من  تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 العولمة  مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والحياة  العقيدة 18:03

 أخرى ومواضيع ،فرنسية: العالم  في داكنة بيرة أفضل - يوروماكس 18:30

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 العالمية  التجارة في وخاسرون رابحون - أزمة  في العولمة
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20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 والحياة  قيدةالع 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 21:15

 الثقافية  المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 22:03

Madness (بريطانيا ) 

 العولمة  مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي  23:15

 خطر  في  الخضراء  روسيا رئة - تايغا غابات
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 األحد  2023-01-08 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 01:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي  03:15

 الكبرى  المراحيض أزمة

 العولمة  مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 سبوعاأل  هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 العالمية  التجارة في وخاسرون رابحون - أزمة  في العولمة

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 07:00

 والحياة  العقيدة 08:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:30

 الحوار  بداية  االختالف - وكت جعفر 09:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 10:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 الكبرى  المراحيض أزمة

 حياة وال العقيدة 12:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 األمريكية  المتحدة الواليات  ،   األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي  13:15

 خطر  في  الخضراء  روسيا رئة - تايغا غابات
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 السيارات  مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 14:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 15:00

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 16:00

 األمريكية  المتحدة الواليات  ،   األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي  16:15

 رى الكب المراحيض أزمة

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 17:15

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 18:15

Madness (بريطانيا ) 

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 خطر  في  الخضراء  روسيا رئة - تايغا غابات

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان  نعي من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا   العلوم مجلة   - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 العالمية  التجارة في وخاسرون رابحون - أزمة  في العولمة

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2023-01-09 

 العولمة  مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 الكبرى  المراحيض أزمة

 ياة والح العقيدة 02:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 وثائقي 03:00

 البقاء  أجل  من صراع  - الموضة عالم

  والسلبية اإليجابية تجاربهم وعن أنفسهم  عن بصدق  الداخل من يتحدثون  الموضة لعالم المنتمين من ثالثة
قة غير نقدية نظرة.  الموضة عالم في  . وغيرهما نيويوركو باريس في  الموضة أسابيع كواليس خلف منم 
مة من كل  عنه يتحدث ما هذا  والنخبوي،  المترف الموضة عالم   في والمؤث ر والفنان إيلي،   ميشيل الُمَصم ِّ
  روباول  المسابقات برنامج في  الفائزة تشاتشكي فيلويت  و سبونر، كيسي  االجتماعي  التواصل وسائل  عالم
  األزياء،  عروض ففي . الموضة  عالم عن منفصلينال  غير الذات وخداع الوهم قلب في  يوجدون الذين دراغ

  في  المنصة أمام المقد مة في  يجلسون.  آخر إلى  موضة أسبوع  من ويطيرون الضوء دائرة في يكونون
  العام بقية يصارعون  فيما هذا قيمة ما لكن. وغوتييه وبرادا فيندي  مثل  شهيرة  عالمية أزياء  لدور عروض

  قطاع  في مهم دور على بالحصول حلمهم يطاردون  الذات،  من ريةوسخ  صادمة  بصراحة البقاء؟ أجل من
 . الموضة صناعة

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 04:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 الكبرى  المراحيض أزمة

 الحدث  اصرتع ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  06:30

 وثائقي  07:00

 البقاء   أجل من صراع - الموضة عالم

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي  09:15

 الكبرى  ضالمراحي  أزمة

 والحياة  العقيدة 10:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 11:00
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ً  - سانشي  الهند  لبوذا،   تكريما

 وثائقي  11:15

 ة العالمي التجارة في وخاسرون رابحون - أزمة  في العولمة

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  12:30

 وثائقي  13:00

 البقاء   أجل من صراع - الموضة عالم

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 15:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:00

 وثائقي  16:15

 خطر  في  الخضراء  روسيا رئة - تايغا غابات

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:03

 وثائقي  18:15

 العالمية  التجارة في وخاسرون رابحون - أزمة  في العولمة

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 20:03

 الثقافية  لة المج  - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 الكبرى  المراحيض أزمة

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2023-01-10 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري  00:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 01:00

 وثائقي  01:15

 العالمية  التجارة في وخاسرون رابحون - أزمة  في العولمة

 العولمة  مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 03:15

Madness (بريطانيا ) 

 والحياة  ةالعقيد 04:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 05:00

 والحياة  العقيدة 06:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 العالمية  ارةالتج في وخاسرون رابحون - أزمة  في العولمة

 العولمة  مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 وثائقي  09:00

 البقاء   أجل من صراع - الموضة عالم

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 لعنكبوتية ا والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 11:15

Madness (بريطانيا ) 

 العولمة  مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 12:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 13:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00
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 والحياة  العقيدة 14:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 الكبرى  المراحيض أزمة

 العولمة  مجلة - 3000 العولمة 16:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - لمانياأل  الدوري 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية االختالف - توك جعفر 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 20:03

 العولمة  مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 والحياة  العقيدة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  يومال أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 األربعاء  2023-01-11 

 والحياة  العقيدة 00:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 وثائقي  01:00

 البقاء   أجل من صراع - الموضة عالم

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:00

 االقتصادية  المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 03:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  04:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 05:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 06:00

 االقتصادية   جلةالم  - ألمانيا في صنع  06:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 07:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:00

 والحياة  العقيدة 08:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 العالمية  التجارة في وخاسرون رابحون - أزمة  في العولمة

 لمة العو  مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  10:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 11:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 12:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  12:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 13:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  14:00

 العولمة  مجلة - 3000 لمةالعو 14:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 15:00

 وثائقي  15:15

 العالمية  التجارة في وخاسرون رابحون - أزمة  في العولمة

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 16:00
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 الثقافية  جلة الم  - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:03

ً  - سانشي  الهند  لبوذا،   تكريما

 وثائقي 18:15

 والعنف  الفقر من الهرب  - هندوراس وداعا

  المت حدة الواليات  إلى  بلدهم  من الفرار يحاولون الوسطى،  أمريكا في هندوراس   من المواطنين آالف 
ً  تنتهي بالمخاطر محفوفة  رحلة. األمريكية ون إنهم. بالموت غالبا   العصابات وعنف  الفقر من يفر 
 . الطبيعية والكوارث

ر بشكل والفيضانات االستوائية كاألعاصير الطبيعية الكوارث تقع   في  70 حو ن يعيش. هندوراس في متكر 
  العصابات وحروب العنف اندالع. مدقع فقر  في المئة في  50 بينهم من الفقر،  ظل  في السكان من المئة
  بين من فيها القتل جرائم  معدالت  وتُعد. هناك  يومي بشكل تقع حوادث  االختطاف،  وعمليات بينها فيما

  المادية فالكلفة. للخالص  الوحيد السبيل  نللكثيري بالنسبة يعد   البالد من الفرار فإن لذا العالم،   في األعلى
  عصابات أيدي على للقتل التعر ض وحتى خاللها،  الموت  واحتماالت بالمخاطر المحفوفة للرحلة المرتفعة
بي ً  تشكل ال المت حدة،  الواليات إلى  الوصول في الضئيلة  والفرص البشر، ُمهر    هذه غمار خوض عن رادعا
 .  المغامرة

 
ً . وأطفالهم زوجاتهم خلفهم تاركين لرجالا  يغادر ما غالبا   ذلك،  بعد  شيئا  عنهم عائالتهم تسمع   ال ما وغالبا
  وعدوا  الذي  المال فإن وهكذا  المت حدة،  الواليات  إلى قانونية غير بصورة الدخول  من تمك نوا وإن حتى

ً   يصل ال هناك، من أسرهم إلى بإرساله   تجربة غمار وضلخ النساء من متنامية أعداد  تضطر لذا. مطلقا
واحداً،  طفال  أحيانا معهن يأخذن وهن المت حدة،  الواليات بات جاه الفرار   لدى أطفالهن كل  أو بقية ويتركن ًً
  المسنين سوى القرى  يسكن  يعد لم  المناطق  بعض ففي  بشريا،  نزيفا  البالد تعيش ذلك جراء . أقاربهن
  سيل  إيقاف تستطيع ال  لكنها فقراً،  األشد اتالفئ  مساعدة تحاول جانبها من اإلغاثة منظمات. واألطفال
 . الهجرة

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 والتكنولوجيا وم العل مجلة - اآلن المستقبل  20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العولمة  مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 22:03

ً  - سانشي  الهند  لبوذا،   تكريما

 وثائقي  22:15

 والعنف  الفقر من الهرب  - هندوراس وداعا

23:00 DW  ار األخب  موجز - األخبار 

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



 

 

 DW Arabia | الخميس 2023-01-12  27/73

 الخميس  2023-01-12 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 00:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  00:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 01:00

ً  - سانشي  الهند  لبوذا،   تكريما

 وثائقي  01:15

 والعنف  الفقر من الهرب  - هندوراس وداعا

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 والحياة  العقيدة 02:30

 وثائقي  03:00

 العنف و الفقر من الهرب  - هندوراس وداعا

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  04:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 05:00

ً  - سانشي  الهند  لبوذا،   تكريما

 وثائقي  05:15

 والعنف  الفقر من الهرب  - هندوراس وداعا

 العولمة  مجلة - 3000 مةالعول 06:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 06:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 الكبرى  المراحيض أزمة

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 نسانية اإل  ميراث - البشرية كنوز 09:00

ً  - سانشي  الهند  لبوذا،   تكريما

 وثائقي  09:15

 والعنف  الفقر من الهرب  - هندوراس وداعا

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 10:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  10:30

 وثائقي  11:00

 البقاء   أجل من صراع - الموضة عالم
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 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 الكبرى  المراحيض أزمة

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  14:00

 المكان  ينع من تلفزيونية تقارير - مراسلون 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 14:45

ً  - سانشي  الهند  لبوذا،   تكريما

 وثائقي  15:00

 البقاء   أجل من صراع - الموضة عالم

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 16:00

 وحكايات   وأشخاص  دول  - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:45

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  20:03

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 العنكبوتية  كة والشب الرقمي العالم  - كليك 22:03

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 22:15

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الجمعة  2023-01-13 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  00:30

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

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 01:45

Madness (بريطانيا ) 

 السيارات  مجلة  - السرعة عالم 02:30

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

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:45

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 04:30

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

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 05:45

Madness (بريطانيا ) 

 والحياة  العقيدة 06:30

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

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:45

 وحكايات  خاصوأش دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة   مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:45

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 10:30

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

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 11:45

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 12:30

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

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:45

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30



 

 

 DW Arabia | الجمعة 2023-01-13  30/73

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

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 16:15

Madness (بريطانيا ) 

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ساخر  سياسي  برنامج - شو البشير 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW  ر األخبا - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2023-01-14 

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع  هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  02:45

 وثائقي 03:15

 والخسارة   الربح بين الهجرة - أزمة في العولمة

  بشكل  أهميتها تفقد العادلة التجارة  لكن. االقتصادي النمو لتحقيق ضمانة أنها على للعولمة يُنظر كان
  العالمية، ألسواقا  إلى للوصول فرص على بالكاد تحصل فهي  الخاسرة،   هي فقرا  األكثر فالبلدان. متزايد
 . الهجرة تتيحها التي الفرص من  بعيد  حد إلى محرومون سك انها أن كما

  التعايش وضمان الرخاء  زيادة إلى تؤدي أن شأنها من كان العالمية،   األسواق إلى  الحر  الوصول فرصة
  تتجن بها التي ولالد هي وما العالمية؟ المنافسة  من فوائد  تحق ق التي الدول  هي  ما لكن. الدول  بين السلمي
ة التجارة  تُروج  ولماذا مخاطرها؟ تحم ل  يستطيعون  ال من حساب على اقتصاداتها وتحمي   لحرية  الحر 
ال؟ حركة على قيوداً  ذاته الوقت  في وتفرض البضائع،  حركة   األمريكية   المت حدة الواليات  عبر نسافر العم 
ً  وأوروبا  والسنغال وبيرو   وعمن العولمة،  من يستفيدون عمن ونتحدث ، األسئلة   لهذه إجابات عن بحثا
 .  بسببها أيضا يعانون

 
  

  مع اتفاقية بفضل مجددا  للتصنيع  العودة من األلمانية دويسبورغ مدينة في  السابق  الفوالذ  مصنع تمك ن
  ففي. والعولمة  الصين على ذلك  في بالذنب وتُلقي تدهور،  بحالة فتمر    األمريكية  الفوالذ  مصانع أما. الصين
 لكن.  الدوالرات بمليارات  والزراعة  الصناعة قطاعي بدعم المت حدة الواليات بدأت أوالً  أمريكا شعار ظل  
  بقوة،   بالعولمة  مرتبط بيرو مثل  بلدا أن إذ. الفقيرة للبلدان المعاناة  من مزيدا معه يجلب الحمائي الدعم هذا
  ال  العالمية الهجرة حركة  أن أيضا الواضح من. الفقر مكافحة مجال في ضئيلة  نجاحات  إال يُحق ق   لم لكنه

 .  ضئيلة جد  بنسبة سوى العولمة  من تستفيد

 
  باب فتح  يُعارض األوروبي  االت حاد لكن العاملين،   أعداد في نقص  من الزراعة فتعاني إسبانيا في أما

  الطمع ضحية وقع  بلدهم  ألن أفضل،  جديدة حياة عن بحثا  السنغال  من الناس  يفر   الوقت ذات  وفي . الهجرة
  أما. الزراعية األراضي  على العالمية الشركات استحواذ أو  القانوني،  غير بالصيد المتجس د العالمي

  مالئما تعليما تلقوا  طويل زمن فمنذ. والهجرة العمل على المنافسة في  الرابحين من فكانوا الصينيون
  على جزئين في الضوء يلقي  الوثائقي هذا. بلدهم  خارج طموحاتهم  لتحقيق المالئمة الخطط وضع وتعلموا
 . ُمعَولَم عالم في  أفراد ومصائر قصص 

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 وثائقي  05:00

 البقاء   أجل من صراع - الموضة عالم

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 والعنف  الفقر من الهرب  - هندوراس وداعا

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 07:30
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 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 جياوالتكنولو العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:30

 أوروبا  من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00

  يعزف. عديدة جوائز  على وحاز. البارع  بعزفه األكورديون  آلة  تعريف Vincent Peirani أعاد
  الجاز مهرجان في .  األول  المقام في  والجاز الروك،  موسيقى ومن كالسيكية موسيقية قطعا باألكورديون

 . جوكرز اسم تحت رافيتس زيف الطبول وقارع كاساغرانده دريكوفي  الغيتار عازف مع  ظهر بون في

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 والعنف  الفقر من الهرب  - هندوراس وداعا

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 11:30

 ايات وحك وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 13:00

 وثائقي  13:15

 والخسارة  الربح بين  الهجرة - أزمة  في العولمة

 وثائقي 14:00

 باستمرار؟  ذكائنا  مستوى  يتراجع لماذا -! ذكائنا  مستوى   يتراجع هل

  أبحاث  أكدته  ما وهذا. تقدمهم إيقاف يمكن  وال باستمرار ذكاؤهم داديز البشر أن  طويلة ولفترة واضحا بدا
 ذلك؟ سبب فما. الذكاء  معدالت وتراجعت السريع  التقدم هذا  توقف  سنوات بضع  قبل لكن.  الذكاء
  العديد  في الذكاء معدالت  أن 1984  عام في اكتشف  نيوزيلندا في  يعيش الذي فلين  جيمس  السياسة عالم
  الزيادة  هذه كانت. فلين بتأثير ذلك وسمي العشرين،  القرن بداية  منذ  مطرد بشكل ترتفع كانت البلدان من

 . واسع نطاق  على التعليم  بتوفير األول المقام وفي  الطبية، والرعاية التغذية  بتحسن مبررة

 
  يعد لم  فلين تأثير أن نرويجيون إحصائيون اكتشف  والعشرين الحادي القرن مطلع  من وجيزة  فترة  بعد لكن

  وحتى. الذكاء معدالت في طفيفا  انخفاضا الحين ذلك  منذ البلدان بعض  تسجل ذلك  عكس على بل . مجديا
 ذكاؤنا؟  يتراجع  لماذا: السؤال  على إجابة الباحثون  يجد ال  اليوم

 
  يكون قد  اإلعالم وسائل في  والتحول الرقمنة أن النفس  وعلماء العصبية  البيولوجيا علماء من العديد يعتقد

  واالستخدام الشاشات أمام  المكوث  أوقات تزايد  أن  إلى توصلوا فقد.  الذكاء معدالت على سلبي تأثير همال
  إلى  يضاف. ألدمغتنا التحم ل قدرة  يفوق هذا وأن التركيز، على  قدرتنا من يقلالن الذكية   للهواتف الدائم 
  الوقود إنتاج في الهائلة  الزيادة مثل الذكاء، على تأثير أيضا لها يكون  قد خارجية بيولوجية عوامل أن ذلك

 .للبالستيك  اليومي واالستخدام األحفوري

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

ً  - سانشي  الهند  لبوذا،   تكريما

 وثائقي  15:15

 والعنف  الفقر من الهرب  - هندوراس وداعا

 العنكبوتية  شبكة وال الرقمي العالم  - كليك 16:00

 وثائقي  16:15
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 والخسارة  الربح بين  الهجرة - أزمة  في العولمة

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان   عين من  تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان  و  العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 وثائقي  18:03

 باستمرار؟ ذكائنا  مستوى  يتراجع لماذا -! ذكائنا مستوى يتراجع هل

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 18:30

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 والخسارة  الربح بين  الهجرة - أزمة  في العولمة

20:00 DW  األخبار   جزمو - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

 باستمرار؟ ذكائنا  مستوى  يتراجع لماذا -! ذكائنا مستوى يتراجع هل

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 21:15

 الثقافية  المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار   موجز - خبار األ 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي  23:15

 والعنف  الفقر من الهرب  - هندوراس وداعا
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 األحد  2023-01-15 

 الحدث  تعاصر بورتاجاتري - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 01:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 اإلنسان  شفرة  عن البحث - كرومدراي 

  الحلقة عن وفريقه براغا  خوسيه البشر أصول عالم يبحث   السؤال،  هذا  على  جوابا اإلنسان؟ ظهر  كيف
  مهمة عالمات  اكتشفت  إفريقيا جنوب  في  كرومدراي منطقة ففي. واإلنسان اإلنسان أشباه بين المفقودة
 . للبشر المباشرين األسالف على
  يزال ال إذ . تطورنا في الحاسمة   الخطوات  شفرة وتفك   سالفنا، أ حياة  على مدهشة  نظرة   اكتشافاتهم توف ر

ر   في بحث مواقع في  جديدة أدلة عن العلماء يبحث لذا . محيرا لغزا  البشرية العائلة  لشجرة الدقيق  التطو 
  منظمة قائمة في موجود البشرية  مهد عليه يُطلق والذي  إفريقيا  جنوب في الكائن فاإلقليم. كرومدراي
 من التطور  على مباشر دليل تقديم  من اآلن،  حتى  أحد يتمكن لم ذلك كل ورغم. العالمي لتراثل  اليونسكو

  حفريات في يكمن التطور ذلك   فهم مفتاح إن  براغا خوسيه البروفيسور ويقول . اإلنسان إلى  اإلنسان أشباه 
 . انباإلنس الشبيهة لألجناس  دقيق ترتيب بوضع أسنانهم ترتيب يسمح إذ.  الصغار  األطفال
.  االستسالم في براغا يرغب ال الوسيطة، باألنواع يُسمى ما وجود  على مباشر دليل أي وجود عدم ورغم

  كانت كرومدراي أن على يدل ما يكتشف  لم  األبعاد  ثالثية وتكنولوجيا الحديثة بالجيولوجيا وباالستعانة
ر حدوث  في  الحاسم العامل  أيضا كانت أنها  بل  وحسب،  السنين ماليين منذ كهفا  . اإلنسان نحو التطو 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 والخسارة  الربح بين  الهجرة - أزمة  في العولمة

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 07:00

 وثائقي  08:00

 باستمرار؟ ذكائنا  مستوى  يتراجع لماذا -! ذكائنا مستوى يتراجع هل

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 09:00

 المكان  عين نم تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

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

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 اإلنسان  شفرة عن البحث - كرومدراي

 وثائقي  12:00

 باستمرار؟ ذكائنا  مستوى  يتراجع لماذا -! ذكائنا مستوى يتراجع هل

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

ً  - سانشي  الهند  لبوذا،   تكريما

 وثائقي  13:15

 والعنف  الفقر من الهرب  - هندوراس وداعا

 رات السيا مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 14:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 15:00

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 16:00

ً  - سانشي  الهند  لبوذا،   تكريما

 وثائقي  16:15

 اإلنسان  شفرة عن البحث - كرومدراي

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 لعنكبوتية ا والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 17:15

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 18:15

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 والعنف  الفقر من الهرب  - هندوراس وداعا

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا   العلوم مجلة   - اآلن المستقبل 21:30

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

 وثائقي  22:15

 والخسارة  الربح بين  الهجرة - أزمة  في العولمة

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2023-01-16 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 اإلنسان  شفرة عن البحث - كرومدراي

 وثائقي  02:00

 باستمرار؟ ذكائنا  مستوى  يتراجع اذالم -! ذكائنا مستوى يتراجع هل

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 وثائقي  03:00

 منها  والنباتات الحيوانات  تنجو  كيف -  الطبيعية الكوارث

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 04:30

 لمكانا  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 اإلنسان  شفرة عن البحث - كرومدراي

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  06:30

 وثائقي  07:00

 منها  والنباتات الحيوانات  تنجو  كيف -  الطبيعية الكوارث

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي  09:15

 اإلنسان  شفرة عن البحث - كرومدراي

 وثائقي  10:00

 باستمرار؟ ذكائنا  مستوى  يتراجع لماذا -! ذكائنا مستوى يتراجع هل

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 11:00

 بلجيكا  والسكن، والعمل للصالة أماكن  - فالندرن  في البيغينات مجمعات

 وثائقي  11:15

 والخسارة  الربح بين  الهجرة - أزمة  في العولمة

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  12:30
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 وثائقي  13:00

 منها  والنباتات الحيوانات  تنجو  كيف -  الطبيعية الكوارث

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 15:00

 المكان  نعي من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:00

 وثائقي  16:15

 والعنف  الفقر من الهرب  - هندوراس وداعا

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:03

 وثائقي  18:15

 والخسارة  الربح بين  الهجرة - أزمة  في العولمة

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 20:03

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 الحدث  تعاصر بورتاجاتري - كثب عن 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 اإلنسان  شفرة عن البحث - كرومدراي

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2023-01-17 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري  00:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 01:00

 وثائقي  01:15

 الخسارة و الربح بين  الهجرة - أزمة  في العولمة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 03:15

 وثائقي  04:00

 استمرار؟ب ذكائنا  مستوى  يتراجع لماذا -! ذكائنا مستوى يتراجع هل

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 05:00

 وثائقي  06:00

 باستمرار؟ ذكائنا  مستوى  يتراجع لماذا -! ذكائنا مستوى يتراجع هل

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 والخسارة  الربح بين  الهجرة - أزمة  في العولمة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 وثائقي  09:00

 منها  والنباتات الحيوانات  تنجو  كيف -  الطبيعية الكوارث

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 12:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 13:00

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

 باستمرار؟ ذكائنا  مستوى  يتراجع لماذا -! ذكائنا مستوى يتراجع هل

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 اإلنسان  شفرة عن البحث - كرومدراي

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 16:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية االختالف - توك جعفر 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  21:30

 باستمرار؟ ذكائنا  مستوى  يتراجع لماذا -! ذكائنا مستوى يتراجع هل

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 األربعاء  2023-01-18 

 وثائقي  00:00

 باستمرار؟ ذكائنا  مستوى  يتراجع لماذا -! ذكائنا مستوى يتراجع هل

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 00:30

 وثائقي  01:00

 منها  والنباتات الحيوانات  تنجو  كيف -  الطبيعية الكوارث

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:00

 االقتصادية  المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 03:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  04:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 05:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 06:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  06:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 07:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:00

 وثائقي  08:30

 باستمرار؟ ذكائنا  مستوى  يتراجع لماذا -! ذكائنا مستوى يتراجع هل

 األسبوع هذا المالع - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 والخسارة  الربح بين  الهجرة - أزمة  في العولمة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  10:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 11:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 12:00

 االقتصادية   لمجلةا  - ألمانيا في صنع  12:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 13:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 15:00

 وثائقي  15:15

 والخسارة  الربح بين  الهجرة - أزمة  في العولمة
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 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 16:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ثميرا - البشرية كنوز 18:03

 بلجيكا  والسكن، والعمل للصالة أماكن  - فالندرن  في البيغينات مجمعات

 وثائقي 18:15

 البقاء   أجل من صراع  - سيراليون  في  األسماك صيادو

  مواجهة في  اآلن تقف  القرية لكن  األسماك،  صيد على قرون مدى على سيراليون في  تومبو  قرية تعتمد
ط  ينيةالص الصيد فمراكب. وجودي تهديد   األمر حديثة، تقنية   صيد طرق   باستخدام  األسماك  صيد  في تُفرِّ
 . سيراليون  سواحل على  السمكية  الموارد استنفاد  إلى أد ى  الذي
  عيشهم،  لتأمين األسماك  صيد  على سكانها  اعتمد حيث االستعمار،  حقبة قبل مزدهرة تومبو قرية كانت
  األخيرة السنوات خالل انحسر  االزدهار  ذلك لكن. أيضا  القادمة لألجيال يكفي ما  بقاء تضمن بسبل وذلك
  موظفين من بدعم وذلك  سيراليون،  سواحل على للصيد صينية لشركات  تابعة صيد مراكب  قدوم نتيجة 

 . الداخل في فاسدين حكوميين
  عمل فرص  عن والبحث تومبو،  في األسماك  صيد  مهنة  لترك القرية  من كثيرين رجاال أجبر الوضع هذا
  في أرزاقهم  يكسبون القرية سكان غالبية ألن  أيضاَ،  أعمالهن وبناتهم نساؤهم  تفقد كما. أخرى  دانبل في

  الكوارث مثلت أخرى،  ناحية   ومن. المحلية السوق  في مثالَ  كبيعه األسماك،  صيد على تعتمد وظائف
ً  تهديداً   كورونا بسبب  العام  واإلغالق الطبيعية ً أس سيئ وضع ظل  في  إضافياً،  وجوديا  .   اسا
  كفاحهم لكن. ومجتمعهم عائالتهم  على للحفاظ جهودا تومبو قرية  سك ان يبذل الظروف  هذه  وطأة ورغم
 . إفريقيا غرب بلدان في واالقتصادية البيئية المشكالت أيضا يعكس فمصيرهم  الفردي،  المستوى يتخطى 
  البالد،  خارج أخريان زوجتان ناآل زوجها لدى. القرية زوجها هجر  أن منذ بمفردها ابنها فاطماتا ترب ي
  لقلة أبيه عليه اللوم يلقي كان والده لكن مهنته،  يعشق صياد  فهو سيلمان أما. البنهما مال أي يرسل  ال وهو
ر أسماك، من يعود ما ب  أن فقر    األسماك  صيادي رابطة باسم المتحد ث  يحاول.  سيراليون خارج حظه يجر 
 . لتحدياتا لمواجهة أعضائها توحيد القرية،  في

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:30

21:00 DW  ر األخبا - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 22:03

 بلجيكا  والسكن، والعمل للصالة أماكن  - فالندرن  في البيغينات مجمعات

 وثائقي  22:15

 البقاء  أجل من صراع  - سيراليون في  األسماك صيادو

23:00 DW األخبار   موجز - ر األخبا 
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 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2023-01-19 

 المكان  عين من يةتلفزيون تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 00:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  00:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 01:00

 بلجيكا  والسكن، والعمل للصالة أماكن  - فالندرن  في البيغينات مجمعات

 وثائقي  01:15

 البقاء  أجل من صراع  - سيراليون في  األسماك صيادو

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 باستمرار؟ ذكائنا  مستوى  يتراجع لماذا -! ذكائنا مستوى يتراجع هل

 وثائقي  03:00

 البقاء  أجل من صراع  - سيراليون في  األسماك صيادو

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا مالعال  - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  04:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 05:00

 بلجيكا  والسكن، والعمل للصالة أماكن  - فالندرن  في البيغينات مجمعات

 وثائقي  05:15

 البقاء  أجل من صراع  - سيراليون في  األسماك صيادو

 نساناإل و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 06:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 اإلنسان  شفرة عن البحث - كرومدراي

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 ة اإلنساني   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 بلجيكا  والسكن، والعمل للصالة أماكن  - فالندرن  في البيغينات مجمعات

 وثائقي  09:15

 البقاء  أجل من صراع  - سيراليون في  األسماك صيادو

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 10:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  10:30

 وثائقي  11:00

 منها  والنباتات اناتالحيو   تنجو  كيف -  الطبيعية الكوارث
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 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 اإلنسان  شفرة عن البحث - كرومدراي

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  14:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 14:45

 بلجيكا  والسكن، والعمل للصالة أماكن  - فالندرن  في البيغينات مجمعات

 وثائقي  15:00

 ا منه والنباتات الحيوانات  تنجو  كيف -  الطبيعية الكوارث

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 16:00

 وحكايات   وأشخاص  دول  - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:45

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  20:03

 الحدث  اصرتع ريبورتاجات - كثب عن 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 22:03

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 22:15

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الجمعة  2023-01-20 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  00:30

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

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 01:45

 السيارات  مجلة  - السرعة عالم 02:30

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

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:45

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 04:30

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

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 05:45

 وثائقي  06:30

 باستمرار؟ ذكائنا  مستوى  يتراجع لماذا -! ذكائنا مستوى يتراجع هل

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

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:45

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة   مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:45

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 10:30

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

 وتية العنكب والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 11:45

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 12:30

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

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:45

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 الحدث  تعاصر اتريبورتاج - كثب عن 14:30
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 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 15:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:00

 أوروبا من موسيقية عروض - بية أورو موسيقى 16:15

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ساخر  سياسي  برنامج - شو البشير 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2023-01-21 

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع  هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  02:45

 وثائقي  03:15

 جديدة  آفاق  نحو البشرية مغامرات  - المجهول نحو الرحلة

 وحكايات  وأشخاص دول - اأوروب على عين   04:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 04:30

 وثائقي  05:00

 منها  والنباتات الحيوانات  تنجو  كيف -  الطبيعية الكوارث

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 البقاء  أجل من صراع  - سيراليون في  األسماك صيادو

 أوروبا في  المجتمعو الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 07:30

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:30

 أوروبا  من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00

  في  دموع"   كالبتون إريك البريطاني  للفنان الشهيرة األغنية تقديم أعادت  Kinga Glyk البولندية   المغنية
  وحصلت المشاهدات،  ماليين األغنية من نسختها حققت. عشر وستة  ألفين عام يوتوب   موقع في " الجنة 
  ألبومها من أغاني قدمت New Morning الجاز نادي"  حفل  في. كبيرة شركة  مع موسيقي عقد على
 . Feelings الرابع 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 ي وثائق 10:15

 البقاء  أجل من صراع  - سيراليون في  األسماك صيادو

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 13:00
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 وثائقي  13:15

 جديدة  آفاق  نحو البشرية مغامرات  - المجهول نحو الرحلة

 وثائقي 14:00

 الجميع؟ إطعام يمكن هل - العصر تحديات

  ما إنتاج من األرض ستتمك ن  كيف لكن.  العالم أنحاء في  البشر جميع  حاجة  لسد يكفي طعام  يتوفر حاليا
 القرن؟ هذا  نهاية  بحلول إنسان  مليارات 10 من أكثر  إلطعام يكفي
  في  مسبوق غير بشكل وذلك البشر،  من كبير لعدد الغذاء توفر وهي  عالية،  بكفاءة  اليوم  الزراعة تتميز
ً  مظلم  جانب الكفاءة  لهذه  لكن. التاريخ   ضيناأرا  تستهلك لكنها المخازن،   ملء على قادرة  أنها صحيح. أيضا
 .  الحدود أقصى إلى

  جراء بالبيئة تلحق   التي األضرار  وترتفع كثيرة،  مناطق في البيولوجي والتنوع التربة خصوبة  تنخفض
  بتناول مقارنته يمكن الحقول في  الكيميائية  للمواد المكثف  فاالستخدام .  والمبيدات األسمدة استخدام

  درجة إلى  ما،  مرحلة في ستصل األضرار بأن ن، راما غيرولد الزراعي الخبير يرى. الحيوية  المضادات
  على الزراعية محاصيلنا فيها  تعجز  لدرجة المناخي  التغير يتسارع ذلك على  عالوة. لإلصالح  قابلة  غير

 .  فيرين فون نيكوالوس  الزراعية  األحياء  عالم يقول  كما التأقلم، 
  ومن. المناخي التغير تفاقم دون للحيلولة  العالم أنحاء في الزراعي  القطاع ندعم  أن ناحية من علينا لذلك
 يكمن  هل. األرضي الكوكب على  الضغط زيادة دون ملحوظ،  بشكل المحاصيل  زيادة علينا أخرى  ناحية
  الزراعة  على جذري بشكل  التعويل علينا  أن  أم للجدل؟ المثيرة الخضراء  الوراثية الهندسة  يُسمى فيما الحل  

  عمودية  مزارع في أرض دون الزراعة أسلوب  على االعتماد باإلمكان وهل التربة؟ إلنقاذ اإليكولوجية
  إطعام  يمكن كيف : السؤال  هذا  على لإلجابة االصطناعي الذكاء لنا يقدمه أن يمكن  الذي ما عمالقة؟
 الجميع؟ 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 بلجيكا  والسكن، والعمل للصالة أماكن  - نفالندر  في البيغينات مجمعات

 وثائقي  15:15

 البقاء  أجل من صراع  - سيراليون في  األسماك صيادو

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 16:00

 وثائقي  16:15

 جديدة  آفاق  نحو البشرية مغامرات  - المجهول نحو الرحلة

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان   عين من  تلفزيونية اريرتق - مراسلون 17:15

 اإلنسان  و  العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 وثائقي  18:03

 الجميع؟  إطعام يمكن هل  - العصر تحديات 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 18:30

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 جديدة  آفاق  نحو البشرية مغامرات  - لالمجهو نحو الرحلة

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

 الجميع؟  إطعام يمكن هل  - العصر تحديات 
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21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 21:15

 الثقافية  المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي  23:15

 البقاء  جلأ من صراع  - سيراليون في  األسماك صيادو
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 األحد  2023-01-22 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 01:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الرقمية الديمقراطية من  قصص - تايوان

  حد في  الديمقراطية  تانغ  أودري الرقمنة وزيرة  تعتبر.  الجديدة التكنولوجيا على منفتح التايواني  المجتمع
  تُمارس كيف ويُظهر  لتايوان،  السياسي  التاريخ على الضوء الوثائقي   الفيلم هذا  يُلقي.  تكنولوجيا ذاتها

 . البلد هذا  في  اليوم الديمقراطية
 .  بالفعل موجودة العالمية الويب  شبكة كانت  تايوان،  في الفتية  الديمقراطية شمس  بزغت عندما
  الرقمنة   وزيرة نجحت وقد.  الفيروس لمكافحة التقنيات استخدام تايوان  عززت كورونا جائحة تفشي ومنذ

  كما. كورونا لفيروس التصدي  في المدني،   المجتمع ومنظمات التكنولوجيا قطاع  مع بالتعاون تانغ أودري
  الديمقراطية،   في التفكير تايوان  تُعيد. السياسية  المشكالت حل   في دوراً  المباشرة المواطنين مشاركة لعبت

 . للديمقراطية معززاً  تأثيراً  معها تحمل بدورها الجديدة والتقنيات الرقمية فالتطبيقات
  أجل من النضال في  العالمية الويب   شبكة أد ته   الذي المهم الدور سيُوضح  تايوان  تاريخ على نظرة   إلقاء إن

  وكذلك . الحر    الحياة وأسلوب الوطنية السيادة  في  تايوان  إرادة أيضا  الوثائقي الفيلم يتناول . الديمقراطية
  وترغب الشعبية،  الصين جمهورية أراضي من جزءاً  تايوان تعتبر والتي ن، الصي تُمث لها التي التهديدات

ها في   وجهة من تايوان،   بضم   الصين  مطالبة مدى  على أيضا الضوء الوثائقي  الفيلم يلقي كما. إليها ضم 
 . الدولي  القانون نظر

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 جديدة  آفاق  نحو البشرية مغامرات  - المجهول نحو الرحلة

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 07:00

 وثائقي  08:00

 الجميع؟  إطعام يمكن هل  - رالعص تحديات 

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 09:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 10:15

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

 وثائقي  11:15

 الرقمية الديمقراطية  من قصص - تايوان

 وثائقي  12:00

 الجميع؟  إطعام يمكن هل  - العصر تحديات 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 بلجيكا  والسكن، والعمل للصالة أماكن  - فالندرن  في البيغينات اتمجمع

 وثائقي  13:15

 البقاء  أجل من صراع  - سيراليون في  األسماك صيادو

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 14:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 15:00

 اإلنسانية   اثمير - البشرية كنوز 16:00

 بلجيكا  والسكن، والعمل للصالة أماكن  - فالندرن  في البيغينات مجمعات

 وثائقي  16:15

 الرقمية الديمقراطية  من قصص - تايوان

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 17:15

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 18:15

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 البقاء  أجل من صراع  - سيراليون في  األسماك صيادو

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ارات السي مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا   العلوم مجلة   - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

 جديدة  آفاق  نحو البشرية مغامرات  - المجهول نحو الرحلة

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2023-01-23 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 الرقمية الديمقراطية  من قصص - تايوان

 وثائقي  02:00

 الجميع؟  إطعام يمكن هل  - العصر تحديات 

 ة الثقافي المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 وثائقي 03:00

 بوتين حكم ظل   في الشباب 

  خالل لكن.  حر   مستقبل  أجل  من كالهما يناضل  واليوم. روسيا  حكم  بوتين  تول ى عندما وإيليا ماشا ولِّد
  أي تحديداً؛ أجله  من يناضالن  ما بفقدان أخرى تلو  مرة يخاطران  فإنهما  والعدالة،  الديمقراطية عن الدفاع 

 . حريتهما
  حريتهما عن وللدفاع. ومنفتح ديمقراطي  بلد في  العيش في وإيليا ماشا يرغب دربهما،  ورفاق كأصدقائهما
  ويُلقيان االحتجاجية الوقفات  في ويشتركان احتجاجية،  وأعماالً  نقاش حلقات يُنظ مان ومستقبلهما
  ناءالسج سراح بإطالق المستمرة   المطالبة عبر السجون،  في المعتقلين رفاقهما يدعمان  كما. محاضرات
 .  السياسيين
  أرشيفه وكذلك المصورة تسجيالته وتقد م. كبير بشكل الشباب النشطاء من قريب  نيناشيف  كيريل المخرج
 . بوتين  دون أفضل بروسيا يؤمنون الذين الشباب عالم  على خاصة نظرة   المصور، 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 04:30

 انالمك  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 الرقمية الديمقراطية  من قصص - تايوان

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 وثائقي  06:30

 بوتين   حكم ظل  في الشباب

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي  09:15

 الرقمية الديمقراطية  من قصص - تايوان

 وثائقي  10:00

 الجميع؟  إطعام يمكن هل  - العصر تحديات 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 11:00

 تركيا  األوائل،  للمسيحيين  الصخرية المدينة - غوريم
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 وثائقي  11:15

 جديدة  آفاق  نحو البشرية مغامرات  - المجهول نحو الرحلة

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  12:30

 وثائقي  13:00

 بوتين   حكم ظل  في الشباب

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 15:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:00

 وثائقي  16:15

 البقاء  أجل من صراع  - سيراليون في  األسماك صيادو

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:03

 وثائقي  18:15

 جديدة  آفاق  نحو البشرية مغامرات  - المجهول نحو الرحلة

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الصحة  مجلة  - يديك ينب  صحتك 20:03

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 الرقمية الديمقراطية  من قصص - تايوان

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2023-01-24 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 00:00

 لمانياأل  الدوري حصاد - األلماني الدوري  00:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 01:00

 وثائقي  01:15

 جديدة  آفاق  نحو البشرية مغامرات  - المجهول نحو الرحلة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 03:15

 وثائقي  04:00

 الجميع؟  إطعام يمكن هل  - العصر تحديات 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 05:00

 وثائقي  06:00

 الجميع؟  إطعام يمكن هل  - العصر تحديات 

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 جديدة  آفاق  نحو البشرية مغامرات  - المجهول نحو الرحلة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 وثائقي  09:00

 بوتين   حكم ظل  في الشباب

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 12:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 13:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00

 وثائقي  14:30

 الجميع؟  إطعام يمكن هل  - العصر تحديات 
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 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 الرقمية الديمقراطية  من قصص - تايوان

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 16:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية االختالف - توك جعفر 18:03

19:00 DW  ر األخبا  موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  21:30

 الجميع؟  عامإط يمكن هل  - العصر تحديات 

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 األربعاء  2023-01-25 

 وثائقي  00:00

 الجميع؟  إطعام يمكن هل  - العصر تحديات 

 وثائقي  00:30

 بوتين   حكم ظل  في الشباب

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:00

 االقتصادية  المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 03:00

 نولوجياوالتك  العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  04:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 05:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 06:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  06:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 07:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 08:00

 وثائقي  08:30

 الجميع؟  إطعام يمكن هل  - العصر ديات تح

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي  09:15

 جديدة  آفاق  نحو البشرية مغامرات  - المجهول نحو الرحلة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  10:30

 الحوار  بداية  فاالختال - توك جعفر 11:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 12:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  12:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 13:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 15:00

 وثائقي  15:15

 جديدة  آفاق  نحو البشرية مغامرات  - المجهول نحو الرحلة

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 16:00
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 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 18:03

 تركيا  األوائل،  للمسيحيين  الصخرية المدينة - غوريم

 وثائقي 18:15

 التجميل  لتجارة المظلم الجانب

ً  أو الركيز،  لزيادة الَجَمْشت   أو الشجاعة،  من لمزيد  كاليَْشب كريمة أحجار   أجل من الوردي  الكوارتز أيضا
  بلدان في  تُستَخَرج  التي المواد هذه   على الطلب  ارتفاع  وراء االجتماعية المنصات في مؤثرون يقف .  الُحب  

 . مزرية ظروف ظل  في الجنوب 
  من يتجزأ ال  جزءاً   سنوات،  منذ  الكريمة،  األحجار صارت  الغيبي،  والعالج التجميل  صناعة قطاع ففي

  كما. طبيعية  كونها إلى باإلشارة   الزهري الكوارتز من منتجاتها  مختلفة شركات سوقت إذ . رائجة تجارة
  في الكريمة األحجار وترتبط. اليومية الحياة في  النفسية الضغوط مواجهة  في عالجية قدرة  لديها أن يُزعم
ً  تمثل  كما بالجمال،  أوروبا ا أن غير . باألرض   االرتباط إعادة أشكال من شكالُ   أيضا   الذين لالعم 

 . العالجي بالتأثير وال بالتألق  ال يربطونها ال  التعدين  مناطق في  يستخرجونها
  التعدين،  مناطق  إلى ووصوالً  آسيا، في  البيع بوسطاء  ومرورا  األوروبي،   التجميل صناعة بقطاع   بدءاً 
  أن إلى تتوصل عملها سياق  وفي. القطاع  بهذا  االنتاج دورة في  المشاركين بجميع الفيلم  هذا  معدة تلتقي

  إفريقيا،   في الواقعة الجزيرة إلى  تسافر.  أيضا مدغشقر من تأتي  النوع هذا  من كثيرة تجميل  منتجات
 . عملهم ظروف حول  المحليين السك ان مع وتتحد ث 

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 نسانية اإل  ميراث - البشرية كنوز 22:03

 تركيا  األوائل،  للمسيحيين  الصخرية المدينة - غوريم

 وثائقي  22:15

 التجميل   لتجارة المظلم الجانب

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الخميس  2023-01-26 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 00:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  00:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 01:00

 تركيا  األوائل،  للمسيحيين  الصخرية المدينة - غوريم

 وثائقي  01:15

 التجميل   لتجارة المظلم الجانب

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي  02:30

 الجميع؟  إطعام يمكن هل  - العصر تحديات 

 وثائقي  03:00

 التجميل   لتجارة المظلم الجانب

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 03:45

 عاألسبو هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  04:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 05:00

 تركيا  األوائل،  للمسيحيين  الصخرية المدينة - غوريم

 وثائقي  05:15

 التجميل   لتجارة المظلم الجانب

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 06:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي  07:15

 الرقمية الديمقراطية  من قصص - تايوان

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  08:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 09:00

 تركيا  ائل، األو للمسيحيين  الصخرية المدينة - غوريم

 وثائقي  09:15

 التجميل   لتجارة المظلم الجانب

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 10:00

 وثائقي  10:30

 بوتين   حكم ظل  في الشباب

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00
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 ية الثقاف المجلة   - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي  13:15

 الرقمية الديمقراطية  من قصص - تايوان

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  14:00

 وثائقي  14:30

 بوتين   حكم ظل  في الشباب

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 16:00

 كايات وح   وأشخاص  دول  - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:45

19:00 DW  خبار األ   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 االقتصادية   المجلة  - ألمانيا في صنع  20:03

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 21:30

22:00 DW األخبار   موجز - خبار األ 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 22:03

 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 22:15

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الجمعة  2023-01-27 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  00:30

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

 أوروبا من موسيقية عروض - ية أوروب موسيقى 01:45

 السيارات  مجلة  - السرعة عالم 02:30

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

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:45

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 04:30

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

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 05:45

 وثائقي  06:30

 الجميع؟  إطعام يمكن هل  - العصر تحديات 

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

 األسبوع هذا العالم - لعالما حول مراسلون 07:45

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة   مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:45

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 10:30

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

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 11:45

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 12:30

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

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:45

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30
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 الدولية   القضايا أبرز على  الضوء   يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 15:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 16:15

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - ألخبار ا 

 ساخر  سياسي  برنامج - شو البشير 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات  أشخاصو  دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 السبت  2023-01-28 

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع  هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث  تعاصر ورتاجاتريب - كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  02:45

 وثائقي 03:15

 الطبية  التجارب مع  النساء مأساة - النازي  أوشفيتس معسكر 

  ما وهو. أوشفتيس  معسكر في  والنساء الفتيات مئات  تعقيم كالوبيرغ كارل النسائية  األمراض  طبيب حاول
 . اإلنسانية غير الطبية التجارب  تلك  تيجة ن  منهن الكثيرات  وفاة إلى أدى

  مهبل  في ما شيء بحقن قام  الذي"  كالوبيرغ"   الطبيب هناك وجدنا  ثم  بأرقامنا،   مناداتنا عبر استدعاؤنا  تم" 
  ليني   قالته ما هذا." اليوم  بعد أطفال  هناك  يكون  لن: " بعدها يقولون  كانوا األحيان بعض  في. منا كل  

  النسائية األمراض طبيب أجرى  عاما 80 نحو  فقبل.  أوشفيتس اعتقال معسكر من الناجيات إحدى  أديالر، 
  في  والنساء الفتيات مئات على طبية تجارب ألمانيا،  شمال كيل  مدينة من ينحدر الذي كالونبيرغ كارل
  قائد  هيملر هاينريش من بتكليف وذلك أوشفيتس،  النازي االعتقال  معسكر في معسكر في 10 رقم الوحدة
 .  إس  إس النازية  الخاصة األمن وحدات
  مادة بمزج هرمونية مستحضرات كالونبيرغ كارل طور كالباوم، ـ  شيرينغ  األدوية شركة مع فبالتعاون
  معالجة مجال في  العالم في  األطباء أهم بين من كالوينبرغ  اعتبُر.  التجارب تلك في  يعتمدها  كان ُمظلِّلة
ً   وكان العقم،  ً   النازي  النظام خدمة  في نفسه  وضع لكنه ومثابراً،  طموحا   لقد . الوظيفي التسلق  وراء سعيا
  اليوم حتى  يمثل والعُقم، الحمل  تنظيم حول  عمله أن كما الحمل، منع  ألقراص  األساس أبحاثه  عبر وضع
  في  أجراها التي لتجاربه ذكر دون ولكن المجال،  هذا  في العلمية القواعد  عليها ترتكز التي األُسس أحد

 .  يتسأوشف معسكر
  تجاربهن الوثائقي  الفيلم هذا  في يحكين العمر،   بهن تقدم  مسنات اليوم وهن الوحشية،  تجاربه من الناجيات
  العيش مواصلة من تمك ن   وكيف الفقد،  مع معاناتهن عن يتحدثن كما.  أوشفيتس  وبعد قبل وحياتهن المفزعة

  من الحقا وتمك ن   بأعجوبة،  الحظ فهنحال نساء الناجيات بين من . الطبية التجارب  لتلك الخضوع بعد
 . اإلنجاب

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 وثائقي  04:30

 بوتين   حكم ظل  في الشباب

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي  06:15

 التجميل   لتجارة المظلم الجانب

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 07:30

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:30

 أوروبا  من  موسيقية  عروض - أوروبية موسيقى 09:00
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Aki Tkase وسبعة وتسعمئة ألف عام منذ. عالميا البيانو  عازفات أهم من تعد نية، اليابا أوساكا  مدينة من  
  دانييل  األلماني الساكسفون عازف أما.  برلين  في تقيم عديدة  جوائز على الحاصلة والعازفة وثمانين
  فن  التسعينيات في لديها  درس فكان ECHOJazz  بجائزة  والفائز Daniel Erdmann إردمان
 . الجاز موسيقى ثنائي  أسسا عاما عشر خمسة  مرور عدوب. الموسيقي  االرتجال

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 09:45

 وثائقي  10:15

 التجميل   لتجارة المظلم الجانب

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 13:00

 وثائقي  13:15

 الطبية  التجارب مع النساء  مأساة - النازي  أوشفيتس معسكر

 وثائقي 14:00

 االحتضار  لحظات - الموت  شفرة 

ً  رأوا أنهم دونيعتق  الموت،  من االقتراب تجارب يخوضون من اآلخر؟ العالم في  بانتظارنا  الجن ة هل   جانبا
 . بحسبهم العلمية التفسيرات لغياب  نظرا  األمر هذا في يشك كون األطباء لكن. الموت  بعد  ما حياة من
  مجرد أنها أم اآلخر؟ العالم  من حقيقية روايات  الموت  من االقتراب تجارب هل:  اآلن  الصحيح هو ما

ر وشريط نفق،  نهاية في  ساطع ضوء كاذبة؟ أوهام   ال  سعادة ومشاعر المرء،  حياة عن قصير مصو 
  من خاللها اقترب والتي تجربته،   روت غيرهارد الدماغ  أبحاث  في  األلماني الخبير يصف  هكذا  توصف، 
ون فاآلالف الوحيد،  ليس لكنه. الموت ً  يمر    العلماء  ويبذل  حقيقتها؟  هي  فما. التجارب  هذه  بمثل  سنويا
ً  شاهدوا  قد  األشخاص أولئك كان إذا ومعرفة التجربة،   هذه  مثل آليات لفهم مكثفة جهودا   الحياة من جانبا
 .  بالفعل األخرى
وا الذين معظم   الموت من االقتراب  تجربة في  الباحثين أن  إال حقيقية، بأنها يؤمنون التجارب بتلك   مر 

ً  يرجعونها وا من أن  على العلماء  يستند  لذلك إضافة. الدماغ  في عصبية لعمليات  غالبا   بتجارب مر 
  يزالون  ال كانوا طبية نظر وجهة من أنهم أي فقط، " سريري موت"  حالة في  كانوا الموت  من االقتراب

  دقة،  أكثر  بشكل الموت  عملية شفرة  فك    يمكنهم الحديثة الطبية  األساليب  فباستخدام. الحياة قيد على
ا والحديث  . خاللها الدماغ داخل يجري عم 

  تفسير  تقد يم  جديدة علمية دراسة تحاول  لذا أساساً؟ التجارب هذه ثل م لنا تحدث لماذا:  السؤال يبقى لكن
ر مبدأ  أن مفاده محتمل،    يكون  فالدماغ.  الموت لحظة بالراحة اإلمكان  قدر نشعر جعلنا عن  مسؤول التطو 
  يتحدث لذلك. النهاية من نقترب عندما منسية،  قديمة ذكريات عن التنقيب  أو  األفيونية المواد لفرز مبرمجا
 ". الموت خوارزمية"   عن دراير ز.ين الجامعي  برلين مستشفى من األعصاب أخصائي 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 15:00

 تركيا  األوائل،  للمسيحيين  الصخرية المدينة - غوريم

 وثائقي  15:15

 التجميل   لتجارة المظلم الجانب

 العنكبوتية  والشبكة  رقميال العالم  - كليك 16:00

 وثائقي  16:15

 الطبية  التجارب مع النساء  مأساة - النازي  أوشفيتس معسكر

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

 اإلنسان  و  مةالعول مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 وثائقي  18:03

 االحتضار لحظات - الموت  شفرة

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 18:30

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 الطبية  التجارب مع النساء  مأساة - النازي  أوشفيتس معسكر

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  20:03

 وثائقي  20:30

 االحتضار لحظات - الموت  شفرة

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 21:15

 الثقافية  المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 أوروبا من موسيقية وضعر - أوروبية  موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي  23:15

 التجميل   لتجارة المظلم الجانب
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 األحد  2023-01-29 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 فية الثقا  المجلة   - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 01:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 02:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 هتلر  لدى سفير

.  برلين  إلى دود  إي ويليام وصل السلطة،  على هتلر  استيالء من أشهر  بضعة  وبعد ، 1933 يوليو  شهر في
 . كبيرة مفاجأة شك لَتْ  روزفلت، آنذاك األمريكي الرئيس قِّبَل  من األمريكية المتحدة للواليات  كسفير تسميته 
ً  كان ً   وأستاذاً  مؤرخا  رموز يفهم  أو يعرف يكن ولم الدبلوماسي العمل  في خبرة أي لديه تكن  ولم جامعيا
  بونسيت فرانسوا   أندريه المخضرم الفرنسي  السفير كان آنذاك،  الفرنسية  السفارة في أما.  الدبلوماسية اللغة
  الشعب   أوساط في متنامية نجاحات  يستخدمها  التي  البروباغاندا  وتحقيق النازي الحزب صعود  يراقب
  الدولة  جهاز  إخضاع من  فقط أشهر خالل تمكنوا  النازيين أن ورغم. األزمات به  تعصف  الذي  األلماني
  بضعة عن النظر فبغض.  الدبلوماسية  األوساط  في بالراحة يشعرون يكونوا لم  أنهم إال  تهم، لسيطر برمته

 هيرمان مثل السفارات،  في الراقية  العشاء موائد في بحفاوة  بهم الترحيب  جرى النازيين  من أشخاص
 .  نادراً  إال هناك  يظهر نفسه هتلر يكن لم الغستابو،   جهاز رئيس ديلز رودولف و غورينغ،

  في والدخول المؤامرات  وحبك الجواسيس،  لتباري ساحة  العديدة  االستقبال حفالت  أصبحت قدو
  في دخلت   دود وليام األمريكي السفير  ابنة مارتا أن  حتى. المعلومات على والحصول العاطفية المغامرات
  الحرب  دالعان  وحتى. الروسية  الملحقة من وآخرين النازية األمن وحدات  من رجال مع عاطفية مغامرات
  والقلق،  الخوف من بمزيج النازية  الدكتاتورية صعود  الدبلوماسيون راقب  1939 عام في  الثانية  العالمية
 .   بلدانهم عواصم  إلى تقارير وأرسلوا انتهازية،  وروح بانبهار  أيضا ولكن
  ويوميات فارةالس من سرية  لوثائق تحليالت  دريفوس،  مارك وجان فرانسوا أوليفيية بيير المؤلفان أجرى

 .  بونسيه  فرانسوا لعائلة الخاص  األرشيف  مثل جديدة مصادر استخدام من أيضا وتمك نا وذكريات، 
  منظور من الحاسم السؤال يطرح  كما الثالث،  للرايخ الداخل من  استثنائية نظرة   يلقي الوثائقي  الفيلم هذا
 شيء؟  كل  بدأ  كيفو مبكراً؟ لهتلر التصدي باإلمكان كان وهل ذلك؟ حدث كيف: جديد

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 الطبية  التجارب مع النساء  مأساة - النازي  أوشفيتس معسكر

 أوروبا  في والمجتمع  الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 07:00

 وثائقي  08:00

 االحتضار لحظات - الموت  شفرة

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

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - سلونمرا 10:00

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 10:15

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي  11:15

 هتلر   لدى سفير

 وثائقي  12:00

 االحتضار لحظات - الموت  شفرة

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 12:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 13:00

 تركيا  األوائل،  للمسيحيين  الصخرية المدينة - غوريم

 وثائقي  13:15

 التجميل   لتجارة المظلم الجانب

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 14:30

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 15:00

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 16:00

 تركيا  األوائل،  للمسيحيين  الصخرية المدينة - غوريم

 وثائقي  16:15

 هتلر   لدى سفير

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 17:15

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 18:15

19:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  19:15

 التجميل   لتجارة المظلم الجانب

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في  مجتمعوال الحياة - يوروماكس 20:30



 

 

 DW Arabia | األحد 2023-01-29  69/73

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا   العلوم مجلة   - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 الطبية  التجارب مع النساء  مأساة - النازي  أوشفيتس معسكر

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين  2023-01-30 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي  01:15

 هتلر   لدى سفير

 وثائقي  02:00

 االحتضار لحظات - الموت  شفرة

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 02:30

 وثائقي  03:00

 1 الجزء - الهند؟ تتجه  أين إلى - غاندي إرث

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 04:30

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي  05:15

 هتلر   لدى سفير

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  06:30

 وثائقي  07:00

 1 الجزء - الهند؟ تتجه  أين إلى - ديغان إرث

 والتكنولوجيا العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  08:00

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي  09:15

 هتلر   لدى سفير

 وثائقي  10:00

 االحتضار لحظات - الموت  شفرة

 الصحة  ة مجل - يديك بين  صحتك 10:30

 اإلنسانية   ميراث - البشرية كنوز 11:00

 التشيك  جمهورية الرائعة،   بالزخارف   البيوت  تكتسي حيث  - تيلش 

 وثائقي  11:15

 الطبية  التجارب مع النساء  مأساة - النازي  أوشفيتس معسكر

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 جياوالتكنولو العلوم  مجلة - اآلن المستقبل  12:30
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 وثائقي  13:00

 1 الجزء - الهند؟ تتجه  أين إلى - غاندي إرث

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 14:00

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 15:00

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:00

 وثائقي  16:15

 التجميل   لتجارة المظلم الجانب

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 أوروبا في  والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 18:03

 وثائقي  18:15

 الطبية  التجارب مع النساء  مأساة - النازي  أوشفيتس معسكر

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الصحة  مجلة  - يديك بين  صحتك 20:03

 الثقافية  المجلة   - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 المكان  عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي  22:15

 هتلر   لدى سفير

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 لألخبار   موجز  مع  اليوم أحداث  ألبرز تحليلية متابعة  - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2023-01-31 

 السيارات  مجلة - السرعة عالم 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري  00:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 01:00

 وثائقي  01:15

 الطبية  التجارب مع النساء  مأساة - النازي  أوشفيتس معسكر

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 03:15

 وثائقي  04:00

 االحتضار لحظات - الموت  شفرة

 األلماني الدوري  حصاد - لمانياأل  الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 05:00

 وثائقي  06:00

 االحتضار لحظات - الموت  شفرة

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية  والشبكة  الرقمي العالم  - كليك 07:00

 وثائقي  07:15

 الطبية  التجارب مع النساء  مأساة - النازي  أوشفيتس معسكر

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 08:30

 وثائقي  09:00

 1 الجزء - الهند؟ تتجه  أين إلى - غاندي إرث

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات  وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية  والشبكة  رقميال العالم  - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية  موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 12:30

 ساخر سياسي برنامج - شو  البشير 13:00

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

 االحتضار لحظات - الموت  شفرة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي  15:15

 هتلر   لدى سفير

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 16:00

 الحدث  تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW  األخبار  - األخبار 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية االختالف - توك جعفر 18:03

19:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار   موجز - خبار األ 

 األلماني الدوري  حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW  األخبار  - األخبار 

 وثائقي  21:30

 االحتضار لحظات - الموت  شفرة

22:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

 الحوار  بداية  االختالف - توك جعفر 22:03

23:00 DW  األخبار   موجز - األخبار 

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


