
2019 مارس/آّذار  

March 2019 

          

 

 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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 الجمعة 2019-03-01 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 01:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 03:00

 كثب عن 04:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 04:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 05:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 الوطني كروغر متنزه حراس

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 07:00

 وحكايات خاصوأش دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 09:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 11:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 13:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - دريغاكوا 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 
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 (النرويج) Sivert Høyem - أوروبية موسيقى 16:15

17:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات جلةم - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 18:03

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

20:00 DW األخبار - 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 - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 السبت 2019-03-02 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:45

 وثائقي 03:15

 السياحة قبضة في جوهرة - ةالبندقي

 العالم جوهرة يقصد. مثلها كبيًرا تهديًدا السياحة وتهددها جمااًل  البندقية تفوق التي المدن عدد هو قليل
 ساعات في منهم ألًفا وثالثون مائة يومًيا المائية ممراتها ويمأل. سنوًيا سائح مليون 30 يقارب ما القديم
 .األصليين سكانها حساب على إليه يحتاجون ما كل باطراد لسياحل توفر التحتية والبنية. الذروة
 بالنسبة كابوس إلى تدريجًيا فيها الحياة تتحول التي مدينتهم في األساسية الخدمات نقص البندقية أهل يعاني
 السفن تأتي الساعة مدار على. إليها يتوافدون الذين السياح حشود قبضة في باتت مدينتهم أن يبدو إذ. لهم

 على تدريجًيا السياح يستحوذ وبينما. والهواء الماء تلوث إلى يؤدي الذي األمر منهم، باآلالف الضخمة
 جيل غضون في عددهم ليتراجع عنها، الرحيل إلى مضطرين أنفسهم سكانها يجد األدرياتيكي البحر ملكة
 تسيطر الربح تجارة صبحتأ ماركو سان وساحة ريالتو لجسر الخالبة المناظر وخلف. الثلث بمقدار واحد
 الغالء بسبب وذلك المعهود، الحياتي المستوى تأمين لسكانها فيه يتسنى مكاًنا تعد لم التي البندقية على

 عن بعيًدا إال األحيان أغلب في متوفرة ليست السياحة قطاع عن النظر بغض الوظائف أن كما. الفاحش
 ُيفضل التي للشقق المرتفعة اإليجارات دفع على رينقاد غير البندقية أهل أصبح وهكذا. المدينة جزر

 المباني َتسلَم ولم(. بي إن بي إير) العقارية الخدمات شركة عبر غالًبا وذلك للسياح، تأجيرها مالكوها
. عمالقة تجارية ومراكز فنادق مكانها لتنشأ زهيدة بمبالغ تباع فأصبحت السياحي، الغزو من التاريخية

 شرارة باطراد يؤجج وضع. فقط السياح إلى خدماتها توجه أصبحت والمقاهي اعموالمط المحال وحتى
 .السياح بين مدينتهم شعبية مع للتعامل تكافح مبادرة وثالثين سًتا كونوا الذين البندقية أهل لدى االحتجاج

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 الفيديو ألعاب موسيقى

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 السكانية السياسات عواقب - آسيا في النساء أعداد تراجع

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 07:30

 كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30
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 (ألمانيا) Joris - أوروبية موسيقى 09:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 09:45

 وثائقي 10:15

 السكانية اتالسياس عواقب - آسيا في النساء أعداد تراجع

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 السياحة قبضة في جوهرة - البندقية

 اةوالحي العقيدة 14:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 البشرية كنوز 15:00

 األردن صحراء في الخلفاء قلعة - عمرة قصر

 وثائقي 15:15

 السكانية السياسات عواقب - آسيا في النساء أعداد تراجع

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 السياحة قبضة في جوهرة - البندقية

17:00 DW خباراأل - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 الفيديو ألعاب موسيقى

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 السياحة قبضة في هرةجو - البندقية

20:00 DW األخبار - األخبار 

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

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة ةواح 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 (ألمانيا) Joris - أوروبية موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 السكانية السياسات عواقب - آسيا في النساء أعداد تراجع
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 األحد 2019-03-03 

 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

 الصحي النظام انهيار - طوارئ حالة في فنزويال

 المواد في حاًدا نقًصا تعاني فهي. اإلنسانية األزمات ألكبر مسرًحا الحالي الوقت في فنزويال تشّكل
. ومهاجر نازح بين ما فنزويلي ماليين ثالثة هناك المتحدة األمم ووفق. جوًعا يتضور والشعب الغذائية
 الطبية الرعاية أن كما. فيها حرب ال دولة أنها مع سوريا، بعد لعالما في لجوء أزمة أكبر بذلك لتصبح
 .فنزويال في انهارت أيضاً 

 ال أنه حتى ضئيل راتبه طبيب أنك وتصور. زبائنك حاجيات تلبية يمكنك وال صيدلية تدير أنك تصور
 قبل إليها تحتاج التي األدوية على قريباً  الحصول في وتأمل بالسرطان مصاب أنك تصور. للمعيشة يكفي
 أدوية ومهّرب التدريب طور في وطبيًبا مريضين الوثائقي الفيلم يرافق. أخرى مرة المرض ينتشر أن

 بعد المواطنون، يبحث. فنزويال في الطبية األزمة على الضوء ويسلط اإلفالس، وشك على وصيدالنية
 إلى الهاربين األطباء أعداد. طرتهمسي عن تماماً  الخارجة للمشاكل يومية حلول عن لهم، السياسيين ترك

 أشخاص   أقارب عن يبحثون المرضى أن حتى جداً، نادرة األدوية وأصبحت مطرد، ازدياد في الخارج
 الحالة هذه أن السخرية يثير وما. المستخدمة غير أدويتهم على يحصلوا أن آملين ذاته، بالمرض ماتوا
 بين بالتضامن البالد في غامر شعور هناك: "يقول أن إلى ودفعته حكومية إذاعة في مذيعاً  ألهمت

 ".المواطنين

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 السياحة قبضة في جوهرة - البندقية

 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

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

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

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 الصحي النظام انهيار - طوارئ حالة في فنزويال

 والحياة العقيدة 12:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 البشرية كنوز 13:00

 األردن صحراء في الخلفاء قلعة - عمرة قصر

 وثائقي 13:15

 السكانية السياسات عواقب - آسيا في النساء أعداد تراجع

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الصحي النظام انهيار - طوارئ الةح في فنزويال

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 17:15

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 (ألمانيا) Joris - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الفيديو ألعاب موسيقى

20:00 DW األخبار - 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
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22:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 السياحة قبضة في جوهرة - البندقية

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2019-03-04 

 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

 الصحي النظام رانهيا - طوارئ حالة في فنزويال

 والحياة العقيدة 02:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 تايالند - المتالشي البحر غجر عالم

 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

 الصحي النظام انهيار - طوارئ حالة في فنزويال

 كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 تايالند - المتالشي البحر غجر عالم

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن بلالمستق 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 الصحي النظام انهيار - طوارئ حالة في فنزويال

 والحياة العقيدة 10:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:30

 الصحة مجلة - ديكي بين صحتك 10:45

 وثائقي 11:15

 السياحة قبضة في جوهرة - البندقية
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 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 مكانال عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 تايالند - المتالشي البحر غجر عالم

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 تايالند - المتالشي البحر غجر عالم

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 السياحة قبضة في جوهرة - البندقية

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 20:03

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 كثب عن 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 الصحي النظام انهيار - طوارئ حالة في فنزويال

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الثالثاء 2019-03-05 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 01:00

 وثائقي 01:15

 تايالند - المتالشي البحر غجر عالم

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (ألمانيا) Joris - أوروبية موسيقى 03:15

 والحياة عقيدةال 04:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 السياحة قبضة في جوهرة - البندقية

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 تايالند - المتالشي البحر غجر عالم

 كثب عن 10:00

 اياتوحك وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (ألمانيا) Joris - 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
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 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00

 والحياة العقيدة 14:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 الصحي النظام انهيار - طوارئ حالة في فنزويال

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 كثب عن 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 18:03

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني لدوريا 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 والحياة العقيدة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 22:03

 خبارلأل موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 األربعاء 2019-03-06 

 والحياة العقيدة 00:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 السياحة قبضة في جوهرة - البندقية

 ألمانيا من عربية وقصص صياتشخ - وحكاية ضيف 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 07:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 08:00

 والحياة العقيدة 08:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 السياحة قبضة في جوهرة - البندقية

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 لمةالعو 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 11:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 12:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 13:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 15:00

 وثائقي 15:15
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 السياحة قبضة في جوهرة - البندقية

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 البشرية كنوز 18:03

 رومانيا اإليمان، صور من عالم - مولدافيا شمال أديرة

 . أوروبا في الزاحف اإلسالم وجه في روحية كحواجز مولدوفا شمال رةأدي بنيت
 في معقل كآخر نفسها رومانيا رأت عشر، الخامس القرن منتصف في األتراك بيد القسطنطينية سقوط فبعد
 .المسيحي الغر
 معركة ثابةبم للمولدوفين بالنسبة شكل والمسلمين، والتتار األتراك من الدنيويين األعداء ضد الكفاح شكل

 األمم صنفت مولدوفا في األديرة أجمل تشييد تم االعتقاد هذا من انطالقا. الشيطان مواجهة في المؤمنين
 . العالمي التراث ضمن منها سبعة المتحدة

 
 جديد أسلوب في وذلك أيضا الخارج من بل فقط، الداخل من الكنائس رسم يتم لم اإليمان، مدى وإلظهار

 وحدة تشكل التي وهندستها الصور نوعية في الفرادة هذه تجلت وقد. أيضا نوعه من دوفري الوقت ذلك في
 .المكان على والقداسة السكينة من حالة الصور تعكس كما. واحدة داخلية

 وثائقي 18:15

 اإلنسان حقوق أحد - نقي هواء

 يهتمون من هم قليلين نولك تلوثا، العالم مدن أكثر الهندية، دلهي مدينة في الهواء تلوث مالحظة يمكن
 في الهواء كان. سنوات بعد إال السيئة العواقب تظهر ال وغالبا إلحاحا أكثر مشاكل يعانون فالناس. بالتلوث
 تشريعات بفضل أنقى الهواء أصبح ذلك بعد. اليوم الهند في الحال هي كما ملوثا عاما ثالثين قبل ألمانيا
 .تشددا أكثر بيئية
 ألمانيا تكافح واآلن. الكبرى األلمانية المدن في سيما وال الصحة، على خطراً  مازال الهواء تلوث أن إال

 أهمية وراء السبب الوثائقي هذا يوضح. بالديزل تعمل التي المركبات قيادة حظر فرض سبيل في بمرارة
 ركوسما األمراض أسباب في والمتخصص الشرعي الطبيب الحظ. الضارة المواد من للحد التدابير اتخاذ

 مثل طبيعية، غير تغييرات دائماً  تظهر حديثاً  متوفين كبرى مدن من أشخاص لدى الرئتين أن روتشيلد
 يقول. السرطان أمراض أو القلبية كالنوبات مختلفة بأمراض المرضى توفي. كبيرة بقع أو سوداء نقاط

 بكميات الكربونو السخام رواسب الكبيرة المدينة سكان جميع رئات في نجد: "روتشيلد ماركوس
 يدير أطفال، طبيب دورينغ كريستيان. الملوث الهواء تأثير عن بكثير أكثر اليوم األطباء يعرف." متفاوتة
 مثل مدن في مرتاح بضمير العيش تستطيع ال صغار أطفال لديها أسراً  إن يقول كولونيا، في عيادته
 بكثير أسوأ بشكل تعمل الكبرى المدن فالأط لدى الرئتين وظائف وإن. ميونيخ أو شتوتغارت أو كولونيا

 .الريف أطفال لدى مما
 الجسيمات من الصحة على خطورة أكثر بل ال خطورة، األكثر هي للغاية الصغيرة بالجسيمات تسمى ما

 ضارة مواد نقل على قادرة أنها حتى واسع، سطح لديها الكثيرة الجسيمات ألن وذلك". العادية" المعلقة
 .والدماغ القلب إلى أكثر

 لها والطقس والزراعة الخشب فمواقد. االنبعاثات عن مسؤولتين ليستا هنا وحدهما والمرور والصناعة
 ماينتس مدينة في للكيمياء بالنك ماكس معهد من ليليفيلد يوهانس البروفسور. ذلك في مهم دور أيضاً 
 التجارية، المواشي تربية وخاصة ة،الزراع أصبحت: "يقول الجو كيمياء لدراسة بحثياً  فريقاً  يدير والذي

 القّطاع هذا من اللحم يشتري من وكل. ألمانيا في المعلقة للجسيمات مصدر أكبر األخيرة السنوات في
 ألن. البالد أنحاء جميع في تنتشر الجسيمات وهذه." الجو في المعلقة الجسيمات تكوين في عمد عن يساهم
 بولندا، في الفحم من الطاقة توليد محطات تشغيل يتم فعندما. لمالعا أصقاع كل في ينتشر الملوث الهواء
 لدينا به المطاف سينتهي دلهي في الدخاني الضباب وحتى. الحدود غرب المعلقة الجسيمات نسب ترتفع
 عن نظرنا يصرف حراك مجرد أنه أم األمثل؟ اإلجراء الديزل مركبات قيادة حظر ُيعد فهل. ما يوماً 

 ؟الحقيقية المشكلة

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 البشرية كنوز 22:03

 رومانيا اإليمان، صور من عالم - مولدافيا شمال أديرة

 وثائقي 22:15

 اإلنسان حقوق أحد - نقي هواء

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2019-03-07 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 البشرية كنوز 01:00

 رومانيا اإليمان، صور من عالم - مولدافيا شمال أديرة

 وثائقي 01:15

 اإلنسان حقوق أحد - نقي هواء

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 والحياة العقيدة 02:30

 وثائقي 03:00

 اإلنسان حقوق أحد - نقي هواء

 السيارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 البشرية كنوز 05:00

 رومانيا اإليمان، صور من عالم - مولدافيا شمال أديرة

 وثائقي 05:15

 اإلنسان حقوق أحد - نقي هواء

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - ونمراسل 07:00

 وثائقي 07:15

 الصحي النظام انهيار - طوارئ حالة في فنزويال

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 البشرية كنوز 09:00

 رومانيا اإليمان، صور من عالم - مولدافيا شمال أديرة

 ئقيوثا 09:15

 اإلنسان حقوق أحد - نقي هواء

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:00



 DW Arabia | الخميس 2019-03-07  18/78

 وثائقي 11:15

 تايالند - المتالشي البحر غجر عالم

 كثب عن 12:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 الصحي النظام انهيار - طوارئ حالة في فنزويال

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 تايالند - المتالشي البحر غجر عالم

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن مستقبلال 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 18:03

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا يف صنع 20:03

 كثب عن 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز حليليةت متابعة - DW مسائية 23:00
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 الجمعة 2019-03-08 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 01:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 03:00

 كثب عن 04:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 04:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 05:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 والحياة العقيدة 06:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - يغاكوادر 07:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 09:00

 أوروبا في والمجتمع اةالحي - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 11:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 13:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 
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 (ألمانيا) Joris - أوروبية موسيقى 16:15

17:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 18:03

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

20:00 DW األخبار - باراألخ 

 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 - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز ليةتحلي متابعة - DW مسائية 23:00
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 السبت 2019-03-09 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 01:00

 األسبوع هذا لعالما - العالم حول مراسلون 02:00

 كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:45

 وثائقي 03:15

 العالم يغيرن نساء - رقميات محاربات

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 تايالند - المتالشي البحر غجر عالم

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 اإلنسان حقوق أحد - نقي هواء

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 07:30

 كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30

 (بريطانيا) Emeli Sandé - أوروبية موسيقى 09:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 09:45

 وثائقي 10:15

 اإلنسان حقوق أحد - نقي هواء

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

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

 العالم يغيرن نساء - رقميات محاربات

 وثائقي 14:00

 األلب جبال في إثيوبية امرأة - الماعز بجبن اندماج

 إنتاج في نجحت حيث إيطاليا، في جديدة حياة فأسست الهرب، إلى تاضطر إثيوبيا من سياسية ناشطة
 في للرعي بأخذها باالنقراض المهددة المحلية الماعز سالالت إحدى أنقذت وبذلك. وبيعه الماعز جبن

 .مهجورة قروية مروج
 وقفت أن بعد وذلك. سياسية ألسباب سنوات ثماني قبل وطنها مغادرة إلى" غوديتا إيديو أغيتو" اضطرت

، على سطت دولية شركات وجه في  وحال. إيطاليا إلى الفرار من األخيرة اللحظة في وتمكنت أراض 
 إذ. ذلك في وتوفّقت أخرى، مرة الصفر من تبدأ أن إلى االجتماعية الباحثة اضطرت أوروبا إلى وصولها
 مجبنة وأسست الماعز يةترب في وبدأت األلب، جبال في ترنتينو مقاطعة إلى األثيوبية السيدة انتقلت
 ساللة من ماعز حليب استخدمت الجبن وإلنتاج". السعيدة المعزة" اسم عليها أطلقت بها خاصة صغيرة

 في كبيًرا تراجًعا أعدادها وتراجعت الجنوبية األلب جبال مناطق في منتشرة كانت التي الجبلية،" موشينا"
 مجبنتها واكتسبت. معزة وثمانين مئة إلى عشرة خمس من قطيعها نما ذلك غضون في. األخيرة السنوات

 الشابة األجيال وتأتي. جوائز اإلثيوبية السيدة تصنعها التي الجبن أنواع ونالت اإلقليم تجاوز واسًعا صيًتا
 نفسها أثبتت شجاعة إمرأة نجاح قصة الفيلم يروي. الجبن صنع كيفية منها ليتعلموا المنطقة أنحاء كل من

 .ذكي زراعي نهجو كبيرة بمهارة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 البشرية كنوز 15:00

 رومانيا اإليمان، صور من عالم - مولدافيا شمال أديرة

 وثائقي 15:15

 اإلنسان حقوق أحد - نقي هواء

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 العالم يغيرن نساء - رقميات محاربات

17:00 DW خباراأل - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 تايالند - المتالشي البحر غجر عالم

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 العالم يغيرن نساء - رقميات محاربات

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 األلب جبال في إثيوبية امرأة - الماعز بجبن اندماج

21:00 DW األخبار - األخبار 
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 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 (بريطانيا) Emeli Sandé - أوروبية موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 اإلنسان حقوق أحد - نقي هواء
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 األحد 2019-03-10 

 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 اريرتق - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 بطل؟ أم قاتل - عزريا إيلور

 بالضفة الخليل في بالسكاكين إسرائيليين جنوًدا وصديقه عاًما وعشرون واحد عمره فلسطيني شاب هاجم
 على قادر غير وبقي اآلخر أصيب بينما الفور، على المهاجَمين أحد ومات عليهما، النار أطلقت. الغربية
 .اإلسرائيلي المجتمع قسم ذلك بعد حدث ما. األرض على دقائق عدة الحركة
 إلى المسعفون نقل األرض على والمستلقي المصاب الفلسطيني المهاجم من أمتار بضعة مسافة على
 إيلور يدعى الجيش في مسعف هناك وكان. بسكين طعنه قد المهاجَمين أحد كان جندياً  اإلسعاف سيارة
 في المصاب الفلسطيني على النار وأطلق سالحه عزريا رفع وفجأة. الخدمة في رفاقه يضاً أ يساعد عزريا
 من عشر الثامنة في حينها كان الذي عزريا، وألن. سراً  الحادثة صّور قد حقوقي ناشط وكان. رأسه
 أمام ياعزر أُدين واضحاً، كان كما تهديد أي األخير تشكيل عدم رغم رأسه في بطلقة المهاجم قتل عمره،
 يظهر. أخرى مرة سراحه أُطِلق السجن في أشهر تسعة وبعد اآلن. العمد غير بالقتل عسكرية محكمة
 اإلسرائيليين معظم يراه فيما قاتل، عزريا أن يرى البعض: المجتمع الجريمة هذه قسمت كيف الوثائقي

 .بطاًل 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 العالم يغيرن نساء - رقميات محاربات

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 األلب جبال يف إثيوبية امرأة - الماعز بجبن اندماج

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 10:15

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

 وثائقي 11:15

 بطل؟ أم قاتل - عزريا إيلور

 وثائقي 12:00

 األلب جبال في إثيوبية امرأة - الماعز بجبن اندماج

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 البشرية كنوز 13:00

 رومانيا اإليمان، صور من عالم - مولدافيا شمال أديرة

 قيوثائ 13:15

 اإلنسان حقوق أحد - نقي هواء

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 بطل؟ أم قاتل - عزريا إيلور

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة ميالرق العالم - كليك 17:15

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 (بريطانيا) Emeli Sandé - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 تايالند - المتالشي البحر غجر عالم

20:00 DW األخبار - 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 باراألخ - األخبار 
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 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 العالم يغيرن نساء - رقميات محاربات

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2019-03-11 

 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

 بطل؟ أم قاتل - عزريا إيلور

 وثائقي 02:00

 األلب جبال في إثيوبية امرأة - الماعز بجبن اندماج

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 السيارات مستقبل على الصراع - الكهربائية تيسال سيارة

 اآلن بات األمريكية الشركة وضع ولكن. السيارات صناعة شركات كافة على تتفوق تيسال كانت
ا، ًً  .طويلة مدة منذ ساخنة مرحلة دخل السيارات مستقبل على التنافس فإن جها،إنتا قلة رغم ألنه صعًب

 اشتهر الذي ماسك، إيلون الشركة، رئيس مقدمتها وفي السيارات، قطاع إلى جديدة معايير تيسال أدخلت
. متنوعة لمشاكل متزايد بشكل يتعرضان نفسها وشركته الالمع الرئيس ولكن. البوب لموسيقى نجم وكأنه
 تزداد والخسائر متعثر، واإلنتاج. الفوضوية واألوضاع المريبة العمل ظروف عن يبلغون املونفالع

 سياراتها على كبير ضغط تحت تعمل فهي الشهيرة السيارات شركات أما. تراجع في ماسك إيلون وجاذبية
 الكهربائية" كانتاي بورِشه" عن القليل سوى ُيعرف ال اآلن حتى. بورِشه مقدمتها وفي لتيسال، المنافسة
 . الجديدة
 صناعة وشركات بورِشه أن عن فضالً . تيسال على الجديدة الكهربائية بورِشه خطورة مدى الوثائقي يظهر

 أن حين في للسيارات، الضخم اإلنتاج على تهيمن فهي إضافية، ميزة لها األخرى الكالسيكية السيارات
 في المعروفة غير األلمانية المساهمة مقدار أيضاً  مالفيل يظهر. بالذات النقطة هذه في تتراجع تيسال

 األلمانية، الخبرات على لالعتماد ماسك إيلون استعداد مدى يظهر كما. األمريكية الكهربائية السيارات
 الجديدة؟ السيارات سوق على مستقبالً  سيسيطر فمن. الجديدة الصينية المنافسة حجم أيضاً  ويظهر

 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

 بطل؟ أم قاتل - عزريا إيلور

 كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 يوثائق 07:15

 السيارات مستقبل على الصراع - الكهربائية تيسال سيارة

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

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

 وثائقي 09:15

 بطل؟ أم قاتل - عزريا يلورإ

 وثائقي 10:00

 األلب جبال في إثيوبية امرأة - الماعز بجبن اندماج

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:30

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:45

 وثائقي 11:15

 العالم يغيرن نساء - رقميات محاربات

 اأوروب في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 السيارات مستقبل على الصراع - الكهربائية تيسال سيارة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي رنامجب - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 السيارات مستقبل على الصراع - الكهربائية تيسال سيارة

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 العالم يغيرن نساء - رقميات محاربات

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 20:03

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 كثب عن 21:30
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22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 بطل؟ أم قاتل - عزريا إيلور

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الثالثاء 2019-03-12 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 01:00

 وثائقي 01:15

 السيارات مستقبل على الصراع - الكهربائية تيسال سيارة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (بريطانيا) Emeli Sandé - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 األلب جبال في يةإثيوب امرأة - الماعز بجبن اندماج

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 العالم يغيرن نساء - رقميات محاربات

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 السيارات مستقبل على الصراع - الكهربائية تيسال سيارة

 كثب عن 10:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (بريطانيا) Emeli Sandé - 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
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 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00

 وثائقي 14:30

 األلب جبال في إثيوبية امرأة - الماعز بجبن اندماج

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 بطل؟ أم قاتل - عزريا إيلور

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 كثب عن 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 18:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث برزأل تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 21:30

 األلب جبال في إثيوبية امرأة - الماعز بجبن اندماج

22:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 األربعاء 2019-03-13 

 وثائقي 00:00

 األلب جبال في إثيوبية امرأة - الماعز بجبن اندماج

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 العالم يغيرن نساء - رقميات محاربات

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 07:00

 ألمانيا من عربية وقصص خصياتش - وحكاية ضيف 08:00

 وثائقي 08:30

 األلب جبال في إثيوبية امرأة - الماعز بجبن اندماج

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 العالم يغيرن نساء - رقميات محاربات

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية ةالمجل - ألمانيا في صنع 10:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 11:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 12:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 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



 DW Arabia | األربعاء 2019-03-13  33/78

 العالم يغيرن نساء - رقميات محاربات

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 البشرية كنوز 18:03

 بلجيكا العالم، مسارح اجمل - الكبرى بروكسل ساحة

 أن هي قيقةوالح. كوكتو جان قول حد على!" العالم في مسرح أجمل هي بروكسل، في الكبرى الساحة
 التجار أغنياء أنهى عندما. العمران تطور على شاهد إنه. مكان مجرد من أكثر البلجيكية، العاصمة مركز

 في رائعة معمارية كتحفة الساحة بنوا عشر، الخامس القرن في بالمدينة االرستقراطي الحكم بروكسل في
 .بروكسل قلب
 وجيزة، بفترة ذلك بعد التجار أعاد ورماد، أنقاض إلى اوتحويله بدكها عشر الرابع لويس الملك قيام وبعد

 يسمى ما خالل من بتاريخها ويحتفلون الساحة، بهذه بروكسل سكان يفتخر. األصل طبق كنسخة تشييدها
 لإلمبراطور تكريما النبالء نظمها والتي ، 1549  سنة منذ السنوية".  Ommegang"  باحتفاالت

 تزال وال الماضي في كبرى ألحداث مسرحا كانت الكبرى بروكسل ساحة. الملكية وأسرته الخامس شارل
 .الحاضر في واالحتفال للمتعة مركزا

 وثائقي 18:15

 الالجئين سيل وقف أجل من - إفريقيا في أوروبا حماة

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 البشرية كنوز 22:03

 بلجيكا العالم، مسارح اجمل - الكبرى بروكسل ساحة

 وثائقي 22:15

 الالجئين سيل وقف أجل من - إفريقيا في أوروبا حماة

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2019-03-14 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - ليكك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 البشرية كنوز 01:00

 بلجيكا العالم، مسارح اجمل - الكبرى بروكسل ساحة

 وثائقي 01:15

 الالجئين سيل وقف أجل من - إفريقيا في أوروبا حماة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 األلب جبال في إثيوبية امرأة - الماعز بجبن اندماج

 وثائقي 03:00

 الالجئين سيل وقف أجل من - إفريقيا في أوروبا حماة

 السيارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 يةالبشر كنوز 05:00

 بلجيكا العالم، مسارح اجمل - الكبرى بروكسل ساحة

 وثائقي 05:15

 الالجئين سيل وقف أجل من - إفريقيا في أوروبا حماة

 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

 بطل؟ أم قاتل - عزريا ورإيل

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 البشرية كنوز 09:00

 بلجيكا العالم، مسارح اجمل - الكبرى بروكسل ساحة

 وثائقي 09:15

 الالجئين سيل وقف أجل من - إفريقيا في أوروبا حماة

 ألمانيا من عربية وقصص خصياتش - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

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

 السيارات مستقبل على الصراع - الكهربائية تيسال سيارة

 كثب عن 12:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 بطل؟ أم قاتل - عزريا إيلور

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 السيارات مستقبل على الصراع - الكهربائية تيسال سيارة

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 لوجياوالتكنو العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 18:03

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 كثب عن 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 22:03

 لألخبار جزمو مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00



 DW Arabia | الجمعة 2019-03-15  36/78

 الجمعة 2019-03-15 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 01:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 03:00

 كثب عن 04:00

 الثقافية لمجلةا - الثقافة واحة 04:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 05:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 األلب جبال في إثيوبية امرأة - الماعز بجبن اندماج

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 07:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 09:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - ماكسيورو 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 11:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 13:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 



 DW Arabia | الجمعة 2019-03-15  37/78

 (بريطانيا) Emeli Sandé - أوروبية موسيقى 16:15

17:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 18:03

 بارلألخ موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - 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 - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 السبت 2019-03-16 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول ونمراسل 02:00

 كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:45

 وثائقي 03:15

 النموذجيون أوروبا تالميذ - البلطيق طريق

 خدمة ابُتكرت وحيث للجميع، أساسًيا حًقا اإلنترنت ُيعد حيث أوروبا شرق أقصى إلى استكشافية رحلة
 األبقار. الجنراالت أعداد الموسيقية الفرق قادة أعداد تفوق وحيث مدني، واجب غناءال وحيث. السكايب

 أنها حتى للغاية، ناعمة والرمال لها، نهاية ال والشواطئ. مالحة تعد لم مياهه ألن البحر من تشرب هناك
 .فوقها السير لدى صوًتا تصدر

 وقبل. الحديدي الستار خلف الطويلة السنوات تثناءباس عام، مئة وإستونيا والتفيا ليتوانيا استقالل على مر
" فرايبرغا-فايك فايرا" طويلة مدة البالد حكمت التي التفيا رئيسة قالت. البلطيق بارونات يحكمها كان ذلك
 اإلستونيين على كان ذلك لقاء ولكن". خدماً  نبقى وأال أنفسنا أسياد نكون أن أخيراً  أردنا: "المقابلة في

 رائعة معزوفة يشبه فيما ،1989 عام حدث ما وهذا. بلدانهم خارج السوفييت طرد والليتوانيين والالتفيين
 إلى 2004 عام البلطيق شعوب انضمت وعندما. التاريخ كتب كل في موجودة" غنائية ثورة"و حقيقية
 أن منذ عادت المخاوف ولكن. التام باألمان شعرت موسكو، من وبسماح الناتو وحلف األوروبي االتحاد
 .أوروبا في الحدود تغيير في روسيا بدأت
 كالينينغراد، مع اللتوانية الحدود على السور بناء وشاهد الغنائية، الثورة قيادات التصوير فريق زار

 وطنهم إلى بالحنين يشعرون وال لغات أربع يتكلمون روس شباب إلى ريغا العاصمة في وتحدث
 الوحيدة وبالتأكيد العالم، في القليلة األمومية األنظمة أحد وفيها ،"وكين" جزيرة الفريق زار كما. المفترض

 نصباً  يستحق كوهين ليونارد يكن ألم: هنا نفسه يطرح الذي والسؤال. الزجاجية باأللياف االتصاالت ذات
 فيلنيوس؟ في تذكارياً 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 السيارات مستقبل على الصراع - الكهربائية تيسال سيارة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 الالجئين سيل وقف أجل من - إفريقيا في أوروبا حماة

 أوروبا في مجتمعوال الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 07:30

 كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30
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 (بريطانيا) John Newman - أوروبية موسيقى 09:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 09:45

 ئقيوثا 10:15

 الالجئين سيل وقف أجل من - إفريقيا في أوروبا حماة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 النموذجيون أوروبا تالميذ - قالبلطي طريق

 وثائقي 14:00

 صحراوية سالم مهمة في جندي

 كان الذي ماتياس، األلماني الجيش في الضابط الدورية يقود. مالي صحراء عبر تسير مصفحة مركبات
 يرافق. حياته غّيرت مالي في وجوده مدة. المهمة بهذه بالقيام أُِمرَ  عندما عمره من والعشرين السابعة في

 بالمخاطر ومروًرا ألمانيا، في التدريب من بدًءا" مينوسما" المتحدة األمم بعثة خالل عاًما ماتياس الوثائقي
 .أسرته إلى عودته وحتى البعثة، أثناء في
 في الفيلم تصوير بدأ عندما رايشنهال باد في الخفيفة الجبلية المشاة وحدات في فصيلة قائد ماتياس كان

 حاالت في جنوده قيادة عليه كان العسكري وتدريبه دراسته إنهاء وبعد. 2017 عام يونيو/حزيران
 األفريقي الساحل منطقة وفي. العالم أنحاء كل في األلماني الجيش مهمات في مقاتلة كقوة أيضاً  الطوارئ
 شمال" كيدال"و" غاو" منطقتا وتعد. الخطف وعمليات اإلرهابية الهجمات خطر باستمرار يزداد برمتها

 التفكير من بكثير. أوروبا باتجاه الجنوبية أمريكا من المخدرات لتهريب رئيسيتين بؤرتين مالي( شرق)
 جميع يعود أن األمر في ما أهم. حياتي في اآلن حتى األكبر التحدي هذا سيكون: "لنفسه ماتياس قال

" كالرا" زوجته نتوكا. مالي إلى مغادرته قبيل تزّوج قد ماتياس وكان." سالمين الوطن إلى جنودي
 الساعة تمام في 2017 سبتمبر/أيلول 21 في األلماني الجو سالح من A310 طائرة أقلعت عندما حامالً 

 ونتبادل هاتفياً  سنتواصل: "نفسها مشجعة كالرا فقالت(. فان - كولونيا) مطار من صباحاً  السادسة
 حماية في وتتمثل السريع، التدخل قوة مهام طالضاب استلم." الواقع هذا تغيير لألسف يمكننا ال إذ. الرسائل
 هم وفصيلته ماتياس. أخرى دول من المتحدة األمم جنود دعم وفي الهجمات مالبسات كشف وفي وحدته

 على بنفسه النار إطالق إلى سيضطر الحاالت أسوأ وفي. مالي في الصحراء حرارة في" اإلطفاء فرقة"
 البعثة من الغرض بشأن أسئلة نفسه على ماتياس طرح اءالصحر في األربعة األشهر وخالل. الناس
 الجنود من جديد لجيل حقيقية صورة الوثائقي يعرض. والقتل الموت بشأن وكذلك الخدمة واجب وبشأن
 خالل األلماني الجيش في التغيير مدى الفيلم يوضح نفسه الوقت وفي. بالدهم خدمة اختاروا الذين

 .دولية مهمات قوة إلى وطني جيش من تحّوله في يكمن يرالتغي. الماضية السنة العشرين

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 البشرية كنوز 15:00

 بلجيكا العالم، مسارح اجمل - الكبرى بروكسل ساحة

 وثائقي 15:15

 الالجئين سيل وقف أجل من - إفريقيا في أوروبا حماة

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 النموذجيون أوروبا تالميذ - البلطيق طريق
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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 - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم لحو مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 السيارات مستقبل على الصراع - الكهربائية تيسال سيارة

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 النموذجيون أوروبا تالميذ - البلطيق طريق

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 ثائقيو 20:30

 صحراوية سالم مهمة في جندي

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 (بريطانيا) John Newman - أوروبية موسيقى 22:03

 اناإلنس و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 الالجئين سيل وقف أجل من - إفريقيا في أوروبا حماة
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 األحد 2019-03-17 

 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

 القرم جزيرة شبه تاريخ

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 النموذجيون أوروبا تالميذ - يقالبلط طريق

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 صحراوية سالم مهمة في جندي

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 10:15

 كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 القرم جزيرة شبه تاريخ

 وثائقي 12:00

 صحراوية سالم مهمة في جندي

 حةالص مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 البشرية كنوز 13:00
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 بلجيكا العالم، مسارح اجمل - الكبرى بروكسل ساحة

 وثائقي 13:15

 الالجئين سيل وقف أجل من - إفريقيا في أوروبا حماة

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 افيةالثق المجلة - الثقافة واحة 14:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 القرم جزيرة شبه تاريخ

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 17:15

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 (بريطانيا) John Newman - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 السيارات مستقبل على الصراع - الكهربائية تيسال سيارة

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 النموذجيون أوروبا تالميذ - البلطيق طريق

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2019-03-18 

 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

 القرم جزيرة شبه تاريخ

 وثائقي 02:00

 صحراوية سالم مهمة في جندي

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 بالنفط المقامرة

 اقتصادي عالمي نظام زوال ليعلن 2016و 2014 عامي بين الخام النفط ألسعار الكبير االنخفاض جاء
 طريق عن الصخري النفط استخراج ومع. الثانية العالمية الحرب نهاية منذ قائًما كان وجيوسياسي

 يخطو ذلك غضون وفي. العالم في للنفط منتجة أكبر إلى األمريكية المتحدة الواليات تحّولت التكسير
 متى؟ إلى ولكن العالم، يحكم طالنف. واسعة خطوات الطاقة سياسة في التحّول

 تحليل. النفط ألسعار سريع بهبوط تنبأت إذ كبيرة، ضجة الدراسات إحدى أثارت 2012 سبتمبر/أيلول في
 أن إلى الخام، النفط أسعار ارتفاع استمرار توقع الذي العام العلمي التيار عارضَ  الدراسة هذه مؤلف
 وأن العالم في له إنتاج أقصى إلى فيها النفط سيصل التي اللحظة وهي الشهيرة،" النفط ذروة" إلى يصل

 وأثبتت. 2013 عام نهاية في النفط إمدادات في فائض هناك كان الواقع في ولكن. عالياً  ستقفز أسعاره
 كان هل. المئة في 70 بنسبة النفط أسعار انخفضت عامين غضون ففي. صحتها األسعار هبوط فرضية

 11 في اإلرهابية االعتداءات فبعد... أعظم كان خفي ما ألن ال، الكبرى؟ لنفطا ملحمة في آخر فصالً  ذلك
 في متورطة كانت السعودية العربية المملكة بأن الخبر من المتحدة الواليات ُصعقت 2001 سبتمبر/أيلول

 تيجيتهااسترا المتحدة الواليات غيرت الخليجية، الدولة هذه على االعتماد من االنعتاق أجل ومن. الهجمات
 الواليات بدأت الجديدة األلفية من األول العقد في النفط أسعار الرتفاع ونظراً . جذرًيا تغييًرا النفطية
 وهو أال الباهظة، التكاليف بسبب للتنفيذ قابل غير الوقت ذلك حتى يعد كان مشروع تنفيذ في المتحدة

 الصخري النفط احتياطيات سمحت لفعلوبا. التكسير عملية طريق عن الصخريين والنفط الغاز استخراج
 في الطلب على النفطي المعروض زيادة في ذلك فتسبب. وارداتهم بتخفيض لألمريكيين حديثاً  المستخرجة

 قوة لكسر محاولة وفي. مريرة منافسة للنفط المنتجة الدول وواجهت. تهبط أسعاره جعل ما فجأة، األسواق
 صناعة شوكة لكسر النفط أسعار خفض سبيل في السوق قتوأغر السعودية جازفت األمريكية، السوق
 النظام قلب ما نفسه، األمريكي الصخري النفط أثبت ذلك من وبدالً  تنجح، لم الخطة ولكن. األمريكية النفط

 أجل ومن. العالمية النفط أسواق في عقب على رأساً  الثانية العالمية الحرب نهاية منذ به المعمول العالمي
 مع والتعاون إنتاجها خفض إال أوبك منظمة في األخرى والدول السعودية أمام يبق لم مجدداً، راألسعا رفع

 التنبؤ صعوبة ظل في وهذا كبيرة، جيوسياسية بمخاطر مرتبطة استراتيجية إنها. ذلك أجل من روسيا
 والطلب اق،وس قدم على مساره الطاقة سياسة في التحّول يواصل نفسه الوقت وفي. النفط سوق بمستقبل
 للقوى البوكر لعبة تكون فهل. متوقع هو مما أسرع انخفاًضا ينخفض قد األسود الذهب على العالمي
 النفط؟ لعصر النهاية بداية النفطية

 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

 القرم جزيرة شبه تاريخ

 كثب عن 06:00
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 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 بالنفط المقامرة

 والتكنولوجيا العلوم لةمج - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 القرم جزيرة شبه تاريخ

 وثائقي 10:00

 صحراوية سالم مهمة في جندي

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:30

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:45

 وثائقي 11:15

 النموذجيون أوروبا تالميذ - البلطيق طريق

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 بالنفط المقامرة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 بالنفط المقامرة

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة ميالرق العالم - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 النموذجيون أوروبا تالميذ - البلطيق طريق

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



 DW Arabia | اإلثنين 2019-03-18  45/78

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 20:03

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 كثب عن 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 القرم جزيرة شبه تاريخ

 بارلألخ موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الثالثاء 2019-03-19 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 01:00

 وثائقي 01:15

 بالنفط المقامرة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (بريطانيا) John Newman - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 صحراوية سالم مهمة في جندي

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 النموذجيون أوروبا تالميذ - البلطيق طريق

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 بالنفط المقامرة

 كثب عن 10:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (بريطانيا) John Newman - أوروبية قىموسي 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30

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

 وثائقي 14:30

 صحراوية سالم مهمة في جندي

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 القرم جزيرة شبه تاريخ

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 كثب عن 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 18:03

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 21:30

 صحراوية سالم مهمة في جندي

22:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 األربعاء 2019-03-20 

 وثائقي 00:00

 صحراوية سالم مهمة في جندي

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 النموذجيون أوروبا تالميذ - البلطيق طريق

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا يف صنع 06:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 07:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 08:00

 وثائقي 08:30

 صحراوية سالم مهمة في جندي

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 النموذجيون أوروبا تالميذ - البلطيق طريق

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 11:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 12:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 13:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن تقبلالمس 14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 15:00

 وثائقي 15:15



 DW Arabia | األربعاء 2019-03-20  49/78

 النموذجيون أوروبا تالميذ - البلطيق طريق

16:00 DW األخبار - اراألخب 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 البشرية كنوز 18:03

 تايلند الملكية، سوكوتاي مدينة آثار

 الثقافي التراث قائمة في 1991 عام وأُدرجت العالم في معابد منشأة أكبر تايلند وسط في سوكوتاي تعد
 الطبيعي الحجم من األكبر بوذا وتماثيل المعابد أطالل من المكونة الشاسعة المنطقة ُرممت وقد. العالمي
 .أخرى مرة للزوار وفُتحت الماضي القرن ثمانينيات حتى عقود طيلة واسع نطاق على
 وأمر التايلندية، للهوية رمز بأنها سيام القديمة الملكية المدينة في المعابد مباني التايلندي الملك صفو

 مملكة عاصمة سوكوتاي وكانت. تقريباً  السحري المفعول ذات فيها بوذا تماثيل مع القديمة المباني بترميم
 بطراز سمي ما الذهبي اعصره في وتأسس عشر، والرابع عشر الثالث القرنين في األولى سيام

 وكذلك مثالً، المعقوف باألنف األخرى الفنية التشكيالت من غيرها عن بوذا تماثيل وتتميز. سوكوتاي
 .األطراف ومرونة المنحنيين الحاجبين

 العبادة دور وبخالف. متراً  280 وعرضه متراً  240" ماهاتهات وات" الرئيسي المعبد طول يبلغ
. المقدسة الشخصيات ذخائر فيها ُتحفظ الدينية للعبادة مكان مئتي من أكثر المعبد في هناك كان األوروبية

 .هنا لبوذا خاصة ذخيرة وجود إلى" ماهاتهات وات" اسم ويشير

 وثائقي 18:15

 بنغالدش في المناخ الجئو - أمامنا الفيضان

 المقبلة، سنة الثالثين خالل البرية مساحتها من المئة في 20 إلى 17 من بنغالدش تفقد أن الخبراء يتوقع
 مليون 30 إلى 25 بين ما ترحيل يجب أنه يعني وهذا. والبحار األنهار مياه مستوى ارتفاع بسبب وذلك

 .عالمي تطور بداية إال المناخ علماء إلى بالنسبة هذا وما. مناطقهم من شخص
. المناخي التغير تبعات غيرهم نم أكثر أهلها يعاني حيث بنغالدش، إلى تقودنا كوكبنا مستقبل سبر   رحلة
 تبلغ بسرعة تتدفق ومياهه كيلومترات، تسعة إلى األماكن بعض في اآلن عرضه وصل مثالً، ميغنا نهر

 منزلنا سنهدم" كهذا؟ خطر نهر على الحياة تبدو فكيف. ألمانيا في الراين نهر تدفق سرعة أضعاف عشرة
 وهي" بيغوم مومتاج" قالته ما هذا." قلبي يحطم وهذا .فيه األربعة أطفالي وأنجبت كعروس دخلته الذي
 أن قبل إنقاذه يمكن ما إنقاذ وابنها هي فتحاول. العمال يهدمه بينما منزلها قبالة شيء فعل عن عاجزة تقف

 مليئة فاألرض معركة، ساحة أنها لو كما هريرامبور قريتها تبدو. شيء كل معه ميغنا نهر يجرف
. السكان أقدام تحت من حرفياً  ويسحبها األعلى باتجاه األسفل من األرض يلتهم نهروال العميقة باألخاديد

 أشخاص ثمانية من المكونة وأسرتها أنها تعلم بيغوم مومتاج". اآلخرين رحمة تحت سأكون منزلي بدون"
 ارتفاع سيكلف الخبراء وبحسب. النهر إلرادة رضخت بأكملها قرى. المناخ الجئي يسمون ممن أصبحوا
 وهذا. أراضيها مساحة من المئة في عشرين قرابة المقبلة الثالثين السنوات خالل بنغالدش النهر منسوب
 بلد في العالم في المناخ لالجئي عدد أكبر وهو إنسان، مليون 30و 25 بين ما ترحيل سيتعين أنه يعني
 مليون العشرين بسكانها مدينةال وباتت. نازح ألفا يومياً  دكا البنغالدشية العاصمة إلى يصل. فقط واحد
 وهذه مجدداً، النزوح المناخ الجئو يشهد وهنا. االنهيار وشك على مناسبة تحتية بنى انعدام ظل وفي نسمة
 يرون المناخ علماء. الحفارات بواسطة السكنية أكشاكهم تزيل الشرطة عناصر ألن الدولة، يد على المرة
 مياه منسوب وارتفاع المناخي التغير بآثار آجالً  أم عاجالً  ستتأثر المالع بلدان وكل. فقط البداية بنغالدش أن

 .البحار

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03
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 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 البشرية كنوز 22:03

 تايلند الملكية، سوكوتاي مدينة آثار

 وثائقي 22:15

 بنغالدش في مناخال الجئو - أمامنا الفيضان

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2019-03-21 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 البشرية كنوز 01:00

 تايلند الملكية، سوكوتاي مدينة آثار

 وثائقي 01:15

 بنغالدش في المناخ الجئو - أمامنا الفيضان

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 صحراوية سالم مهمة في جندي

 وثائقي 03:00

 بنغالدش في المناخ الجئو - ناأمام الفيضان

 السيارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 البشرية كنوز 05:00

 تايلند الملكية، سوكوتاي مدينة آثار

 وثائقي 05:15

 شبنغالد في المناخ الجئو - أمامنا الفيضان

 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

 القرم جزيرة شبه تاريخ

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 البشرية نوزك 09:00

 تايلند الملكية، سوكوتاي مدينة آثار

 وثائقي 09:15

 بنغالدش في المناخ الجئو - أمامنا الفيضان

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

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

 بالنفط المقامرة

 كثب عن 12:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 القرم جزيرة شبه تاريخ

 ديةاالقتصا المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 بالنفط المقامرة

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - خباراأل 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 18:03

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

20:00 DW األخبار - راألخبا 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 كثب عن 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الجمعة 2019-03-22 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي رحوا - كوادريغا 01:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

 والدولية العربية  يةواالقتصاد السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 03:00

 كثب عن 04:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 04:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 05:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 ثائقيو 06:30

 صحراوية سالم مهمة في جندي

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 07:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 والدولية العربية  ديةواالقتصا السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 09:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 11:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 13:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 
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 (بريطانيا) John Newman - أوروبية موسيقى 16:15

17:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 18:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز ليليةتح متابعة - DW مسائية 19:00

20:00 DW األخبار - 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 - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 السبت 2019-03-23 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:45

 وثائقي 03:15

 الجديدة إيطاليا - الشعبويين بالد في

 اليميني الشمال رابطة حزب من المكونة الشعبويين بحكومة البلد أن يبدو إيطاليا؟ في يحدث الذي ما
 األجانب فكراهية. ألوروبا بالنسبة إشكالية حالة إلى فجأة سيتحّول للنظام الناقدة نجوم خمس وحركة

 الحكومي، للَدين المطرد االرتفاع حيال االكتراث وعدم العدائي والخطاب واالنغالق أوروبا من واإلحباط
 .األخيرة اآلونة في بأسرها إيطاليا في السياسية الحياة تحكم باتت أمور كلها هذه

 عملية في روما، في والعلماء السياسيين كبار مع محادثات ونرى إيطاليا، عبر رحلة في الوثائقي يأخذنا
 الديمقراطية الدول كافة في الشعبويين شوكة فيه تتعزز الذي الوقت في. البلد ألوضاع حساسة جرد

 الشعبية لألحزاب المثير فاالنحالل. حكومياً  واقعاً  أصبح دق إيطاليا في التحّول كان أوروبا، في الليبرالية
 من المتزايد االستياء وكذلك االقتصادية والمشاكل اإلعالم، ووسائل بالنخب للثقة الشعب وفقدان الكبيرة
 يصّدق لماذا ولكن. السلطة مواقع إلى الوصول له والمعادية للنظام الناقدة لألحزاب مّهد ذلك كل أوروبا،

 سالفيني؟ ماتيو الداخلية وزير وزعيمه، الشمال رابطة لحزب الراديكالية الشعارات اإليطاليين من رالكثي
 الممثل وزعيمهما نجوم خمس لحركة غالباً، الطوباوية العليا، المثل باعتناق السكان ثلث يجاهر ولماذا

 غريللو؟ بيبو الكوميدي
 العميقة الخلفية النقاشات وكذلك بالغ استقرار عدم يعاني بلد عبر رحلة خالل واللقاءات االنطباعات إن

 في كثيرة ديمقراطيات يتهدد تحواًل  فقط يستشرف أنه المحتمل من لبلد   حساسة جرد   عملية في معاً  تلتقيان
 إلى رحلتهم لمواصلة عبثاً  الالجئون ينتظر حيث ِفنتيميليا في الحدودية األسوار من الرحلة تبدأ. أوروبا
 لتصل بيزا، في العمال وحي رومانيا-إميليا منطقة في الخنازير ومزارع الجبن إنتاج بأقبية اً مرور فرنسا،

 .نابولي قرب كازيرتا في نجوم خمس حركة أنصار إلى

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 بوتيةالعنك والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 بالنفط المقامرة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 بنغالدش في المناخ الجئو - أمامنا الفيضان

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 07:30

 كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا مالعلو مجلة - اآلن المستقبل 08:30
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 (النمسا) Parov Stelar - أوروبية موسيقى 09:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 09:45

 وثائقي 10:15

 بنغالدش في المناخ الجئو - أمامنا الفيضان

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات مجلة - السرعة المع 11:30

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 الجديدة إيطاليا - الشعبويين بالد في

 وثائقي 14:00

 تشين؟ بلوك ثورة مع للبنوك وداًعا

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 البشرية كنوز 15:00

 تايلند الملكية، سوكوتاي مدينة آثار

 وثائقي 15:15

 بنغالدش في المناخ الجئو - أمامنا الفيضان

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الجديدة إيطاليا - الشعبويين بالد في

17:00 DW األخبار - األخبار 

 انالمك عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 بالنفط المقامرة

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الجديدة إيطاليا - الشعبويين بالد في

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03
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 وثائقي 20:30

 تشين؟ بلوك ثورة مع للبنوك وداًعا

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 قافيةالث المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 (النمسا) Parov Stelar - أوروبية موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 بنغالدش في المناخ الجئو - أمامنا الفيضان
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 األحد 2019-03-24 

 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

 شيباتي في األخيرة األيام

 القديمة البلدة بقية ُهدمت بينما الهدم، من وحده القديم شيباتي حي نجا الصينية تشونغتشينغ مدينة في
 مهدد أيضاً  شيباتي حي اآلن ولكن. جديدة أبنية وإنشاء الهدم شعاره الصينية للحكومة برنامج ضحية

 قريباً  سيزول حيّ  عن الوثائقي الفيلم يتحدث. حديثة تسوق مراكز القديمة باألزقة ستستبدل إذ بالزوال،
 .سكانه وعن
 كان. الضيقة شيباتي أزقة في أشهر عدة دوسولييه هندريك الفيلم مخرج أمضى الوثائقي تصوير أجل ومن
 الذي الرث الحي تصّور لماذا: "يسألونه كانوا ما وكثيراً  الريبة، بعين البداية في إليه ينظرون الحي سكان

 أصبح دوسولييه أن إال" جماالً؟ األكثر المشاهد ذات الحديثة شينغتشونغت مدينة عن متر مئة سوى يبعد ال
 بزيارة يحلم الذي" هونغ تشو" الفضولي الفتى مع. السكان من عاديين غير لشخصين صديقاً  تدريجياً 
 والمفعمة للحياة والُمحبة المسنة" ليان شيويه" السيدة مع وكذلك. ما يوًما" سيتي موناليت" التسوق مركز
 وبمساعدة. فيه تسكن كانت الذي األحالم منزل مغادرة قريباً  عليها أنه لها اتضح عندما حتى ؤلبالتفا

 المجال إفساح إلى فقيرة أحياء فيه تضطر التغّير سريع لعالم بوتريه إظهار من المخرج تمّكن اإلثنين
 .أيضاً  اثوالتر التقاليد بل فحسب، المنازل ليس فيه، ُتدمر عالم. السحاب ناطحات لواجهات

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 الجديدة إيطاليا - الشعبويين بالد في

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 تشين؟ بلوك ثورة مع للبنوك وداًعا

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

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

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 شيباتي في األخيرة األيام

 وثائقي 12:00

 تشين؟ بلوك ثورة مع للبنوك وداًعا

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 البشرية كنوز 13:00

 تايلند الملكية، سوكوتاي مدينة آثار

 وثائقي 13:15

 بنغالدش في المناخ الجئو - أمامنا الفيضان

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 شيباتي في األخيرة األيام

17:00 DW خباراأل - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 17:15

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 (النمسا) Parov Stelar - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 يوثائق 19:15

 بالنفط المقامرة

20:00 DW األخبار - 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
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22:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 الجديدة إيطاليا - الشعبويين بالد في

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00
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 اإلثنين 2019-03-25 

 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

 شيباتي في األخيرة األيام

 وثائقي 02:00

 ن؟تشي بلوك ثورة مع للبنوك وداًعا

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 ألمانيا في والسياسة المال

 الوثائقي الفيلم يبحث ألمانيا؟ تبدو أن يجب كيف يقرر ومن ألمانيا؟ في باألثرياء القوة ارتباط مدى ما
 يحدد المجتمع من وثرًيا صغيًرا جزًءا أن الدراسات وتظهر. باتإجا عن" ألمانيا في والسياسة المال"

 .العالم أنحاء كل في السائد هو االتجاه وهذا. السياسة في المسار
 الخارجية والسياسة والبيئة االقتصاد مواضيع بشأن الرأي استطالعات من مئات ألمان باحثون قيم

. المواضيع هذه بخصوص السياسيين من واألثرياء قراءالف من كل يتمناه فيما بحثوا ثم. المالية واألمور
 الراين شمال والية في مونستر جامعة من السياسي الباحث يقول. للعيان واضحة االختالفات فكانت

 كلما أنه هو الضريبة هذه في والواضح. الثروة ضريبة هو لذلك واضح مثال: "شيفر آرمين ويستفاليا
 المنخفض الدخل ذات الفئات أما. الثروة ضريبة فرض إعادة مسألة في التشكيك ازداد الدخل، ارتفع
 ."الصيغة بهذه الثروة ضريبة على مجدداً  نحصل لم اآلن وحتى. الضريبة هذه فرض على فتصرّ 
 والمقاول المليونير الوثائقي رافق إجابات، عن البحث سبيل في ألمانيا؟ تبدو أن ينبغي كيف إذن يقرر من

 اإليجارات تواصل بينما الشقق، آالف بناء إلى تحتاج التي المدينة كولونيا، في. غرونر كريستوف
 على كثيرة عقارات لبناء مستعد غرونر أن نجد مهملون، بأنهم خاصة الفقراء فيها ويشعر ارتفاعها،

 واستصداره بالبناء، ترخيص إلى حاجة في مازال ولكنه هناك، جديد حي بناء المقاول ويعتزم. الفور
 مدينة هناك: "فتقول ريكر هنرييِته كولونيا بلديات مجلس رئيسة أما. رأيه بحسب شديد ببطء يسير

 المقاول العملية؟ تسريع يمكن أال ولكن." البناء تراخيص وُتمنح ذلك ألجل األراضي قطع وسُتقدم تتأسس،
 فيها تلتقي ماكنأ في التصوير جرى المال، قوة إظهار أجل ومن. عرقلته بعدم السياسيين طالب غرونر
. األلمانية القدم كرة مالعب أحد في الضيوف كبار منصة وفي البلدية مكتب في كما واالقتصاد، السياسة

 المليارات أصحاب يستخدم كيف الفيلم ُيظهر أوروبا، في عقارات معرض أكبر الفرنسية، كان مدينة وفي
 .لتصوراتهم اوفقً  ومناطق مدن بناء أجل من المالي نفوذهم المستثمرين من

 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

 شيباتي في األخيرة األيام

 كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - المالع حول مراسلون 07:00
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 وثائقي 07:15

 ألمانيا في والسياسة المال

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 شيباتي في األخيرة األيام

 وثائقي 10:00

 تشين؟ بلوك ثورة مع للبنوك وداًعا

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:30

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:45

 وثائقي 11:15

 الجديدة إيطاليا - الشعبويين بالد في

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 ألمانيا في والسياسة المال

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - خباراأل 

 وثائقي 16:15

 ألمانيا في والسياسة المال

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 الجديدة إيطاليا - الشعبويين بالد في

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW ئيةمسا 19:00

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 20:03



 DW Arabia | اإلثنين 2019-03-25  63/78

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 كثب عن 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 شيباتي في األخيرة األيام

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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الثاءالث 2019-03-26   

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 01:00

 وثائقي 01:15

 ألمانيا في والسياسة المال

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (النمسا) Parov Stelar - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 تشين؟ بلوك ثورة مع للبنوك وداًعا

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 ألمانيا من عربية وقصص صياتشخ - وحكاية ضيف 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 الجديدة إيطاليا - الشعبويين بالد في

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 ألمانيا في والسياسة المال

 كثب عن 10:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (النمسا) Parov Stelar - أوروبية موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة لةمج - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30

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

 وثائقي 14:30

 تشين؟ بلوك ثورة مع للبنوك وداًعا

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 شيباتي في األخيرة األيام

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 كثب عن 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW األخبار - باراألخ 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 18:03

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW باراألخ - األخبار 

 وثائقي 21:30

 تشين؟ بلوك ثورة مع للبنوك وداًعا

22:00 DW األخبار - األخبار 

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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ربعاءاأل 2019-03-27   

 وثائقي 00:00

 تشين؟ بلوك ثورة مع للبنوك وداًعا

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 الجديدة إيطاليا - الشعبويين بالد في

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 02:00

 االقتصادية لةالمج - ألمانيا في صنع 02:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 07:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 08:00

 وثائقي 08:30

 تشين؟ بلوك ثورة مع للبنوك وداًعا

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 الجديدة إيطاليا - الشعبويين بالد في

 إلنسانا و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 11:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 12:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 13:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 15:00

 وثائقي 15:15
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 الجديدة إيطاليا - الشعبويين بالد في

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا لعالما - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 البشرية كنوز 18:03

 هولندا كيندرديك، في الهواء طواحين

 البشر عبقرية على القوي الشاهد" بـ داهولن جنوب في كيندرديك بلدة طواحين اليونسكو منظمة وصفت
 من حمايته أجل من 1740 عام قرابة روتردام ميناء عن بعيد غير مكان في الطواحين أقيمت". وثباتهم

 .البشري لإلبداع رمًزا هذا يومنا حتى ومازالت الفيضانات،
 تحافظ قطة وكانت ،سلة في هولندا جنوب في الفيضانات كوارث إحدى في ُوجد طفالً  إن األسطورة تقول
 إلى ذلك بعد السكان دفع ما عام، ألف من أكثر قبل الفيضان حدث وبالفعل. الماء على السلة توازن على
 جلب أجل ومن". األطفال سدّ " أي كيندرديك، بلدة اسم جاء هنا ومن. وحقولهم أنفسهم لحماية السدود بناء
. هواء طواحين 1740 عام قرابة السكان أنشأ ارتفاعاً  أكثر مناطق إلى المنخفضة األراضي من الماء

 ولها الحياة إيقاع تحدد فهي. عيشهم حيثيات في ترافقهم الحين ذلك منذ الضخمة الطواحين هذه وأصبحت
 الطاقة مولّدات أهمية مدى الفيلم يظهر. شفراتها وضعية بحسب شيء عن للتعبير بها الخاصة لغتها

 ولم هولندا، من الجزء هذا سكان لحياة ضرورية طويلة لمدة كانت ثقافة   ارآث أنها كما. هذه بالبيئة الرفيقة
 .العشرين القرن في إال واسًعا استبدااًل  اآلالت بها ُتستبدل

 وثائقي 18:15

 بوتسوانا في ميتال هيفي موسيقى ملكات

 من ساءن من تتكّون ميتال، هيفي موسيقيي من صغيرة فرعية ثقافة سنوات منذ بوتسوانا في تشكلت
 وقد. السائد األبوي المجتمع على أحياًناً  يتمردنّ  وقد. الموسيقى هذه في ذواتهن اكتشفن األجيال مختلف
 .أيًضا حفالتهن وفي القاسية اليومية حياتهن في بمرافقتهن الروك موسيقى من سيدات ثالث لنا سمحت

 حيث بوتسوانا، في مختلف األمر نولك". واألوروبيين والبيض للذكور" هي ميتال هيفي موسيقى إن يقال
 أسست التي( غلوريا الملكة) قصة أخرى أمور بين من الوثائقي يروي. متميزة فرعية ثقافة هنا ظهرت
 اللحظة هذه وحتى. أوكاوانغو دلتا وسط الواقعة الصغيرة الشمالية ماون مدينة في الروك لموسيقى نادياً 
 وزميالتها غلوريا الملكة أثبتت النادي وبفضل. حفالتهم ونينظم عموماً  الذكور من الروك موسيقيو كان

 التقليدية الزفاف حفالت في الروك بمالبس فقط تحتفل ال مجموعة المدينة، في ملتزمة مجموعة بأنهن
 كل. مثالً  المدينة شوارع من القمامة كجمع فعاليات، أيضاً  وتنظم بل األفارقة، الميتال موسيقى لعشاق
 وكذلك الروك، لملكات يمكن ال لالنتباه، مثير قوي بأداء دائًما ومرتبط سوداء، جلدية بسبمال بالطبع شيء
 .عنه التنازل الروك، ملوك

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - حكايةو ضيف 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 
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 البشرية كنوز 22:03

 هولندا كيندرديك، في الهواء طواحين

 وثائقي 22:15

 بوتسوانا في ميتال هيفي موسيقى ملكات

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2019-03-28 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 البشرية كنوز 01:00

 هولندا كيندرديك، في الهواء طواحين

 وثائقي 01:15

 بوتسوانا في ميتال هيفي موسيقى ملكات

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 ؟تشين بلوك ثورة مع للبنوك وداًعا

 وثائقي 03:00

 بوتسوانا في ميتال هيفي موسيقى ملكات

 السيارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 البشرية كنوز 05:00

 هولندا كيندرديك، في الهواء طواحين

 وثائقي 05:15

 بوتسوانا في ميتال هيفي موسيقى ملكات

 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

 شيباتي في األخيرة األيام

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 البشرية كنوز 09:00

 هولندا كيندرديك، في الهواء طواحين

 وثائقي 09:15

 بوتسوانا في ميتال هيفي موسيقى ملكات

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

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

 ألمانيا في والسياسة المال

 كثب عن 12:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 شيباتي في األخيرة األيام

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 ألمانيا في والسياسة المال

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 16:15

 وحكايات خاصوأش دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 18:03

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 كثب عن 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 والدولية العربية  يةواالقتصاد السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الجمعة 2019-03-29 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 01:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية اثاألحد أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 03:00

 كثب عن 04:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 04:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 05:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية كةوالشب الرقمي العالم - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 تشين؟ بلوك ثورة مع للبنوك وداًعا

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 07:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث همأ يناقش رباعي حوار - كوادريغا 09:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 11:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة لمعا 12:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 13:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

 والدولية العربية  واالقتصادية السياسية األحداث أهم يناقش رباعي حوار - كوادريغا 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 
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 (النمسا) Parov Stelar - أوروبية موسيقى 16:15

17:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 18:03

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

20:00 DW األخبار - 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 - خباراأل 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 السبت 2019-03-30 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:45

 وثائقي 03:15

 !روسيا اللـه ليحفظ

 من واحد وهو مؤمن، يونمل مئة من أكثر األول كيريل األرثوذكسية الروسية الكنيسة بطريرك يرأس
 لصالح الروسية القيادة كسب إلى الطموح البطريرك ويسعى. روسيا في نفوًذا األكثر هم رجال عشرة
 .لفكرته داعماً  بوتين في وجد وقد. والكنيسة الدولة بين الربط تعزيز مفادها جديدة قومية فكرة
 األقوى الرئيس يجعله ما مؤمن، يونمل مئة من أكثر تضم التي الروسية الكنيسة األول كيريل يرأس

 والبطريرك. ديناميكية أقل ولكنها أقدم أخرى أرثوذكسية كنائس هناك المقابل في. األرثوذكسية للمسيحية
 في المخلّص المسيح كاتدرائية في الروس القادة نخبة مع عام كل يجتمع فهو. سياسي ناشط الطموح
 ويسعى. الليبرالية الغربية للمجتمعات األخالقية القيم راجعت خاللها يستنكر التي عظته ليسمعوا موسكو

 والكنيسة، الدولة بين الربط تعزيز على تقوم جديدة قومية فكرة لصالح القادة هؤالء كسب إلى البطريرك
 فقط عقود بضعة قبل الروسية الكنيسة كانت حين في. أيضاً  الروسية األراضي خارج نفوذها توّسع بل ال
دة الحاشدة األرثوذكسية الكنيسة قوة إلى فطن بوتين حدهو. حياة بال  الروسي المجتمع في للهوية والُمحدِّ

 في القوية العلمانية نقض يريد األول كيريل البطريرك. جديد من ثقلها الكنيسة إلى فأعاد المضطرب،
 إذن يبدو الذي تية،السوفيي المخابرات في السابق المسؤول بوتين، في لذلك مؤيداً  ووجد الروسي المجتمع

 .مصادفة ليس مناسبة كل في إليمانه إظهاره أن

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 ألمانيا في والسياسة المال

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 بوتسوانا في ميتال هيفي موسيقى ملكات

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 07:30

 كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30

 (ألمانيا/إسبانيا) Álvaro Soler - أوروبية موسيقى 09:00

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

 بوتسوانا في ميتال هيفي موسيقى ملكات

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 11:30

 حكاياتو وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 !روسيا اللـه ليحفظ

 وثائقي 14:00

 الماضي وجروح إسبانيا - فرانكو قبضة

. هذا يومنا حتى أمان في ذلك عن المسؤولون ومازال إسبانيا على أثره فرانكو الجنرال نظام ترك لقد
 على الضوء بتسليط أخيراً  يطالبون فكثيرون. جثمانه دفن إعادة بشأن حاد تمعيمج خالف نشب  واآلن
 .متأخرة تعويضات على الحصول في يأملون الذين الضحايا ذوو سيما وال الدكتاتورية، فظائع
 خالل قتل الذي شقيقه جثة إخراج أجل من سنوات طيلة" أرنال مارتن" عاماً  والتسعين السبعة ابن ناضل
 ثمانين من أكثر قبل وكانت((. وشقة)) هويسكا مدينة في جماعية مقبرة في وُدفن اإلسبانية هليةاأل الحرب
 عام وفاته حتى حديدية بيد فرانكو الجنرال بعدها حكم إسبانيا، في عنيفة أهلية حرب اندلعت قد عاماً 

 تيسير أجل ومن. هذا يومنا حتى البلد على أثرها دكتاتوري حكم من تالها وما الحرب تركت وقد. 1975
 قانون حظر فقد. فرانكو عهد فظائع على التعتيم يتم كان ما كثيراً  تصالحي، بشكل الديمقراطية إلى االنتقال

 في يسهم والكنيسة الدولة بين كارثي تحالف ومازال القضاء، أمام ذلك عن المسؤولين مثول وجوب عفو  
 اآلن تسببت" الشهداء وادي" من فرانكو رفات بإخراج الجديدة اليسارية الحكومة وقرار. اآلن حتى ذلك
 أنطونيو" واإلعالمي المؤرخ يسعى. بتعّنت بعضهما سياسيتان كتلتان تواجه هنا. المشاعر تأجيج في

 أوروبا" جمعية مدريد في أسس سنوات بضع وقبل. الماضي في النظر إعادة إلى جاهداً " غوميز
 مع التعامل تجعل التي الرئيسية األسباب أحد والكنيسة الدولة بين العالقة في أنطونيو يرى". العلمانية
 الكنيسة بين الوثيق الترابط عن الكشف عديدة بأساليب ويحاول. للغاية صعباً  أمراً  إسبانيا في الماضي

 وفي بالنجاح، تكلل نضاله أن أرنال لمارتن بالنسبة يعني وهذا. الدكتاتوري فرانكو ونظام الكاثوليكية
 أجل من بل فقط، شقيقه أجل من يناضل لم وهو. به ويليق مثواه ُيكرم وداًعا شقيقه يودع أن أخيراً  نهإمكا
 .قوله حد على الدكتاتوري، فرانكو نظام ضحايا جميع

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 البشرية كنوز 15:00

 هولندا كيندرديك، في الهواء طواحين

 وثائقي 15:15

 بوتسوانا في ميتال فيهي موسيقى ملكات

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 !روسيا اللـه ليحفظ

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 - األخبار 
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 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 ألمانيا في والسياسة المال

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 !روسيا اللـه ليحفظ

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 ئقيوثا 20:30

 الماضي وجروح إسبانيا - فرانكو قبضة

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 (ألمانيا/إسبانيا) Álvaro Soler - أوروبية موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 بوتسوانا في ميتال هيفي موسيقى ملكات
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 األحد 2019-03-31 

 كثب عن 00:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص لدو - أوروبا على عين   02:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الشمالية كوريا في كيم رجال

 العقوبات ورغم. نووية أسلحة تمتلك أنها إال عزلة، وأكثرها العالم دول أفقر إحدى الشمالية كوريا تعد
 الوثائقي هذا يتقفى. والصاروخي النووي لبرنامَجيها التمويل توفير من تامة سريةب البلد تمكن االقتصادية

 .خبيث نظام إلقامة أون جونغ كيم الدكتاتور مع المتعاونين بالرجال ويلتقي األمر، هذا أثر
 نجح كيف ولكن. النووي برنامجها توسيع الشمالية كوريا تواصل المتحدة األمم قرارات من الرغم على
 الكوريين العمال ماليين ترسل يانغ بيونغ إن إذ. خبيث نظام بفضل ذلك كان دولياً؟ المعزول البلد بذلك

 إلى مباشرة رواتبهم وتذهب. بأسره العالم في بلًدا أربعين من أكثر في لتأجيرهم الحدود خارج الشماليين
 ساعدوا الذين الرجال إال السري النظام هذا يعمل كيف يعرف أحد وال. أون جونغ كيم دولة خزينة

 الرجال هؤالء عن البحث في سنوات عدة تصوير فريق أمضى. طويلة أعوام مدى على الحكومة
 كانوا الذين االجتماعيين والمتخصصين العمال وحتى بالسفير مروراً  المصرفي من بدءاً  وأسرارهم،

 .بذلك شهدوا كيم رجال. النظام خزينة في فتصب رواتبهم أما الخارج، في يعملون

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 !روسيا اللـه ليحفظ

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 الماضي وجروح إسبانيا - فرانكو قبضة

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

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

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 الشمالية كوريا في كيم رجال

 وثائقي 12:00

 الماضي وجروح إسبانيا - فرانكو قبضة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 البشرية كنوز 13:00

 هولندا كيندرديك، في الهواء طواحين

 وثائقي 13:15

 بوتسوانا في ميتال هيفي موسيقى ملكات

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الشمالية كوريا في كيم رجال

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 17:15

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 (ألمانيا/إسبانيا) Álvaro Soler - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 ألمانيا في والسياسة المال

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 21:30

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

 وثائقي 22:15

 !روسيا اللـه ليحفظ

 شبابي حواري برنامج - توك شباب 23:00


