
2019أغسطس/آب   

August 2019 

          

 

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

 4+ دبي   2+ القاهرة  1+ الجزائر: المحلي التوقيت
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 الخميس 2019-08-01 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  00:00

 بوتيةالعالم الرقمي والشبكة العنك -كليك  00:15

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  00:30

 كنوز البشرية 01:00

 مباني خشبية خارقة، روسيا -كيشي بوغوست 

 وثائقي 01:15

 إفريقيا ـ سجل:  يوميات رحلة عبر مالي والنيجر

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  02:00

 وثائقي 02:30

 اقحيث يهتز البلقان ـ مهرجان غوتشا لألبو

 وثائقي 03:00

 إفريقيا ـ سجل:  يوميات رحلة عبر مالي والنيجر

 مجلة السيارات -عالم السرعة  03:45

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  04:15

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  04:30

 كنوز البشرية 05:00

 مباني خشبية خارقة، روسيا -كيشي بوغوست 

 وثائقي 05:15

 يقيا ـ سجل:  يوميات رحلة عبر مالي والنيجرإفر

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  06:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  06:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  07:00

 وثائقي 07:15

 جوهرة في قبضة السياحة -البندقية 

 باالحياة والمجتمع في أورو -يوروماكس  08:00

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  08:30

 كنوز البشرية 09:00

 مباني خشبية خارقة، روسيا -كيشي بوغوست 

 وثائقي 09:15

 إفريقيا ـ سجل:  يوميات رحلة عبر مالي والنيجر

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  10:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  10:30

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

 عواقب السياسات السكانية -تراجع أعداد النساء في آسيا 

 عن كثب 12:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  12:30

 هذا األسبوعالعالم  -مراسلون حول العالم  13:00

 وثائقي 13:15

 جوهرة في قبضة السياحة -البندقية 

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  14:00

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  14:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  15:00

 وثائقي 15:15

 نيةعواقب السياسات السكا -تراجع أعداد النساء في آسيا 

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  16:15

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 18:03

 قصص من المستقبل -الهند ـ أرض المعجزات 

في الهند يتصادم المستقبل والتقاليد. هناك مثًلا طبيبة تعد األزواج بإنجاب "أطفال نموذجيين"، وهناك 
مجموعة طًلب اكتشفت "صوت المستقبل". كما أن فيها نساء ريفيات بسيطات يزرعن الخًليا الشمسية 

 في شوارع قريتهن.
ة في عداد المعجزات ـ تتحول إلى حقيقة. الوثائقي يأخذنا إلى في الهند باتت أمور ـ كانت قبل مدة قصير

ا ومن  ا عن المستقبل. وال عجب في ذلك، ألن الشعب الهندي من أكبر الشعوب تعدادا بلد يبحث حثيثا
ا. إال أن هذه التطورات الجديدة تؤدي إلى صراعات جديدة من نوعها: بين المسلمين  أصغرها سنا

ا في مهرجان الرقص خاجوراهو، والهندوس، وبين الليبرال يين والمحافظين على التقاليد. وهذا يتضح جليا
حيث ُتقدم عروض الرقص التقليدية أمام تماثيل كماسوترا، ويتناقش الزوار هناك عن مقدار التحرر الذي 

. الوثائقي يأخذنا في رحلة إلى مستقبل يشبه الهند: إنه غامض و لكنه يجب أن يسمح به في الهند مستقبًلا
 وردي في الوقت ذاته.

 كنوز البشرية 18:45

 القلب الفرنسي ألمريكا الشمالية، كندا -كيبيك 
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( الى مصب Samuel de Champlain،عندما وصل البحارة الفرنسيون بقيادة )1603في العام
عمرة واحدة من اإليروكوا على الشاطئ. في البداية لم يكن نهرسانت لورانس، لم يكن سوى مست

ديشامبًلن يرغب سوى في بناء مؤسسة تجارية صغيرة. وبعد ثمانين عاماا من هذا التاريخ كتب على 
 الميدان التجاري الكنيسة الباروكية "نوتردام دي فيكتوار"، أقدم كنيسة حجرية في أمريكا الشمالية.

المستوطنين الفرنسيين، ثم سرعان ما نشأت مدينة كيبيك. ومع الجنود والتجارجاء تواصل قدوم المزيد من 
المبشرون إلى المنطقة الساحلية. ويعتبر المذبح الباروكي العالي لدير أورسولين الذي بني في القرن 

إلى أن  السابع عشرمن أهم الكنوز الفنية في المدينة القديمة. ظل اإلنجليز يهاجمون المستعمرة الفرنسية
من فتح المدينة والسيطرة عليها. شيد الحكام الجدد حصناا ضخماا للتصدي 1759سبتمبر  13تمكنوافي 

لهجمات العدو ولتمرد الفرنسيين في المدينة. لكن السكان  المحليين انتقموا بطريقتهم الخاصة للهزيمة 
للحفاظ على التراث الفرنسي. وتبدو  طفًلا  15إلى  12العسكرية: "الثأر من المهد". فقد أنجبت كل عائلة  

 كيبيك لزوارها كأكثر جزء فرنسي أصيل في أمريكا الشمالية.

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

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  20:03

 عن كثب 20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 22:03

 قصص من المستقبل -الهند ـ أرض المعجزات 

 كنوز البشرية 22:45

 القلب الفرنسي ألمريكا الشمالية، كندا -كيبيك 

 ز لألخبارمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موج - DWمسائية  23:00
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 الجمعة 2019-08-02 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  00:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  00:30

 وثائقي 01:00

 قصص من المستقبل -الهند ـ أرض المعجزات 

 كنوز البشرية 01:45

 القلب الفرنسي ألمريكا الشمالية، كندا -كيبيك 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  02:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  02:15

 مجلة السيارات -عالم السرعة  02:30

 وثائقي 03:00

 قصص من المستقبل -الهند ـ أرض المعجزات 

 كنوز البشرية 03:45

 ي ألمريكا الشمالية، كنداالقلب الفرنس -كيبيك 

 عن كثب 04:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  04:30

 وثائقي 05:00

 قصص من المستقبل -الهند ـ أرض المعجزات 

 كنوز البشرية 05:45

 القلب الفرنسي ألمريكا الشمالية، كندا -كيبيك 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  06:00

 م الرقمي والشبكة العنكبوتيةالعال -كليك  06:15

 وثائقي 06:30

 حيث يهتز البلقان ـ مهرجان غوتشا لألبواق

 وثائقي 07:00

 قصص من المستقبل -الهند ـ أرض المعجزات 

 كنوز البشرية 07:45

 القلب الفرنسي ألمريكا الشمالية، كندا -كيبيك 

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  08:00

 مجلة الصحة -ديك صحتك بين ي 08:30

 وثائقي 09:00

 قصص من المستقبل -الهند ـ أرض المعجزات 

 كنوز البشرية 09:45

 القلب الفرنسي ألمريكا الشمالية، كندا -كيبيك 
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 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  10:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  10:30

 وثائقي 11:00

 قصص من المستقبل -الهند ـ أرض المعجزات 

 كنوز البشرية 11:45

 القلب الفرنسي ألمريكا الشمالية، كندا -كيبيك 

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  12:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  12:30

 وثائقي 13:00

 قصص من المستقبل -الهند ـ أرض المعجزات 

 كنوز البشرية 13:45

 القلب الفرنسي ألمريكا الشمالية، كندا -كيبيك 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  14:00

 عن كثب 14:30

 وثائقي 15:00

 قصص من المستقبل -الهند ـ أرض المعجزات 

 كنوز البشرية 15:45

 القلب الفرنسي ألمريكا الشمالية، كندا -كيبيك 

16:00 DW  راألخبا -األخبار 

 )ألمانيا( Moderat -موسيقى أوروبية  16:15

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة السيارات -عالم السرعة  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  18:03

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

20:00 DW  خباراأل -األخبار 

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  20:03

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  22:03

 أحداث اليوم مع موجز لألخبار متابعة تحليلية ألبرز - DWمسائية  23:00
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 السبت 2019-08-03 

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  00:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  00:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  01:00

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  02:00

 عن كثب 02:15

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  02:45

 وثائقي 03:15

 معركة السنغال من أجل الساحل -بناء على الرمال 

هم أكثر المتضررين جراء مستوى سطح البحر في ارتفاع، والساحل الرملي يتآكل. أفقر سكان السنغال 
ذلك. سكان الساحل، ومعظمهم من الصيادين، يفقدون بيوتهم ومصدر رزقهم ويقفون مع الدولة عاجزين 

 أمام أمواج المد.
تعتبر مدينة سانت لويس أحد مواقع التراث الثقافي العالمي لليونسكو، وتتمتع بسمات رائعة. لكن المدينة 

من مشكلة كبيرة: فكما هو الحال في كثير من بلدان غرب إفريقيا،  الساحلية في شمال السنغال تعاني
تتعرض هنا أيضا مساحات شاسعة من السواحل لًلنجراف. في األشهر القليلة الماضية ، اضطر أكثر من 

شخص إلى الفرار من ساحل المحيط األطلسي في سان لويس. ونظراا ألن مياه المحيط تجرف  800
 10دينة الواقعة خلفه، يخطط مجلس إدارة المدينة إلعادة توطين ما يصل إلى الشاطئ وتدمر أجزاء الم

آالف شخص من سكان المدينة المستعمرة سابقا من قبل فرنسا. أكثر المتضررين هم من الفقراء، كأسر 
الصيادين في سانت لويس. إنهم يعيشون اآلن في خيام، على بعد كيلومترات من البحر. تلقي الحكومة 

لية اللوم في ذلك على أمواج المد القوية. وتخشى أن يزيد ارتفاع مستوى البحر بسبب التغيرات السنغا
المناخية الوضع سوءا. وكذلك عملية استنزاف الرمال: فعلى مدى سنوات تم نقل الرمل على نطاق واسع 

تحاربه شرطة البيئة  من الشاطئ السنغالي مباشرة، لُيستخدم في أعمال البناء المزدهرة في البًلد. هذا ما
 التي تطارد أشخاصاا، ال يزالون يحملون رمال الشاطئ على عربات الخيول البسيطة.

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  04:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  04:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  05:00

 وثائقي 05:15

 عواقب السياسات السكانية -ي آسيا تراجع أعداد النساء ف

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  06:00

 وثائقي 06:15

 إفريقيا ـ سجل:  يوميات رحلة عبر مالي والنيجر

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  07:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  07:30

 عن كثب 08:00

 لوم والتكنولوجيامجلة الع -المستقبل اآلن  08:30

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  09:00
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 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  09:45

 وثائقي 10:15

 إفريقيا ـ سجل:  يوميات رحلة عبر مالي والنيجر

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  11:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  11:30

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  12:00

 عن كثب 12:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  13:00

 وثائقي 13:15

 معركة السنغال من أجل الساحل -بناء على الرمال 

 العقيدة والحياة 14:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  14:30

 كنوز البشرية 15:00

 مباني خشبية خارقة، روسيا -كيشي بوغوست 

 وثائقي 15:15

 إفريقيا ـ سجل:  يوميات رحلة عبر مالي والنيجر

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 16:15

 معركة السنغال من أجل الساحل -بناء على الرمال 

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 من عين المكانتقارير تلفزيونية  -مراسلون  17:15

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  18:03

 وثائقي 18:15

 عواقب السياسات السكانية -تراجع أعداد النساء في آسيا 

19:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 19:15

 عركة السنغال من أجل الساحلم -بناء على الرمال 

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  20:03

 العقيدة والحياة 20:30
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21:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  21:15

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  22:03

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  22:45

 وثائقي 23:15

 إفريقيا ـ سجل:  يوميات رحلة عبر مالي والنيجر



حداأل 2019-08-04  11/82  | DW Arabia 

 األحد 2019-08-04 

 عن كثب 00:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  00:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  01:00

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  02:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  02:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  03:00

 وثائقي 03:15

 ستور بيازوال ـ التانغو الحديثأ

أحدث أستور بيازوال، مؤسس التانغو الحديث، ثورة في التانغو األرجنتيني، واستطاع، من خًلل كسره 
 لقواعد التانغو التقليدي، نقل موسيقى التانغو إلى قاعات الحفًلت الموسقية العالمية.

لملحن وعازف آلة الباندونيون )الشبيهة يعتمد الفيلم على وثائق ومقابًلت غير منشورة سابقاا مع ا
(. موسيقى التانغو حاضرة اليوم أكثر من أي وقت مضى. 1992-1921باألكورديون( أستور بيازوال )

فالموسيقى، التي كانت سيئة السمعة في الماضي، وتعزف في بيوت الدعارة وصاالت القمار، أصبحت 
سيقية العالمية، وهذا ما يعود بشكل خاص إلى مساهمة ُتقدم، ومنذ فترة طويلة، في قاعات الحفًلت المو

بيازوال في تطويرها. وّظف بيازوال عناصر من موسيقى الجاز وموسيقى كليزمر اليهودية الشعبية 
والموسيقى الكًلسيكية، وحولها إلى نغمات، آثارت في البداية انتقادا حاداا من قبل المتمسكين بالتقاليد في 

م االحتفاء بهذا التحديث والكسر للنمطية بحماس شديد في كل مكان. ولد بيازوال من أب بلده. أما اليوم فيت
في مدينة بوينس آيرس، ونشأ وترعرع في نيويورك حيث لعبت موسيقى  1921مهاجر إيطالي في عام 

دوراا  حي هارلم، واسطوانات التانغو القديمة لوالده، وموسيقى باخ التي كان يعزفها جيرانه، لعبت جميعها
هاماا في تشكيل شخصية الصبي الموهوب منذ صغره. يسمح اإلطًلع الكبير على أرشيف صور وأفًلم 
العائلة، بتسليط نظرة حميمة على حياة بيازوال العائلية، إلى جانب التعرف على مسيرته الموسيقية، أما 

     محادثاته مع ابنته ديانا، والتي لم ُتنشر من قبل، فتعتبر كنزاا مميزا.
عبر صور مؤثرة، وبمرافقة موسيقى التانغو الحديث المثيرة، يرسم الفيلم الوثائقي لدانييل روزنفيلد صورة 

معبرة لشخصية بيازوال متعددة الجوانب، والذي ُيعد اليوم واحداا من كبار مؤلفي الموسيقى في القرن 
 العشرين.

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  04:00

 ن كثبع 04:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  05:00

 وثائقي 05:15

 معركة السنغال من أجل الساحل -بناء على الرمال 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  06:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  06:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  07:00

 العقيدة والحياة 08:00

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

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  10:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  10:15

 عن كثب 10:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  11:00

 وثائقي 11:15

 أستور بيازوال ـ التانغو الحديث

 العقيدة والحياة 12:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  12:30

 كنوز البشرية 13:00

 مباني خشبية خارقة، روسيا -كيشي بوغوست 

 وثائقي 13:15

 إفريقيا ـ سجل:  يوميات رحلة عبر مالي والنيجر

 مجلة السيارات -عالم السرعة  14:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  14:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  15:00

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 16:15

 أستور بيازوال ـ التانغو الحديث

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  17:15

 يات وقصص عربية من ألمانياشخص -ضيف وحكاية  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  18:03

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  18:15

19:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 19:15

 عواقب السياسات السكانية -تراجع أعداد النساء في آسيا 

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة السيارات -عالم السرعة  20:03

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 
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 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  21:15

 لتكنولوجيامجلة العلوم وا -المستقبل اآلن  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  22:03

 وثائقي 22:15

 معركة السنغال من أجل الساحل -بناء على الرمال 

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  23:00
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إلثنينا 2019-08-05   

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  00:00

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  00:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  01:00

 وثائقي 01:15

 أستور بيازوال ـ التانغو الحديث

 العقيدة والحياة 02:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  02:30

 العالم هذا األسبوع -ن حول العالم مراسلو 03:00

 وثائقي 03:15

 األكراد في شمال سوريا : األكراد بين الحرب والديمقراطية -روج آفا 

كيف ستسير األمور في شمال سوريا؟ كل طرف من األطراف المشاركة في النزاع له خططه الخاصة في 
أو إيران أو تركيا. ولكن كيف يفكر األكراد هذه المنطقة سواء الواليات المتحدة أو نظام األسد أو روسيا 

 في مستقبلهم؟
تمكنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن من تحرير آخر قًلع ما يسمى  2019في مارس 

بتنظيم الدولة اإلسًلمية. وبعد سنوات من المواجهات الدامية تمكن األكراد وحلفائهم من الميلشيات العربية 
 حتفال باالنتصار العسكري ضد تنظيم داعش.واآلشورية من اال

 
لكن كيف ستسير األمور في المنطقة الكردية في شمال سوريا؟ وما هي الطموحات السياسية واالجتماعية 

لألكراد في المنطقة؟ وهل سيضطر األكراد للتنازل عن المكاسب التي حققوها أمام تنظيم داعش بسبب 
النظام السوري؟ تمكن فريق من المراسلين من تكوين صورة خاصة  التهديد التركي أو خطر المواجهة مع

عن روج آفا وهو االسم الذي يطلقه األكراد على منطقتهم شمال سوريا. هذا التحقيق الصحفي يستعرض 
العوامل المختلفة لتجربة األكراد اجتماعيا وسياسيا، وهي التجربة التي بدأوها قبل سنوات ويريدون 

رحلة إلى منطقة األكراد في شمال سوريا كانت أيضا فرصة لعودة اللقاء مع األماكن تطويرها اآلن. ال
 والناس الذين التقاهم المراسلون أثناء الحرب قبل سنوات قليلة.

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  04:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  04:30

 انتقارير تلفزيونية من عين المك -مراسلون  05:00

 وثائقي 05:15

 أستور بيازوال ـ التانغو الحديث

 عن كثب 06:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  06:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  07:00

 وثائقي 07:15

 األكراد في شمال سوريا : األكراد بين الحرب والديمقراطية -روج آفا 

 ة العلوم والتكنولوجيامجل -المستقبل اآلن  08:00

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

 وثائقي 09:15

 أستور بيازوال ـ التانغو الحديث

 العقيدة والحياة 10:00

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  10:30

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  10:45

 وثائقي 11:15

 معركة السنغال من أجل الساحل -بناء على الرمال 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  12:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  12:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  13:00

 ائقيوث 13:15

 األكراد في شمال سوريا : األكراد بين الحرب والديمقراطية -روج آفا 

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  14:00

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  14:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  15:00

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 16:15

 األكراد بين الحرب والديمقراطيةاألكراد في شمال سوريا :  -روج آفا 

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  18:03

 وثائقي 18:15

 معركة السنغال من أجل الساحل -بناء على الرمال 

 ة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبارمتابع - DWمسائية  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  20:03

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

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

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  22:03

 وثائقي 22:15

 أستور بيازوال ـ التانغو الحديث

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار - DWمسائية  23:00
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 الثالثاء 2019-08-06 

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  00:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  00:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  01:00

 وثائقي 01:15

 األكراد في شمال سوريا : األكراد بين الحرب والديمقراطية -روج آفا 

 نسانمجلة العولمة و اإل - 3000العولمة  02:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  02:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  03:00

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  03:15

 العقيدة والحياة 04:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  04:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  05:00

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -حكاية ضيف و 06:00

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  06:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  07:00

 وثائقي 07:15

 معركة السنغال من أجل الساحل -بناء على الرمال 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  08:00

 د الدوري األلمانيحصا -الدوري األلماني  08:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  09:00

 وثائقي 09:15

 األكراد في شمال سوريا : األكراد بين الحرب والديمقراطية -روج آفا 

 عن كثب 10:00

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  10:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  11:00

 عروض موسيقية من أوروبا -ى أوروبية موسيق 11:15

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  12:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  12:30

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

 العقيدة والحياة 14:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  15:00

 وثائقي 15:15

 أستور بيازوال ـ التانغو الحديث

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  16:15

 عن كثب 16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 حصاد الدوري األلماني - الدوري األلماني 17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 االجتالف بداية الحوار -جعفر توك  18:03

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

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  20:03

 لعولمة و اإلنسانمجلة ا - 3000العولمة  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 العقيدة والحياة 21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  22:03

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار - DWمسائية  23:00
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 األربعاء 2019-08-07 

 العقيدة والحياة 00:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  00:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  01:00

 وثائقي 01:15

 معركة السنغال من أجل الساحل -بناء على الرمال 

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  02:00

 المجلة االقتصادية -لمانيا صنع في أ 02:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  03:00

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  04:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  04:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  05:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  06:00

 ة االقتصاديةالمجل -صنع في ألمانيا  06:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  07:00

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  08:00

 العقيدة والحياة 08:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  09:00

 وثائقي 09:15

 معركة السنغال من أجل الساحل -بناء على الرمال 

 ولمة و اإلنسانمجلة الع - 3000العولمة  10:00

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  10:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  11:00

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  12:00

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  12:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  13:00

 والتكنولوجيا مجلة العلوم -المستقبل اآلن  14:00

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  14:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  15:00

 وثائقي 15:15
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 معركة السنغال من أجل الساحل -بناء على الرمال 

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  16:15

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 كنوز البشرية 18:03

 قصر بالينهايم ـ قصر ومتنزه دوقات مارلبورو، بريطانيا

إنه قصر خيالي. هنا يعيش  -غرفة وأكثر من ألف هكتار من الحدائق الطبيعية  200بًلينهايم  يضم قصر
دوق مارلبورو الحادي عشر. في فصل الصيف يفتح قصر بًلينهايم، الذي ُيعّد أضخم منزل خاص في 

ذوق رفيع. تينا إنجلترا، أبوابه أمام الزوار. وفي بقية فصول السنة يعيش الدوق حياة اجتماعية بُنبل عال و
 أوناسيس كذلك كانت لفترة قصيرة زوجته.

الفضل في بناء قصر بًلينهايم يعود إلى االنتصار الكبير الذي حققه القائد اإلنجليزي جون تشرشل، أول 
. 1704دوق مارلبورو، ضد الفرنسيين في قرية بليندهايم البافارية، وذلك في الثالث عشر من أغسطس 

ة من الملكة والبرلمان، وشّيده مهندس مسرحي بطراز خاص وفريد من الممكن جداا القصر النبيل هو هدي
وصفه بالباروكي اإلنجليزي. القصر هو جزء من هندسة عمارة الرومانسية اإلنجليزية التي تكررت كثيراا 

ن منذ ذلك الحين. هنا ُولد أيضاا سليٌل معاصر معروف من سًللة البطل القومي آنذاك: السير وينستو
 سبنسر تشرشل.

 وثائقي 18:15

 حماة األمازون

تعتبر غابات األمازون االستوائية رئة العالم. السكان األصليون مثل قبيلة ياوالبيتي هم آخر حماة هذه 
الغابات وزعيم هذه القبيلة تابي يشرح لنا التغيرات البيئية ومخاطرها على المنطقة وثقافتها. هذا الفيلم 

 خًلبة قبيلة ياوالبيتي في نضالها من أجل ثقافتها وحماية الغابات االستوائية. الوثائقي يرافق بصور
في غابات األمازن كانت دائما تعيش مئات اإلثنيات. وقبيلة ياوالبيتي التي تعيش على ضفاف نهر ريو 

طقة شينجو، تقف في مقدمة المدافعين عن الغابات االستوائية التي تتهددها أخطار من جميع الجهات. من
هذه القبيلة تشكل جزر محميات طبيعية ومساحتها تعادل عشر مساحة البرازيل وتعادل مساحتي ألمانيا 

وفرنسا مجتمعتين. الغزاة األوروبيون لم يروا هذه الغابات كمنطقة مقدسة، بل مناطق يجب احتًللها. اليوم 
اشية. علما بأن القطاع الزراعي هو تعتبر البرازيل من أوائل الدول عالميا في زراعة الصويا وتربية الم

العدو األول للغابات االستوائية. ولكن أيضا الحرائق وفي عام ألفين وستة عشر عاشت منطقة األمازون 
أسوأ موجة جفاف منذ خمسين عاما وإذا لم تتم معالجة هذه المشكلة فإن منطقة األمازون ستتحول إلى 

التي تمر بها المنطقة، أسس العلماء مركز أبحاث في وسط سهوب عشب. ومن أجل فهم التغيرات البيئية 
الغابات ويستخدمون معلومات يحصلون عليها من السكان األصليين الذين يعرفون هذه المناطق منذ مئات 
السنين. تابي، زعيم قبيلة ياوالباتي الشاب يشرح التغيرات البيئية والمخاطر التي تهدد المنطقة وثقافتها، 

تحدث الفيلم مع مختصين آخرين. منطقة األمازون توفر ظروفا مثالية لتطور الحيوان والنبات وإلى جانبه ي
واإلنسان. السكان األصليون يعرفون ثروات هذه المنطقة وبالنسبة للعلماء تعتبر هذه الثروات كنزا. 

 والحفاظ على الغابات االستوائية يعني حماية الكرة األرضية بأكملها .

 
روحية لدى السكان األصليين الذين يواصلون تقاليدهم رغم جميع المخاطر والصعوبات.  للطبيعة أهمية

 فبعد عام واحد من موت زعيم القبيلة المسن تم البدء بمراسم تحرر روح الزعيم الراحل.

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

20:00 DW  األخبار -األخبار 

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

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 كنوز البشرية 22:03

 قصر بًلينهايم ـ قصر ومتنزه دوقات مارلبورو، بريطانيا

 وثائقي 22:15

 حماة األمازون

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار - DWمسائية  23:00



 DW Arabia | الخميس 2019-08-08  22/82

 الخميس 2019-08-08 

 قارير تلفزيونية من عين المكانت -مراسلون  00:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  00:15

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  00:30

 كنوز البشرية 01:00

 قصر بًلينهايم ـ قصر ومتنزه دوقات مارلبورو، بريطانيا

 وثائقي 01:15

 حماة األمازون

 االحياة والمجتمع في أوروب -يوروماكس  02:00

 العقيدة والحياة 02:30

 وثائقي 03:00

 حماة األمازون

 مجلة السيارات -عالم السرعة  03:45

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  04:15

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  04:30

 كنوز البشرية 05:00

 قصر بًلينهايم ـ قصر ومتنزه دوقات مارلبورو، بريطانيا

 وثائقي 05:15

 حماة األمازون

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  06:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  06:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  07:00

 وثائقي 07:15

 أستور بيازوال ـ التانغو الحديث

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  08:00

 لة االقتصاديةالمج -صنع في ألمانيا  08:30

 كنوز البشرية 09:00

 قصر بًلينهايم ـ قصر ومتنزه دوقات مارلبورو، بريطانيا

 وثائقي 09:15

 حماة األمازون

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  10:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  10:30

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

 األكراد في شمال سوريا : األكراد بين الحرب والديمقراطية -روج آفا 

 عن كثب 12:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  12:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  13:00

 وثائقي 13:15

 وال ـ التانغو الحديثأستور بياز

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  14:00

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  14:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  15:00

 وثائقي 15:15

 األكراد في شمال سوريا : األكراد بين الحرب والديمقراطية -روج آفا 

16:00 DW  خباراأل -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  16:15

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 تصادية  العربية والدوليةحوار رباعي يناقش أهم األحداث السياسية واالق -كوادريغا  18:03

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

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  20:03

 عن كثب 20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

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

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار - DWمسائية  23:00
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 الجمعة 2019-08-09 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  00:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  00:30

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

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  02:00

 بوتيةالعالم الرقمي والشبكة العنك -كليك  02:15

 مجلة السيارات -عالم السرعة  02:30

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

 عن كثب 04:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  04:30

 ليةحوار رباعي يناقش أهم األحداث السياسية واالقتصادية  العربية والدو -كوادريغا  05:00

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  06:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  06:15

 العقيدة والحياة 06:30

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

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  08:00

 مجلة الصحة -ك بين يديك صحت 08:30

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

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  10:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  10:30

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

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  12:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  12:30

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

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  14:00

 عن كثب 14:30

 ناقش أهم األحداث السياسية واالقتصادية  العربية والدوليةحوار رباعي ي -كوادريغا  15:00

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

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة السيارات -عالم السرعة  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  18:03

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

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  20:03

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  20:30

21:00 DW  راألخبا -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  22:03

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار - DWمسائية  23:00
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 السبت 2019-08-10 

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  00:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  00:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  01:00

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  02:00

 عن كثب 02:15

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  02:45

 وثائقي 03:15

 لجسد في وسائل التواصل االجتماعيهوس بال حدود: عبادة ا

تؤثر وسائل التواصل االجتماعي على النظرة المثالية لجمال المرأة. تواجه النساء، وخاصة الشابات،  
صوراا جسدية وهمية في وسائل التواصل االجتماعي حيث تخضع كل الصور تقريبا المعروضة هناك 

 لعملية تجميل رقمية.
ُتنذر بالخطر في حياة شابات يملي "شبح الجمال" نمط حياتهن اليومية. كلما يعرض الفيلم الوثائقي مشاهد 

تقضي المستخدمات ساعات أطول في تصفح الفيسبوك واالنستغرام وغيرها من وسائل التواصل 
االجتماعي، يزداد عدم قناعتهن بمظهرهن الخاص. بالكاد تستطيع إحداهن الهرب من هذا العالم الوهمي، 

ل والرشاقة ونمط الحياة كل شيء. تتجلى النتائج البالغة في هوس النحافة واللياقة البدنية، حيث يعد الجما
واضطرابات األكل بجميع أشكاله، إلى جانب التمييز الجنسي واإلهانة البدنية. عثرت المخرجة "جينيفر 

ن خًلل وسائل ريزني" أثناء بحثها على دراسة كندية، تثبت أن الشعور بال لدى الشابات قد ازداد م
التواصل االجتماعي. تعرض الكثير من النساء العاديات أنفسهن على مواقع االنستغرام بصورا ُمحسنة 
ومزوقة تماما ، كصور السيلفي المنقحة. ورغم تعالي النداء المطالب بالتنوع، ال يزال الجسد األنثوي 

الذات واآلخر. هذا ما عجزت عن تغييره "المثالي" يلعب دورا رئيسيا في النظرة السائدة في الشبكة عن 
حتى اآلن  الكثير من الحركات والمبادرات ، وبما فيها من قبل قطاع صناعة األزياء والدعاية واإلعًلن. 
تقول ريزني: "كان الجسد األنثوي يعبر دوماا عن الهوية االنثوية. فليس جديدا بالنسبة لنا  نحن النساء أن 

فهذا يخفي الكثير من جوانب التطور االجتماعي، والذي لم يصل بعد إلى ُينظر إلينا كجسد وكجنس. 
المستوى المطلوب الذي نريده نحن النساء، وذلك في مجتمع  متساو. إضافة إلى أننا نعيش في مجتمع 

 يقوم على المنافسة وملون وغارق بالرأسمالية، ومطالب  دوماا بالتحسن أكثر فأكثر. إنه هوس بًل حدود."

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  04:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  04:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  05:00

 وثائقي 05:15

 األكراد في شمال سوريا : األكراد بين الحرب والديمقراطية -روج آفا 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  06:00

 ئقيوثا 06:15

 حماة األمازون

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  07:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  07:30

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

 باعروض موسيقية من أورو -موسيقى أوروبية  09:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  09:45

 وثائقي 10:15

 حماة األمازون

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  11:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  11:30

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  12:00

 عن كثب 12:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  13:00

 وثائقي 13:15

 وس بًل حدود: عبادة الجسد في وسائل التواصل االجتماعيه

 وثائقي 14:00

 مصالحة صعبة في إقليم الباسك -جدال حول سجناء تنظيم إيتا 

أصبح التنظيم الباسكي السري إيتا في عداد الماضي . مع ذلك ال يزال التعامل مع أعضاء تنظيم إيتا 
 طليقاا، يثير حالة استقطاب. السابقين، سواء من هم خلف القضبان أو من يعيش

ألكثر من خمسين عاماا، قاتل أعضاء تنظيم إيتا بعنف من أجل استقًلل إقليم الباسك، وقتلوا أكثر من 
حلَّ التنظيم نفسه نهائيا. واآلن، بعد اختفاء إيتا  2018ثمانية آالف شخص. في شهر أيار/مايو من عام 

شخص منهم قابعين في  221السابقين ؟  ال يزال  عن الوجود، مالذي سيحدث مع أعضائه وأنصاره
السجون االسبانية و موزعين في جميع أنحاء البًلد، بعيداا عن عائًلتهم. يطالب األقارب بنقل السجناء إلى 

سجون في إقليم الباسك، وهذا ما سيكون مجرد هدف مرحلي لهم فقط. ففي المستقبل المنظور يتعين 
ويهم. وهو ما يستنكره العديد من ذوي ضحايا تنظيم إيتا، الذين يطالبون، إطًلق سراح السجناء، بحسب ذ

حتى بعد حل التنظيم نهائياا، بتطبيق سياسة صارمة بحقهم.  في ذات الوقت يعود المزيد من السجناء بعد 
باا انتهاء مدة سجنهم إلى المجتمع. في إقليم الباسك الذي يضم  مليونين ومئتي ألف نسمة،يعيش هؤالء غال

جنباا إلى جنب بجوار ذوي ضحايا اإلرهاب. فهل التعايش السلمي، وبمعنى آخر البداية الجديدة بعد نهاية 
 إيتا، أمر ممكن في إقليم الباسك؟

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  14:30

 كنوز البشرية 15:00

 قصر بًلينهايم ـ قصر ومتنزه دوقات مارلبورو، بريطانيا

 وثائقي 15:15

 مازونحماة األ

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 16:15

 هوس بًل حدود: عبادة الجسد في وسائل التواصل االجتماعي

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  17:15

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 
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 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  18:03

 وثائقي 18:15

 األكراد في شمال سوريا : األكراد بين الحرب والديمقراطية -روج آفا 

19:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 19:15

 التواصل االجتماعي هوس بًل حدود: عبادة الجسد في وسائل

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  20:03

 وثائقي 20:30

 مصالحة صعبة في إقليم الباسك -جدال حول سجناء تنظيم إيتا 

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  21:15

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  22:03

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  22:45

 وثائقي 23:15

 حماة األمازون
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 األحد 2019-08-11 

 عن كثب 00:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  00:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  01:00

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  02:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  02:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  03:00

 وثائقي 03:15

 دانييل هوب ـ نغم الحياة

ي الكمان شهرة في عصرنا. يعرض الفيلم الوثائقي، ومن منظور دانييل هوب، واحد من أكثر عازف
شخصي للغاية، حياته المهنية وتاريخ عائلته، التي جاءت من برلين عبر جنوب إفريقيا إلى لندن، كما يبين 

 الفيلم ما يحركه كموسيقي.
في مدينة  1973دانييل هوب، المدير الموسيقى ألوركسترا الحجرة الشهيرة في زيوريخ. ولد في عام 

ديربان بجنوب إفريقيا. تعرض والده، ككاتب ناقد، لكل قسوة نظام الفصل العنصري، فتمت مراقبة العائلة 
هاجرت إليانور وكريستوفر هوب  1975والتنصت على مكالماتها الهاتفية ومصادرة رسائلها. في عام 

المنفى ممكنا، لكنها بقيت في الفترة األولى إلى لندن مع ولديهما. جذور العائلة األلمانية ـ اإليرلندية جعلت 
بدون منظور مستقبلي، إلى أن وجدت إليانور وظيفة كسكرتيرة لدى "يهودي مينوهين"، وهو أشهر 

عازف كمان في القرن العشرين. رافق دانييل والدته يومياا إلى العمل في فيًل مينوهين، التي سرعان ما 
سيقى الكًلسيكية كانوا يترددون خًلل تلك السنوات على فيًل أصبحت بيته الثاني. جميع عظماء المو

مينوهين، وكانت هذه بداية سحر دانييل بآلة الكمان. الحقاا ضم "يهودي مينوهين" دانييل إلى أكاديمية 
الموسيقى الخاصة به. لقاء دانييل هوب مع عازف البيانو مناحيم بريسلر ساهم أيضاا في تشكيل شخصية 

 Beauxعرض بريسلر على عازف الكمان الشاب مكاناا في فرقته الثًلثية  2002. في عام دانييل الفنية
Arts Trio وهي واحدة من أشهر فرق موسيقى الحجرة في العالم أجمع. عندما انفصل الثًلثي في عام ،

، تجرأ دانييل هوب على خوض تجربة العزف المنفرد. ُيظهر الفيلم الوثائقي جهد وعمل هوب 2008
دؤوب، ليس فقط في عزف الموسيقى، بل في استكشاف تاريخ أسًلفه المتشعبين. إلى جانب دانييل هوب ال

 نفسه، يتحدث في الفيلم والدا دانييل ورفاق دربه كمعلمه زخار برون ومناحيم بريسلر.

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  04:00

 عن كثب 04:30

 لم هذا األسبوعالعا -مراسلون حول العالم  05:00

 وثائقي 05:15

 هوس بًل حدود: عبادة الجسد في وسائل التواصل االجتماعي

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  06:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  06:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  07:00

 وثائقي 08:00

 الباسكمصالحة صعبة في إقليم  -جدال حول سجناء تنظيم إيتا 

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

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  10:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  10:15

 عن كثب 10:30

 العالم هذا األسبوع -اسلون حول العالم مر 11:00

 وثائقي 11:15

 دانييل هوب ـ نغم الحياة

 وثائقي 12:00

 مصالحة صعبة في إقليم الباسك -جدال حول سجناء تنظيم إيتا 

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  12:30

 كنوز البشرية 13:00

 قصر بًلينهايم ـ قصر ومتنزه دوقات مارلبورو، بريطانيا

 ائقيوث 13:15

 حماة األمازون

 مجلة السيارات -عالم السرعة  14:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  14:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  15:00

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 16:15

 دانييل هوب ـ نغم الحياة

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 لعنكبوتيةالعالم الرقمي والشبكة ا -كليك  17:15

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  18:03

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  18:15

19:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 19:15

 راد بين الحرب والديمقراطيةاألكراد في شمال سوريا : األك -روج آفا 

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة السيارات -عالم السرعة  20:03

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 
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 المكان تقارير تلفزيونية من عين -مراسلون  21:15

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  22:03

 وثائقي 22:15

 هوس بًل حدود: عبادة الجسد في وسائل التواصل االجتماعي

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  23:00
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 اإلثنين 2019-08-12 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  00:00

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  00:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  01:00

 وثائقي 01:15

 دانييل هوب ـ نغم الحياة

 وثائقي 02:00

 مصالحة صعبة في إقليم الباسك -تنظيم إيتا  جدال حول سجناء

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  02:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  03:00

 وثائقي 03:15

 بعد عصر النفط ـ التحول االقتصادي في دول الخليج

و إلى العبين مؤثرين دول الخليج تطور "رؤى" القتصاد بًل نفطز َحَوَل النفط، الذهب األسود، البد
 عالميين. لكن سوق النفط والغاز في حالة تغير، فقد أصبحت الطاقة المتجددة أكثر كفاءة.

هذا ما أدركته دول الخليج أيضاا، فطورت "رؤى" القتصاد جديد بدون االعتماد على النفط. باحثون من 
ُعمان  على تطوير نوافذ قادرة على  جميع أنحاء العالم يعملون في المملكة العربية السعودية أو قطر أو

توليد الكهرباء، وواجهات مباني ترد الحرارة أو تصنيع إسمنت من النفايات الناتجة عن عمليات استخراج 
النفط. لكن طالما استمر حكام هذه الدول بنهج سياستهم السابقة نفسها، فسوف يتعرض أي تغيير اقتصادي 

سياسيين. لتغيير هذا األمر فعًلا، يتوجب على المواطنين أيضاا إلى تهديد بسبب ضيق أفق كثير من ال
التفكير بطريقة مختلفة، واالبتعاد عن مهنة الوظائف الحكومية المريحة، وخوض مغامرة العمل في 

القطاع الخاص. إضافة إلى ذلك سيبقى معظم السكان عاجزين عن كسب زرقهم بأنفسهم، طالما بقيت 
 كثر فعالية في المجتمع.النساء ال تتولى دوراا أ

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  04:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  04:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  05:00

 وثائقي 05:15

 دانييل هوب ـ نغم الحياة

 عن كثب 06:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  06:30

 العالم هذا األسبوع -حول العالم  مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 بعد عصر النفط ـ التحول االقتصادي في دول الخليج

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  08:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  08:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  09:00

 وثائقي 09:15
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 دانييل هوب ـ نغم الحياة

 وثائقي 10:00

 مصالحة صعبة في إقليم الباسك -جدال حول سجناء تنظيم إيتا 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  10:30

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  10:45

 وثائقي 11:15

 ل التواصل االجتماعيهوس بًل حدود: عبادة الجسد في وسائ

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  12:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  12:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  13:00

 وثائقي 13:15

 بعد عصر النفط ـ التحول االقتصادي في دول الخليج

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  14:00

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  14:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  15:00

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 16:15

 بعد عصر النفط ـ التحول االقتصادي في دول الخليج

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  18:03

 وثائقي 18:15

 هوس بًل حدود: عبادة الجسد في وسائل التواصل االجتماعي

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

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  20:03

 المجلة الثقافية -فة واحة الثقا 20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 عن كثب 21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  22:03
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 وثائقي 22:15

 دانييل هوب ـ نغم الحياة

 ة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبارمتابع - DWمسائية  23:00
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 الثالثاء 2019-08-13 

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  00:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  00:30

 لعنكبوتيةالعالم الرقمي والشبكة ا -كليك  01:00

 وثائقي 01:15

 بعد عصر النفط ـ التحول االقتصادي في دول الخليج

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  02:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  02:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  03:00

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  03:15

 وثائقي 04:00

 مصالحة صعبة في إقليم الباسك -جدال حول سجناء تنظيم إيتا 

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  04:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  05:00

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  06:00

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  06:30

 الرقمي والشبكة العنكبوتيةالعالم  -كليك  07:00

 وثائقي 07:15

 هوس بًل حدود: عبادة الجسد في وسائل التواصل االجتماعي

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  08:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  08:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  09:00

 وثائقي 09:15

 التحول االقتصادي في دول الخليج بعد عصر النفط ـ

 عن كثب 10:00

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  10:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  11:00

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  11:15

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  12:00

 وري األلمانيحصاد الد -الدوري األلماني  12:30

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

 وثائقي 14:30

 مصالحة صعبة في إقليم الباسك -جدال حول سجناء تنظيم إيتا 

 هذا األسبوع العالم -مراسلون حول العالم  15:00

 وثائقي 15:15

 دانييل هوب ـ نغم الحياة

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  16:15

 عن كثب 16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 جتالف بداية الحواراال -جعفر توك  18:03

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

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  20:03

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 21:30

 مصالحة صعبة في إقليم الباسك -تنظيم إيتا  جدال حول سجناء

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  22:03

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار - DWمسائية  23:00



 DW Arabia | األربعاء 2019-08-14  37/82

ءاألربعا 2019-08-14   

 وثائقي 00:00

 مصالحة صعبة في إقليم الباسك -جدال حول سجناء تنظيم إيتا 

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  00:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  01:00

 وثائقي 01:15

 هوس بًل حدود: عبادة الجسد في وسائل التواصل االجتماعي

 ألمانياشخصيات وقصص عربية من  -ضيف وحكاية  02:00

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  02:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  03:00

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  04:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  04:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  05:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  06:00

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  06:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  07:00

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  08:00

 وثائقي 08:30

 مصالحة صعبة في إقليم الباسك -جدال حول سجناء تنظيم إيتا 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  09:00

 وثائقي 09:15

  حدود: عبادة الجسد في وسائل التواصل االجتماعيهوس بًل

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  10:00

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  10:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  11:00

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  12:00

 ديةالمجلة االقتصا -صنع في ألمانيا  12:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  13:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  14:00

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  14:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  15:00

 وثائقي 15:15
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 وس بًل حدود: عبادة الجسد في وسائل التواصل االجتماعيه

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  16:15

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 كنوز البشرية 18:03

 مدينة باالديو، إيطاليا -فيتشنزا 

هكذا يسمي أبناء إقليم فينيتو بكل فخر مدينة فيتشنزا في شمال إيطاليا. وهذه التسمية لم  -"مدينة باالديو" 
تأت من فراغ، إذ ال يوجد معماري ساهم في تشكيل الوجه المميز للمدينة كما فعل أندريا باالديو 

 ، سيد العمارة في أوج عصر النهضة.(1580 -1506)
تجتمع في تصاميمه أندريا باالديو ومبانيه األناقة الكًلسيكية والنماذج الشهيرة من العصور القديمة لتشكل 

عندما كان شابا إلى فيتشنزا كمتدرب للعمل في ورشة لنحت  1524وحدة فريدة. أتى باالديو في عام 
اها هناك، أعاد باالديو تشكيل المدينة الصغيرة ذات طابع البناء الحجارة. في السنوات الستين التي قض

القوطي وفقاا لمعاييره الخاصة. أشهر أبنيته في وسط المدينة هي كاتدرائية بازيليكا باالدينا، والتي تنفتح 
سة واجهتها الرخامية على أروقة مسقوفة من طابق واحد. وقبالتها يقع مبنى لوجا ديل كابيتانو بأروقة مقو

قصراا. إضافة إلى ذلك أراد الكثير من أغنياء المدينة  12عالية. داخل محيط  جدار المدينة صمم باالديو 
تشييد واحدة من أشهر الفيًلت الريفية، من بينها فيًل روتوندا، واحدة من أشهر األبنية غير الدينية في 

 أواخر عصر النهضة. 
ماني الشهير غوته كثيراا ببًلديو، مجدد فن البناء القديم، وقال خًلل زيارته إلى إيطاليا أعجب الشاعر األل

 عنه: "لقد بذل جهدا كبيراا الستيعاب وفهم األعمال القديمة، ليعيد بعد ذلك خلقها وفقاا لرؤيته الذاتية."

 وثائقي 18:15

 جنة أم جحيم الروباتات ـ لعنة وبركة الذكاء االصطناعي

أم عصر روبوتات يهدد بزوال العالم؟ هناك حاجة إلى معايير  هل نحن على أعتاب عصر رقمي ذهبي
أخًلقية للتعامل مع الذكاء االصطناعي ولإلجابة على السؤال: ما يجعلنا نحن البشر فريدين من نوعنا 

 حتى اآلن.
رغم أن البشرية ال تزال بعيدة عشرات السنين عن إنتاج أجهزة قادرة على تعليم نفسها بنفسها و تكون 

كالبشر، إال أنه من الصعب اليوم التمييز بين البشر وواإلنسان اآللي وروبوتات الدردشة  ذكية
أوالمساعدين الرقميين والذكاء االصطناعي. بحسب علماء وخبراء الذكاء االصطناعي، نحن اآلن في 

وبينما يتنبأ  سباق مع الزمن:  فقبل أن تلحق بنا التكنولوجيا يجب علينا إيجاد إرشادات ومعايير أخًلقية.
بروفسور الذكاء االصطناعي  "يورغن شميدهوبر" بذكاء اصطناعي يدير مصانع روبوتات في الفضاء، 

ُيحذر عالم الفيزياء السويدي ـ األمريكي "ماكس تيغمارك" من دولة  شمولية تخضع لمراقبة الذكاء 
لذكاء االصطناعي. لكن االصطناعي، كما يحذر الفيلسوف "توماس ميتسينغر" من سباق تسلح قاتل ل

"ميتسينغر" يرى بأن أوروبا قادرة على أن تكون رائدة لوضع ميثاق لقواعد سلوك عالمية ملزمة على 
 أعتاب هذا العصر الجديد.

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

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجتمع في أوروباالحياة وال -يوروماكس  20:03

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  21:30
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22:00 DW  األخبار -األخبار 

 كنوز البشرية 22:03

 نة باالديو، إيطاليامدي -فيتشنزا 

 وثائقي 22:15

 جنة أم جحيم الروباتات ـ لعنة وبركة الذكاء االصطناعي

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار - DWمسائية  23:00
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 الخميس 2019-08-15 

 فزيونية من عين المكانتقارير تل -مراسلون  00:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  00:15

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  00:30

 كنوز البشرية 01:00

 مدينة باالديو، إيطاليا -فيتشنزا 

 وثائقي 01:15

 جنة أم جحيم الروباتات ـ لعنة وبركة الذكاء االصطناعي

 مع في أوروباالحياة والمجت -يوروماكس  02:00

 وثائقي 02:30

 مصالحة صعبة في إقليم الباسك -جدال حول سجناء تنظيم إيتا 

 وثائقي 03:00

 جنة أم جحيم الروباتات ـ لعنة وبركة الذكاء االصطناعي

 مجلة السيارات -عالم السرعة  03:45

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  04:15

 االقتصادية المجلة -صنع في ألمانيا  04:30

 كنوز البشرية 05:00

 مدينة باالديو، إيطاليا -فيتشنزا 

 وثائقي 05:15

 جنة أم جحيم الروباتات ـ لعنة وبركة الذكاء االصطناعي

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  06:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  06:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  07:00

 وثائقي 07:15

 دانييل هوب ـ نغم الحياة

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  08:00

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  08:30

 كنوز البشرية 09:00

 مدينة باالديو، إيطاليا -فيتشنزا 

 وثائقي 09:15

 جنة أم جحيم الروباتات ـ لعنة وبركة الذكاء االصطناعي

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  10:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  10:30

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

 بعد عصر النفط ـ التحول االقتصادي في دول الخليج

 بعن كث 12:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  12:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  13:00

 وثائقي 13:15

 دانييل هوب ـ نغم الحياة

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  14:00

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  14:30

 نتقارير تلفزيونية من عين المكا -مراسلون  15:00

 وثائقي 15:15

 بعد عصر النفط ـ التحول االقتصادي في دول الخليج

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  16:15

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

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

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

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  20:03

 كثبعن  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

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

 رمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبا - DWمسائية  23:00
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 الجمعة 2019-08-16 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  00:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  00:30

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

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  02:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  02:15

 مجلة السيارات -عالم السرعة  02:30

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

 عن كثب 04:00

 قافيةالمجلة الث -واحة الثقافة  04:30

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

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  06:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  06:15

 وثائقي 06:30

 مصالحة صعبة في إقليم الباسك -جدال حول سجناء تنظيم إيتا 

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

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  08:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  08:30

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

 الحياة والمجتمع في أوروبا -ماكس يورو 10:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  10:30

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

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  12:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  12:30

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

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  14:00

 عن كثب 14:30

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

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

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة السيارات -عالم السرعة  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  18:03

 بارمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخ - DWمسائية  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  20:03

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  22:03

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار - DW مسائية 23:00
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 السبت 2019-08-17 

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  00:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  00:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  01:00

 العالم هذا األسبوع -اسلون حول العالم مر 02:00

 عن كثب 02:15

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  02:45

 وثائقي 03:15

 كفاحي: أسرار كتاب هتلر

ال تزال سيرة هتلر الذاتية والبيان النازي من الكتب األكثر مبيعاا حتى يومنا هذا. هناك الكثير من 
هتلر هو بالفعل مؤلف كتاب كفاحي ؟ وهل أعلن فيه حقا عن المحرقة  األساطير التي تدور حولها. هل

 والحرب العالمية الثانية؟
يعتبر كتاب هتلر "كفاحي"  مؤلفا مشهور عالمياا  بأسلوب يثير االشمئزاز، والذي يحفز في نفس الوقت 

اليوم يمكننا الحصول عليه على االنبهار والخيال. الجميع تقريباا يعرفون العنوان، وبالكاد قرأه أحد فعًل. 
، تمت 1925عبر اإلنترنيت بسهولة، أو على شكل مجلد في متجر كتب عادي. منذ صدوره في عام 

مليون نسخة. بعد وفاة  12لغة وبلغت مبيعاته أكثر من  18صفحة إلى  700ترجمة العمل المؤلف من 
قي باستكشاف األسرار التي تحيط بالكتاب هتلر، تم تنقيح الطبعات المختلفة عدة مرات. يقوم الفيلم الوثائ

 سيء الصيت.

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  04:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  04:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  05:00

 وثائقي 05:15

 بعد عصر النفط ـ التحول االقتصادي في دول الخليج

 العالم هذا األسبوع -لعالم مراسلون حول ا 06:00

 وثائقي 06:15

 جنة أم جحيم الروباتات ـ لعنة وبركة الذكاء االصطناعي

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  07:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  07:30

 عن كثب 08:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  08:30

 موسيقية من أوروباعروض  -موسيقى أوروبية  09:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  09:45

 وثائقي 10:15

 جنة أم جحيم الروباتات ـ لعنة وبركة الذكاء االصطناعي

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  11:00
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 مجلة السيارات -عالم السرعة  11:30

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  12:00

 عن كثب 12:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  13:00

 وثائقي 13:15

 كفاحي: أسرار كتاب هتلر

 وثائقي 14:00

 أهمية التنوع البيولوجي في بيرو

ع التراث العالمي. ما المنقبون غير الشرعيين عن الذهب يهددون حديقة مانو الوطنية في بيرو، أحد مواق
من مكان على األرض تم فيه توثيق عدد من أنواع الحيوانات والنباتات البرية أكثر مما تم توثيقه هنا في 

 بيرو. إال أن بقاء هذه األنواع بات على المحك.
ًلثين تعد حديقة مانو الوطنية في بيرو مركزا ضخما للتنوع البيولوجي ، لذا أعلنتها منظمة اليونسكو منذ ث

ا للتراث الطبيعي العالمي. عشرة بالمئة من جميع أنواع الطيور المعروفة في جميع أنحاء العالم   عاماا موقعا
موطنها األصلي في هذه المنطقة، كالببغاوات زاهية األلوان وطيور الطنانة المتألقة، والتي تعتبر من أكثر 

بات، بينما يصطاد كلب النهر وتمساح الكيمن في هذه األنواع شهرة. يتسلل الجاغوار والتابير عبر الغا
المياه. يصل منتزه مانو الوطني بين سفوح جبال األنديز الشرقية ووديان األمازون، متغلبا على فارق 

متر. تتميز المنطقة بجبالها وغاباتها الجبلية وغاباتها المطيرة المنخفضة الشاسعة.  4000ارتفاع يبلغ 
 الحماية الحالية الفائقة للمنطقة كافية للحفاظ عليها.  ومن المفترض أن تكون هذه

لكن األزمة المصرفية وما نتج عنها من انخفاض في أسعار الفائدة، تركت المصرفيين واألفراد يبحثون 
عن استثمارات رأسمالية آمنة ، كاستخراج الذهب. منذ ذلك الحين يتدفق عشرات اآلالف من منقبين غير 

لى المنطقة المحيطة بالحديقة الوطنية، ما أدى إلى استئصال غابات مطيرة، وأصبح شرعيين عن الذهب  إ
موطن الحيوانات مهدد بالزوال. الستخراج المعدن الثمين ُيستخدم الزئبق ، الذي يلوث األنهار ويسمم 

يد آخر الحياة البرية والبشر على حد سواء، ليبقى بعدها أراِض قاحلة موحشة ال تصلح للحياة. هناك تهد
يتمثل في المزارع غير القانونية لشجيرات الكوكا، والتي تستخدم في استخراج الكوكايين من أجل تجارة 
المخدرات. والنتيجة هي المزيد من الخراب وتدمير الغابات المطيرة وانتشار العنف. الجنة مهددة، لكن 

 شبكات المافيا والفساد تعيق تدخل السلطات.

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  14:30

 كنوز البشرية 15:00

 مدينة باالديو، إيطاليا -فيتشنزا 

 وثائقي 15:15

 جنة أم جحيم الروباتات ـ لعنة وبركة الذكاء االصطناعي

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 16:15

 كفاحي: أسرار كتاب هتلر

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 عين المكانتقارير تلفزيونية من  -مراسلون  17:15

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  18:03

 وثائقي 18:15
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 بعد عصر النفط ـ التحول االقتصادي في دول الخليج

19:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 19:15

 كفاحي: أسرار كتاب هتلر

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  20:03

 وثائقي 20:30

 أهمية التنوع البيولوجي في بيرو

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  21:15

 المجلة الثقافية -الثقافة واحة  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  22:03

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  22:45

 وثائقي 23:15

 جنة أم جحيم الروباتات ـ لعنة وبركة الذكاء االصطناعي
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 األحد 2019-08-18 

 عن كثب 00:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  00:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  01:00

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  02:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  02:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  03:00

 وثائقي 03:15

 المريخ ـ رحلة إلى أطراف النظام الشمسي إلى

( ـ وهي مختبر ISSأمضى رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه سبعة أشهر في محطة الفضاء الدولية )
حقيقي للمستقبل حيث  يعمل باحثون من جميع أنحاء العالم. بحث بيسكيه، أثناء تجارب علمية في الفضاء، 

 مد،  كالرحلة إلى المريخ.كيفية تحقيق رحًلت مهمات طويلة األ
، والذي ضم أيضا الفرنسي توماس ISSلمحطة الفضاء الدولية   51-50أمضى طاقم البعثة االستكشافية 

. هناك أعد رواد  الفضاء أنفسهم للمستقبل، ISSيومياا على متن المحطة الفضائية الدولية  196بيسكيه ،  
ا األصلي وتغزو المريخ أو أقمار أبعد لكوكبي المشتري وتحديداُ للحظة التي ستترك فيها البشرية كوكبه

وزحل. يتركز اهتمام الباحثين أساساا على بقاء البشرية المهددة بالخطر. لكن مثل هذه الرحلة، التي 
ستستغرق سنوات طويلة، ستكون في جو محيط هو األكثر عدائية أال وهو فراغ الفضاء. يصف توماس 

ما يتوقعه رواد الفضاء في حياتهم اليومية أثناء بحثهم عن عوالم جديدة. وفعًلا بيسكيه في الفيلم الوثائقي 
كانت نصف التجارب التي أجريت على متن المحطة الفضائية الدولية، تتعلق بنجاة اإلنسان في الفضاء 

الخارجي. على األرض تنشغل مختبرات األبحاث من جميع أنحاء العالم بالمشكًلت الفيزيولوجية 
بطة بالحياة في حالة إنعدام الوزن. في نفس الوقت تجري وكاالت الفضاء تجارب لوضع االنعزال المرت

في ظروف واقعية للغاية، لمعرفة المواصفات الواجب توفرها في رواد الفضاء خًلل رحلتهم الطويلة. 
حتى بالنسبة للبعثات  تعتبر المشاكل النفسية، والتي ال يمكن تجنبها في الرحًلت الطويلة جدا، خطراا كبيراا 

المعدة على أفضل وجه. أوروبيون وروس وأمريكيون يعملون معاَ على  الجوانب الفنية للرحًلت بين 
الكواكب أيضا. تطوير محركات المركبات الفضائية، إعادة تدوير النفايات، تحقيق االكتفاء الذاتي التام، 

الفضاء المناسبة للحاجات البشرية، أو تحسين حماية رواد الفضاء من األشعة الكونية، تطوير بدالت 
التواصل بين البشر والروبوتات، جميع هذه األمور تعتبر من القضايا المتقدمة فعًلا والتي يتم دراستها في 

 محطة الفضاء الدولية.

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  04:00

 عن كثب 04:30

 األسبوع العالم هذا -مراسلون حول العالم  05:00

 وثائقي 05:15

 كفاحي: أسرار كتاب هتلر

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  06:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  06:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  07:00

 وثائقي 08:00

 أهمية التنوع البيولوجي في بيرو
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 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  08:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  09:00

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  10:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  10:15

 عن كثب 10:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  11:00

 وثائقي 11:15

 ى المريخ ـ رحلة إلى أطراف النظام الشمسيإل

 وثائقي 12:00

 أهمية التنوع البيولوجي في بيرو

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  12:30

 كنوز البشرية 13:00

 مدينة باالديو، إيطاليا -فيتشنزا 

 وثائقي 13:15

 جنة أم جحيم الروباتات ـ لعنة وبركة الذكاء االصطناعي

 لة السياراتمج -عالم السرعة  14:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  14:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  15:00

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 16:15

 إلى المريخ ـ رحلة إلى أطراف النظام الشمسي

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  17:15

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -اية ضيف وحك 17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  18:03

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  18:15

19:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 19:15

 بعد عصر النفط ـ التحول االقتصادي في دول الخليج

20:00 DW األخبار -ار األخب 

 مجلة السيارات -عالم السرعة  20:03

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  20:30
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21:00 DW  األخبار -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  21:15

 والتكنولوجيا مجلة العلوم -المستقبل اآلن  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  22:03

 وثائقي 22:15

 كفاحي: أسرار كتاب هتلر

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  23:00
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 اإلثنين 2019-08-19 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000 العولمة 00:00

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  00:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  01:00

 وثائقي 01:15

 إلى المريخ ـ رحلة إلى أطراف النظام الشمسي

 وثائقي 02:00

 أهمية التنوع البيولوجي في بيرو

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  02:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  03:00

 وثائقي 03:15

 رجال كيم في كوريا الشمالية

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

 أثر هذا األمر، ويلتقي بالرجال المتعاونين مع الدكتاتور كيم جونغ أون إلقامة نظام خبيث.
على الرغم من قرارات األمم المتحدة تواصل كوريا الشمالية توسيع برنامجها النووي. ولكن كيف نجح 

إن بيونغ يانغ ترسل مًليين العمال الكوريين بذلك البلد المعزول دولياا؟ كان ذلك بفضل نظام خبيث. إذ 
ا في العالم بأسره. وتذهب رواتبهم مباشرة إلى  الشماليين خارج الحدود لتأجيرهم في أكثر من أربعين بلدا

خزينة دولة كيم جونغ أون. وال أحد يعرف كيف يعمل هذا النظام السري إال الرجال الذين ساعدوا 
أمضى فريق تصوير عدة سنوات في البحث عن هؤالء الرجال الحكومة على مدى أعوام طويلة. 

وأسرارهم، بدءاا من المصرفي مروراا بالسفير وحتى العمال والمتخصصين االجتماعيين الذين كانوا 
 يعملون في الخارج، أما رواتبهم فتصب في خزينة النظام. رجال كيم شهدوا بذلك.

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  04:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  04:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  05:00

 وثائقي 05:15

 إلى المريخ ـ رحلة إلى أطراف النظام الشمسي

 عن كثب 06:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  06:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  07:00

 وثائقي 07:15

 ال كيم في كوريا الشماليةرج

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  08:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  08:30

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

 نظام الشمسيإلى المريخ ـ رحلة إلى أطراف ال

 وثائقي 10:00

 أهمية التنوع البيولوجي في بيرو

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  10:30

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  10:45

 وثائقي 11:15

 كفاحي: أسرار كتاب هتلر

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  12:00

 وجيامجلة العلوم والتكنول -المستقبل اآلن  12:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  13:00

 وثائقي 13:15

 رجال كيم في كوريا الشمالية

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  14:00

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  14:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  15:00

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 16:15

 كوريا الشماليةرجال كيم في 

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  18:03

 وثائقي 18:15

 كفاحي: أسرار كتاب هتلر

 خبارمتابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لأل - DWمسائية  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  20:03

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 عن كثب 21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 
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 زيونية من عين المكانتقارير تلف -مراسلون  22:03

 وثائقي 22:15

 إلى المريخ ـ رحلة إلى أطراف النظام الشمسي

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار - DWمسائية  23:00
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 الثالثاء 2019-08-20 

 عربية من ألمانيا شخصيات وقصص -ضيف وحكاية  00:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  00:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  01:00

 وثائقي 01:15

 رجال كيم في كوريا الشمالية

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  02:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  02:30

 م الرقمي والشبكة العنكبوتيةالعال -كليك  03:00

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  03:15

 وثائقي 04:00

 أهمية التنوع البيولوجي في بيرو

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  04:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  05:00

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  06:00

 دول وأشخاص وحكايات -على أوروبا  عينٌ  06:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  07:00

 وثائقي 07:15

 كفاحي: أسرار كتاب هتلر

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  08:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  08:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  09:00

 وثائقي 09:15

 رجال كيم في كوريا الشمالية

 عن كثب 10:00

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  10:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  11:00

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  11:15

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  12:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  12:30

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

 وثائقي 14:30

 أهمية التنوع البيولوجي في بيرو

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  15:00

 وثائقي 15:15

 إلى المريخ ـ رحلة إلى أطراف النظام الشمسي

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  16:15

 عن كثب 16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 االجتالف بداية الحوار -جعفر توك  18:03

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

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  20:03

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 21:30

 نوع البيولوجي في بيروأهمية الت

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  22:03

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار - DWمسائية  23:00
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 األربعاء 2019-08-21 

 وثائقي 00:00

 التنوع البيولوجي في بيرو أهمية

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  00:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  01:00

 وثائقي 01:15

 كفاحي: أسرار كتاب هتلر

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  02:00

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  02:30

 بداية الحواراالجتًلف  -جعفر توك  03:00

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  04:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  04:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  05:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  06:00

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  06:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  07:00

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  08:00

 وثائقي 08:30

 أهمية التنوع البيولوجي في بيرو

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  09:00

 وثائقي 09:15

 كفاحي: أسرار كتاب هتلر

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  10:00

 يةالمجلة االقتصاد -صنع في ألمانيا  10:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  11:00

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  12:00

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  12:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  13:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  14:00

 نسانمجلة العولمة و اإل - 3000العولمة  14:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  15:00

 وثائقي 15:15
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 كفاحي: أسرار كتاب هتلر

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  16:15

 يةالمجلة الثقاف -واحة الثقافة  16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 كنوز البشرية 18:03

 عاصمة اسكتلندا، بريطانيا -إدنبرة 

يوجد مكان يحافظ فيه الناس على الهوية االسكتلندية كما في إدنبرة. في كل مكان ينتشر القماش المخطط 
والِقَرب الشهيرة. وُتعتبر المدينة القديمة في إدنبرة المعلم السياحي األول في اسكتلندا. كعقد من والتنانير 

حبات اللؤلؤ تصطف أبنية البلدة القديمة متصاعدة فوق الصخور البركانية. وفي أعلى نقطة تنتصب قلعة 
 كتلندا وإنجلترا.إدنبرة الشامخة التي ظلت على مدى قرون موضع نزاع وقتال في النزاع بين اس

من القلعة يبدأ الشارع الملكي "رويال مايل" نزوالا إلى قصر "هوليرود"، المقر الملكي. على هذا الشارع 
سارت المواكب الرسمية وعربات المحكومين باإلعدام. إنه شارع الشعب، وال يزال كذلك حتى اليوم. 

ف، يتحول هذا الشارع كله إلى خشبة عندما تقام في إدنبرة عدة مهرجات في وقت واحد خًلل الصي
 مسرح.

في القرن الثامن عشر أصبحت إدنبرة عاصمة أوروبية للفكر التنويري. مقابل البلدة القديمة والقلعة بنيت  
مدينة جديدة بنمط كًلسيكي، ولقبت بـ"أثينا الشمال". ومنذ ذلك الحين تعيش إدنبرة حياة مزدوجة: هنا 

ر الحديث. هنا أبنية عشوائية متراصة وأزقة ضيقة وفناءات معتمة، العصور الوسطى، وهناك العص
 وهناك مدينة حديثة بتصميم دقيق وشوارع عريضة وساحات واسعة ومنتزهات مليئة باألشجار.

 وثائقي 18:15

 ملف االستخبارات األلمانية: جهاز االستخبارات وأول تاجر سالح لديه

يتحول إلى تاجر سًلح كبير في ألمانيا في فترة ما بعد  رجل سابق من قوات األمن الخاص النازية،
الحرب. تمتع غيرهارد ميرتنز بصًلت واسعة مع الشرق األوسط ومع شخصيات نازية قديمة، وهذا ما 

 جعله رجًلا مثيراا الهتمام أجهزة االستخبارات.
ن شمال ألمانيا، لكنه عمل، بعد الحرب العالمية الثانية، كصاحب شركة تكسي بسيطة في مدينة بريمرهاف

و وكالة المخابرات المركزية  BNDسرعان ما بدأ يتعامل مع جهاز المخابرات الخارجية األلمانية 
األمريكية أيضا. العديد من ملفات ميرتنز ال تزال سرية حتى اآلن. فقد قام، بدعم من جهاز المخابرات 

ق الحرب، مخالفاا بذلك القوانين األلمانية والقانون األلمانية، وبتكليف منه أحياناا، بتهريب أسلحة إلى مناط
الدولي العام. أصبح ميرتنز حتى عهد المستشار "ويلي براندت" أحد أقوى مهربي االسلحة الدوليين. ما 

سبب عمل االستخبارات األلمانية معه طيلة عقود؟ و ما الذي عرفته حكومات ألمانيا الغربية؟ الفيلم عبارة 
أدلة تقود من بريمرهافن عبر الشرق األوسط وحتى الواليات المتحدة األمريكية، وهو عن رحلة بحث عن 

يقدم نظرة مثيرة عن ألمانيا الغربية، التي كانت تبحث عن دور لها في ميزان القوى العالمي في فترة ما 
ئق من أجل بعد الحرب واالحتًلل. لمدة عامين تقريباا، استقصى فريق عمل المؤلف "راينر كارس"  الحقا

الفيلم. وألول مرة تمنح االستخبارات األلمانية لفريق تلفزيوني فرصة االطًلع على ملف غيرهارد 
 ميرتنز، أول تاجر أسلحة لدى االستخبارات األلمانية.

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

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -س يوروماك 20:03

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 
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 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 كنوز البشرية 22:03

 عاصمة اسكتلندا، بريطانيا -إدنبرة 

 وثائقي 22:15

 ملف االستخبارات األلمانية: جهاز االستخبارات وأول تاجر سًلح لديه

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار - DWمسائية  23:00
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سالخمي 2019-08-22   

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  00:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  00:15

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  00:30

 كنوز البشرية 01:00

 عاصمة اسكتلندا، بريطانيا -إدنبرة 

 وثائقي 01:15

 سًلح لديهملف االستخبارات األلمانية: جهاز االستخبارات وأول تاجر 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  02:00

 وثائقي 02:30

 أهمية التنوع البيولوجي في بيرو

 وثائقي 03:00

 ملف االستخبارات األلمانية: جهاز االستخبارات وأول تاجر سًلح لديه

 مجلة السيارات -عالم السرعة  03:45

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  04:15

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  04:30

 كنوز البشرية 05:00

 عاصمة اسكتلندا، بريطانيا -إدنبرة 

 وثائقي 05:15

 ملف االستخبارات األلمانية: جهاز االستخبارات وأول تاجر سًلح لديه

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  06:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  06:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  07:00

 وثائقي 07:15

 إلى المريخ ـ رحلة إلى أطراف النظام الشمسي

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  08:00

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  08:30

 كنوز البشرية 09:00

 عاصمة اسكتلندا، بريطانيا -إدنبرة 

 وثائقي 09:15

 االستخبارات األلمانية: جهاز االستخبارات وأول تاجر سًلح لديهملف 

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  10:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  10:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  11:00



 DW Arabia | الخميس 2019-08-22  59/82

 وثائقي 11:15

 رجال كيم في كوريا الشمالية

 عن كثب 12:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  12:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  13:00

 وثائقي 13:15

 إلى المريخ ـ رحلة إلى أطراف النظام الشمسي

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  14:00

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -حكاية ضيف و 14:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  15:00

 وثائقي 15:15

 رجال كيم في كوريا الشمالية

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  16:15

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

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

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

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  20:03

 عن كثب 20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

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

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار - DWسائية م 23:00
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 الجمعة 2019-08-23 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  00:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  00:30

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

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  02:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  02:15

 مجلة السيارات -عالم السرعة  02:30

 ربية والدوليةحوار رباعي يناقش أهم األحداث السياسية واالقتصادية  الع -كوادريغا  03:00

 عن كثب 04:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  04:30

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

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  06:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  06:15

 وثائقي 06:30

 همية التنوع البيولوجي في بيروأ

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

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  08:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  08:30

 ة  العربية والدوليةحوار رباعي يناقش أهم األحداث السياسية واالقتصادي -كوادريغا  09:00

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  10:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  10:30

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

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  12:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  12:30

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

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  14:00

 عن كثب 14:30

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

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

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة السيارات -عالم السرعة  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  18:03

 ليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبارمتابعة تح - DWمسائية  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  20:03

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 برنامج سياسي ساخر -شو  البشير 22:03

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار - DWمسائية  23:00
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 السبت 2019-08-24 

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  00:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  00:30

 االجتًلف بداية الحوار -توك جعفر  01:00

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  02:00

 عن كثب 02:15

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  02:45

 وثائقي 03:15

 على ُخطى عبودية حديثة -العبيد 

في تاريخ  مليون شخص مستعبد في جميع أنحاء العالم. وهذا أكثر من أي وقت مضى 45هناك أكثر من 
البشرية. للعبودية الحديثة أوجه عدة في العمل والجنس وخدمة البيوت وتجنيد األطفال. لكن هناك أيضاا 

 أبطال يحاربون العبودية الحديثة.
يتتبع الفيلم الوثائقي مسار العبودية ويبحث عن الجناة: تجار بًل ضمير، يعتبرون الناس سلعا. قاد "جيش 

(، حرب عصابات في كل من أوغندا وجمهورية الكونغو LRAره  )الرب للمقاومة"، واختصا
الديمقراطية والسودان طوال ثًلثين عاما. قام خًللها، بحسب تقديرات األمم المتحدة، بخطف واستعباد مئة 

ألف طفل. كان قيصر آسيًلم الرجل الثالث في حركة "جيش الرب للمقاومة"، والذي أجرى المخرج 
 معه، ليصطحب المشاهدين إلى العالم المظلم لـ"جيش الرب للمقاومة". "مارك فيزه" مقابلة 

 
 300لكن هناك أبطال أيضاا يحاربون العبودية الحديثة. خصص الملياردير االسترالي أندرو فورست  

مليون دوالر ، ويحاول وقف العبودية في الهند. التقت الكاتبة ليديا كاشو فتاة صغيرة في مدينة مكسيكو، 
قد هربت من عصابة الستعباد األطفال جنسياا. استقبلت كاشو الطفلة واستطاعت في النهاية تحرير كانت 

 مئتي طفل.

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  04:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  04:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  05:00

 وثائقي 05:15

 الشمالية رجال كيم في كوريا

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  06:00

 وثائقي 06:15

 ملف االستخبارات األلمانية: جهاز االستخبارات وأول تاجر سًلح لديه

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  07:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  07:30

 عن كثب 08:00

 والتكنولوجيامجلة العلوم  -المستقبل اآلن  08:30

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  09:00
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 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  09:45

 وثائقي 10:15

 ملف االستخبارات األلمانية: جهاز االستخبارات وأول تاجر سًلح لديه

 جتمع في أوروباالحياة والم -يوروماكس  11:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  11:30

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  12:00

 عن كثب 12:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  13:00

 وثائقي 13:15

 على ُخطى عبودية حديثة -العبيد 

 وثائقي 14:00

 شرطي يحارب كراهية اليهود -الشرطي اليهودي الملتزم

يشعر اليهود في فرنسا بتهديد متزايد بسبب نمو مشاعر معاداة السامية. فبعد الهجمات على المؤسسات 
والحياة اليهودية،  اصبح كثير من اليهود يشعرون بإهمال الدولة لهم، وهذا ما يريد ضابط شرطة يهودي 

 متقاعد تغييره.
حكومة الفرنسية، ارتفع عدد الهجمات المعادية جرائم معاداة السامية في فرنسا في ازدياد مطرد. وفقاا لل

بالمئة. سامي غزالن ، والذي يسميه الجميع في  70بنسبة  2018للسامية في أول تسعة أشهر من عام 
فرنسا الشرطي اليهودي الملتزم،  لم يعد يرغب في الوقوف مكتوف اليدين. الشرطي المتقاعد نفسه 

فا على عائلته هاجر إلى إسرائيل قبل خمس سنوات. لكن يهودي، وقد تعرض للهجوم عدة مرات. وخو
النضال ضد معاداة السامية في وطنه بقي شغله الشاغل، فأصبح يعود إلى باريس بشكل متكرر، وأسس 
فيها منظمة ُتحدد مظاهر معاداة السامية وتسعى إلى مًلحقتها. كما يساعد سامي غزالن الضحايا، إذا لم 

تيًل" مثًلا، التي تم اقتحام منزلها، ولُطخت سيارتها بنجمة داوود. وبسبب يجدوا من يساعدهم، كـ "س
خوفها الشديد، قررت بين ليلة وضحاها ترك منزلها في ضواحي باريس، واالنتقال إلى حي آخر في 

المدينة. يعرف غزالن الكثير من اليهود الذين يغادرون الضواحي، بسبب افتقادهم إلى األمان هناك. إنه 
عن "معاداة سامية من نوع جديد". فسابقاا كان معظم أعداء السامية من المتطرفين اليمينيين، أما  يتحدث

اليوم فكثير من الهجمات ذات خلفية إسًلمية. يتلقى عزالن دعما من صديقه حسن الشلغومي ، إمام أحد 
ن معاداة السامية في مساجد باريس والذي يتحدث بصراحة غير مألوفة عادة لدى رجال الدين المسلمين  ع

 أوساط مسلمي فرنسا. معا يكافح اإلثنان ضد مظاهر معادة السامية ومن أجل العيش المشترك بسًلم.

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  14:30

 كنوز البشرية 15:00

 عاصمة اسكتلندا، بريطانيا -إدنبرة 

 وثائقي 15:15

 تاجر سًلح لديه ملف االستخبارات األلمانية: جهاز االستخبارات وأول

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 16:15

 على ُخطى عبودية حديثة -العبيد 

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  17:15

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 
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 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  18:03

 وثائقي 18:15

 رجال كيم في كوريا الشمالية

19:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 19:15

 على ُخطى عبودية حديثة -العبيد 

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 لتكنولوجيامجلة العلوم وا -المستقبل اآلن  20:03

 وثائقي 20:30

 شرطي يحارب كراهية اليهود -الشرطي اليهودي الملتزم

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  21:15

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  22:03

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  22:45

 وثائقي 23:15

 ملف االستخبارات األلمانية: جهاز االستخبارات وأول تاجر سًلح لديه
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 األحد 2019-08-25 

 عن كثب 00:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  00:30

 برنامج سياسي ساخر -بشير شو ال 01:00

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  02:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  02:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  03:00

 وثائقي 03:15

 رحلة إلى مستقبل السمع -نبضات الدماغ 

في عالم مليء بالمحفزات البصرية، يتم المستقبل للسمع، سواء كان على شكل نغم أو موسيقى أو صوت. 
التقليل من شأن حاسة السمع البشرية. لكن العالم "تريفور كوكس" أثبت أنه ال معنى لشيء في العالم بدون 

 جانبه الصوتي.
بمجرد أن تبدأ في فيلم ما موسيقى مثيرة، أو أصوات مخيفة، يتوجس المرء من كارثة محدقة على الرغم 

ال توحي بذلك. تعتبر األحداث الصوتية قوية التأثير، سواء كانت على شكل نغم أو من أن صور الفيلم 
 موسيقى أو صوت. 

 
"/ أو "نبضات الدماغ" ، الباحثين والموسيقيين واألشخاص المهتمين Brain Beatsيزور فيلم "

تركت  بالصوت خاصة. تمتد الرحلة من البحث في نظرية التطور، وحتى مسألة دور السمع، فيما لو
البشرية كوكب األرض، وشرعت في رحلة طويلة في الفضاء. موسيقيون كـ "ألفا نوتو" أو "سيمون 

جونز"، الذين يتعاملون مع الموسيقى بطريقة إبداعية، يتحدثون عن تجاربهم، مثلهم مثل أطفال صم، توفر 
توضح مدى تعقيد  لهم التقنيات الحديثة تجربة موسيقية شاملة.  نزهة صوتية مع "تريفور كوكس"

 ودالالت األصوات اليومية. ما ُيفاجئ أخيراا هو معرفة أن المرء قد ال يحتاج ألذنيه ليسمع.

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  04:00

 عن كثب 04:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  05:00

 وثائقي 05:15

 على ُخطى عبودية حديثة -العبيد 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -وروماكس ي 06:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  06:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  07:00

 وثائقي 08:00

 شرطي يحارب كراهية اليهود -الشرطي اليهودي الملتزم

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  08:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  09:00

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -ن مراسلو 10:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  10:15



 DW Arabia | األحد 2019-08-25  66/82

 عن كثب 10:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  11:00

 وثائقي 11:15

 رحلة إلى مستقبل السمع -نبضات الدماغ 

 ثائقيو 12:00

 شرطي يحارب كراهية اليهود -الشرطي اليهودي الملتزم

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  12:30

 كنوز البشرية 13:00

 عاصمة اسكتلندا، بريطانيا -إدنبرة 

 وثائقي 13:15

 ملف االستخبارات األلمانية: جهاز االستخبارات وأول تاجر سًلح لديه

 مجلة السيارات -عالم السرعة  14:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  14:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  15:00

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 16:15

 رحلة إلى مستقبل السمع -نبضات الدماغ 

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  17:15

 عربية من ألمانيا شخصيات وقصص -ضيف وحكاية  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  18:03

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  18:15

19:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 19:15

 رجال كيم في كوريا الشمالية

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 السيارات مجلة -عالم السرعة  20:03

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  21:15

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

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  22:03

 وثائقي 22:15

 على ُخطى عبودية حديثة -العبيد 

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  23:00
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 اإلثنين 2019-08-26 

 نمجلة العولمة و اإلنسا - 3000العولمة  00:00

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  00:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  01:00

 وثائقي 01:15

 رحلة إلى مستقبل السمع -نبضات الدماغ 

 وثائقي 02:00

 شرطي يحارب كراهية اليهود -الشرطي اليهودي الملتزم

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  02:30

 العالم هذا األسبوع -ول العالم مراسلون ح 03:00

 وثائقي 03:15

 الفحم النباتي ـ مدمر المناخ

مساحات شاسعة من الغابات االستوائية المطيرة يتم تدميرها النتاج فحم للشواء. كارثة  تهدد بتآكل التربة 
 ى أوروبا.وتلف المحاصيل. من بين البلدان المتأثرة نيجيريا والكونغو ، ومنهما يصل الفحم النباتي إل

بالمئة منه يأتي  70ألف طن من الفحم النباتي المخصص للشواء.  800يستهلك األوروبيون سنويا نحو 
من خارج دول االتحاد األوروبي. تحتوي األكياس غالباا على فحم من األخشاب االستوائية التي يخضع 

ل الفحم حتى اآلن. يستخدم نحو استيرادها إلى االتحاد األوروبي لشروط صارمة. لكن هذه الشروط ال تشم
مليار شخص حول العالم الخشب و الفحم النباتي للطهي والتدفئة. وهو ما يسبب انبعاثات مناخية  2.7

بالمئة من الخشب في العالم كوقود. يتم قطع االخشاب في أدغال إفريقيا  55هائلة. كما ُيستخدم نحو 
مزارعون المحليون على إنتاج الفحم كطوق نجاة إلطعام والغابات االستوائية بطرق غير شرعية. يعتمد ال

أسرهم، خاصة في مواسم الجفاف. فيما يشبه البدو الرحل يتنقل منتجو الفحم النباتي  ضمن مجموعات 
عائلية عبر أنحاء البًلد حيث يقومون بتفحيم كافة األشجار التي يمكنهم قطعها، ما يترك آثاراا هائلة. 

تخصص كل إنتاجها من الفحم للتصدير تقريباا ألنها تستهلك الكثير من الكيروسين   التي -نيجيريا وحدها 
. حالياا تغطي الغابات 2005و  1990بالمئة من غاباتها ما بين عامي  36خسرت نحو  -للطهو في البًلد

ألف هكتار من األراضي  350بالمئة من مساحة البًلد. لكن انتاج الفحم يزداد باطراد وهناك  12
لخصبة يتم خسارتها كل عام. ُيعّد الفحم، وفقاا لألمم المتحدة، أحد األسباب الرئيسية لتراجع مساحة ا

الغابات وارتفاع خطر تلف المحاصيل. لكن يبدو أنه ال أحد يريد إيقاف هذا األمر في إفريقيا. فهو عمل 
والر سنويا، أي قرابة ثًلثة مليار د 7.4مربح جدا، إذ تبلغ اإليرادات من تجارة الفحم غير المشروعة 

 أضعاف إيرادات اإلتجار غير المشروع بالمخدرات.

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  04:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  04:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  05:00

 وثائقي 05:15

 رحلة إلى مستقبل السمع -نبضات الدماغ 

 بعن كث 06:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  06:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  07:00

 وثائقي 07:15



 DW Arabia | اإلثنين 2019-08-26  69/82

 الفحم النباتي ـ مدمر المناخ

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  08:00

 مجلة السيارات -لسرعة عالم ا 08:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  09:00

 وثائقي 09:15

 رحلة إلى مستقبل السمع -نبضات الدماغ 

 وثائقي 10:00

 شرطي يحارب كراهية اليهود -الشرطي اليهودي الملتزم

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  10:30

 حةمجلة الص -صحتك بين يديك  10:45

 وثائقي 11:15

 على ُخطى عبودية حديثة -العبيد 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  12:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  12:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  13:00

 وثائقي 13:15

 الفحم النباتي ـ مدمر المناخ

 ةمجلة الصح -صحتك بين يديك  14:00

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  14:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  15:00

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 16:15

 الفحم النباتي ـ مدمر المناخ

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 على ُخطى عبودية حديثة -العبيد 

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

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  20:03

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  20:30
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21:00 DW  األخبار -األخبار 

 عن كثب 21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  22:03

 وثائقي 22:15

 رحلة إلى مستقبل السمع -نبضات الدماغ 

 ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار متابعة تحليلية - DWمسائية  23:00
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 الثالثاء 2019-08-27 

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  00:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  00:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  01:00

 وثائقي 01:15

 الفحم النباتي ـ مدمر المناخ

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  02:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  02:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  03:00

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  03:15

 وثائقي 04:00

 شرطي يحارب كراهية اليهود -زمالشرطي اليهودي الملت

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  04:30

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  05:00

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  06:00

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  06:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  07:00

 ئقيوثا 07:15

 على ُخطى عبودية حديثة -العبيد 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  08:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  08:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  09:00

 وثائقي 09:15

 الفحم النباتي ـ مدمر المناخ

 عن كثب 10:00

 خاص وحكاياتدول وأش -عيٌن على أوروبا  10:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  11:00

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  11:15

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  12:00

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  12:30

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

 وثائقي 14:30

 شرطي يحارب كراهية اليهود -الشرطي اليهودي الملتزم

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  15:00

 وثائقي 15:15

 رحلة إلى مستقبل السمع -نبضات الدماغ 

16:00 DW األخبار - األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  16:15

 عن كثب 16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 االجتالف بداية الحوار -جعفر توك  18:03

 يوم مع موجز لألخبارمتابعة تحليلية ألبرز أحداث ال - DWمسائية  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 حصاد الدوري األلماني -الدوري األلماني  20:03

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 21:30

 شرطي يحارب كراهية اليهود -الشرطي اليهودي الملتزم

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  22:03

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار - DWمسائية  23:00
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 األربعاء 2019-08-28 

 وثائقي 00:00

 شرطي يحارب كراهية اليهود -الشرطي اليهودي الملتزم

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  00:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  01:00

 وثائقي 01:15

 على ُخطى عبودية حديثة -العبيد 

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  02:00

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  02:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  03:00

 دول وأشخاص وحكايات -على أوروبا  عينٌ  04:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  04:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  05:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  06:00

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  06:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  07:00

 ت وقصص عربية من ألمانياشخصيا -ضيف وحكاية  08:00

 وثائقي 08:30

 شرطي يحارب كراهية اليهود -الشرطي اليهودي الملتزم

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  09:00

 وثائقي 09:15

 على ُخطى عبودية حديثة -العبيد 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  10:00

 اديةالمجلة االقتص -صنع في ألمانيا  10:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  11:00

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  12:00

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  12:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  13:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  14:00

 إلنسانمجلة العولمة و ا - 3000العولمة  14:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  15:00

 وثائقي 15:15
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 على ُخطى عبودية حديثة -العبيد 

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  16:15

 جلة الثقافيةالم -واحة الثقافة  16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 كنوز البشرية 18:03

 مكان للعبادة والتجارة، المكسيك -أوخاكا ومونتي ألبان 

كا في المكسيك عبر آالف السنين تنقّل البشر عبر طرق التجارة في أمريكا الوسطى. وكان وادي أوخا
النقطة التي تمر فيها الطرق. وهكذا نشأت شبكة كثيفة من العًلقات التجارية، وكانت كل منطقة تخضع 
لنفوذ آلهة القبيلة في هذه المنطقة. ولكسب رضا اآللهة، استخدم سكان وادي أوخاكا هضبة مونتي ألبان، 

 .أي "الجبل األبيض"، كمكان للعبادة وتقديم القرابين لآللهة
قبل الميًلد، أي قبل زمن طويل من حكم األزتيك، مركز  500على جبل مونتي ألبان نشأ في حوالي العام 

للطقوس الدينية، وتحول مع الزمن ليصبح أحد أكبر المراكز التجارية في أمريكا الوسطى. استخدم شعب 
رة ازدهار بين القرنين الرابع الزابوتيك والحقاا الميكستيك هذا المكان للطقوس الدينية المهمة، وشهد فت

والعاشر الميًلديين. وعندما أخضع المستعمرون اإلسبان سكان وادي أوخاكا أوائل القرن السادس عشر 
بعد الميًلد، كان مونتي ألبان ُيستخدم كمدفن فقط، وكانت ذروة مجده قد انقضت منذ زمن طويل. لكن ال 

بادة ومرصد فلكي ومدافن فيها تماثيل ورسومات جدارية. أما تزال هناك العديد من بقايا المنازل ودور الع
اإلسبان فقد شيدوا عند سفح الجبل مدينة أوخاكا التي أصبحت مشهورة في جميع أنحاء أمريكا الوسطى 

 بكنيسة سانتو دومينيغو الرائعة.

 وثائقي 18:15

 ما مصير الجيش األلماني؟ -جيش يبلغ حدود طاقاته 

الجيش األلماني، بدءا من ضعف التجهيزات إلى سوء استخدام السلطة وحتى تشكيل تتوالى الفضائح على 
جماعات يمينية متطرفة داخله. الجيش األلماني ظل طويًل ال يلقى االهتمام الكافي. والنتيجة: القليل من 

 خلل؟الموارد البشرية، والكثير من المهام، وتجهيز سيء والكثير من الشعور باإلحباط. فأين يكمن ال
كانت الخدمة العسكرية إجبارية في ألمانيا، ومهام الجيش األلماني واضحة: حماية حدود  2010حتى عام 

البًلد الخارجية. أما اليوم فقد تحول الجيش األلماني إلى جيش يضم ضباطا وجنودا عاملين، والجنود 
لمشاركون في مهمات خارجية مهمة حول العالم بعضها قتالية. يتمنى الجنود ا 15األلمان يشاركون في 

بشكل خاص دعما من المجتمع والسياسيين. لكن ذلك شبه منعدم، كما يشتكي كثير من الجنود. الضابط 
في  2010أليكس ب. من المحاربين القدامى، تعرض لصدمة نفسية قوية بعد مواجهة عسكرية عام 

وت. إنهم ال يعرفون أن الجنود يخافون أفغانستان، ويقول: " الناس ليس لهم أدنى فكرة عن الخوف من الم
على زمًلئهم"، ويضيف: "قلة قليلة فقط خارج الجيش لديها تصور عن حياة الجنود". كما أن شريحة 

مجتمعية واسعة ترفض عمليات الجيش في الخارج وال تبدي أدنى اهتمام بالقوات، وهذا يحبط عددا كبيرا 
مان األلماني لشؤون الجيش، يعرف ما يحتاجه الجنود بشدة. إذ من الجنود. هانز بيتر بارتلز، مفوض البرل

يتمنى عدد كبير من الجنود مزيدا من الوضوح، فمن يريد تجنيد الرجال والنساء عليه أن يوضح لهم ما 
الذي ينبغي عليهم القيام به، وقبل كل شيء لماذا ينبغي عليهم ذلك. قد يكون الجنود مدربين بشكل ممتاز، 

 لمشاركة العسكرية يبقى بيد السياسيين، وهذا ما يفرض على السياسيين مزيدا من النزاهة.لكن قرار ا

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

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  20:03

 من ألمانياشخصيات وقصص عربية  -ضيف وحكاية  20:30
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21:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 كنوز البشرية 22:03

 مكان للعبادة والتجارة، المكسيك -أوخاكا ومونتي ألبان 

 وثائقي 22:15

 ما مصير الجيش األلماني؟ -جيش يبلغ حدود طاقاته 

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار - DWمسائية  23:00
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 الخميس 2019-08-29 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  00:00

 الم الرقمي والشبكة العنكبوتيةالع -كليك  00:15

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  00:30

 كنوز البشرية 01:00

 مكان للعبادة والتجارة، المكسيك -أوخاكا ومونتي ألبان 

 وثائقي 01:15

 ما مصير الجيش األلماني؟ -جيش يبلغ حدود طاقاته 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  02:00

 قيوثائ 02:30

 شرطي يحارب كراهية اليهود -الشرطي اليهودي الملتزم

 وثائقي 03:00

 ما مصير الجيش األلماني؟ -جيش يبلغ حدود طاقاته 

 مجلة السيارات -عالم السرعة  03:45

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  04:15

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  04:30

 كنوز البشرية 05:00

 مكان للعبادة والتجارة، المكسيك -كا ومونتي ألبان أوخا

 وثائقي 05:15

 ما مصير الجيش األلماني؟ -جيش يبلغ حدود طاقاته 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  06:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  06:30

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  07:00

 وثائقي 07:15

 رحلة إلى مستقبل السمع -الدماغ نبضات 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  08:00

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  08:30

 كنوز البشرية 09:00

 مكان للعبادة والتجارة، المكسيك -أوخاكا ومونتي ألبان 

 وثائقي 09:15

 ما مصير الجيش األلماني؟ -جيش يبلغ حدود طاقاته 

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -وحكاية  ضيف 10:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  10:30

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

 الفحم النباتي ـ مدمر المناخ

 عن كثب 12:00

 المجلة الثقافية -ة الثقافة واح 12:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  13:00

 وثائقي 13:15

 رحلة إلى مستقبل السمع -نبضات الدماغ 

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  14:00

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  14:30

 كانتقارير تلفزيونية من عين الم -مراسلون  15:00

 وثائقي 15:15

 الفحم النباتي ـ مدمر المناخ

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  16:15

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  17:30

18:00 DW  خباراأل -األخبار 

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

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

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 المجلة االقتصادية -صنع في ألمانيا  20:03

 عن كثب 20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

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

 متابعة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبار - DWمسائية  23:00
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 الجمعة 2019-08-30 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  00:00

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  00:30

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

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  02:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  02:15

 مجلة السيارات -عالم السرعة  02:30

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

 عن كثب 04:00

 قافيةالمجلة الث -واحة الثقافة  04:30

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

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  06:00

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  06:15

 وثائقي 06:30

 شرطي يحارب كراهية اليهود -الشرطي اليهودي الملتزم

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

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  08:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  08:30

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

 ياة والمجتمع في أوروباالح -يوروماكس  10:00

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  10:30

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

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  12:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  12:30

 ث السياسية واالقتصادية  العربية والدوليةحوار رباعي يناقش أهم األحدا -كوادريغا  13:00

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  14:00

 عن كثب 14:30

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

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

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة السيارات -عالم السرعة  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  18:03

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

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  20:03

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 برنامج سياسي ساخر -البشير شو  22:03

 عة تحليلية ألبرز أحداث اليوم مع موجز لألخبارمتاب - DWمسائية  23:00
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 السبت 2019-08-31 

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  00:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  00:30

 االجتًلف بداية الحوار -جعفر توك  01:00

 العالم هذا األسبوع -العالم مراسلون حول  02:00

 عن كثب 02:15

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  02:45

 وثائقي 03:15

 اإلدمان على المسكنات ـ أزمة مسكنات األلم األفيونية في الواليات المتحدة

ف حالة وفاة. لم تشهد الواليات المتحدة األمريكية أزمة مسكنات األلم األفيونية والتي تسببت بنحو مئتي أل
تعد هذه ظاهرة أمريكية فقط. ففي السنوات األخيرة ازداد استخدام هذا النوع من المسكنات في ألمانيا 

 وفرنسا أيضا.
حالة وفاة في الواليات المتحدة في السنوات  200000تسببت الجرعات الزائدة من مسكنات اآلالم بنحو 

ى مادة أشباه األفيونيات، أي المورفين االصطناعي. وهي الخمسة األخيرة فقط. تحتوي هذه المسكنات عل
تؤثر بشكل سريع وموثوق، لكنها تسبب اإلدمان. دمر وباء المسكنات األفيونية هذا عائًلت وبلدات 

بأكملها، ما أدى إلى شّل االقتصاد في العديد من المناطق. تؤثر هذه الظاهرة على جميع األعمار والطبقات 
أن معظم العيادات الطبية التي أصدرت  لسنوات طويلة المًليين من الوصفات الطبية االجتماعية. صحيح 

بهذه المسكنات األفيونية ، قد أغلقت، وأن هناك موجة من الدعاوي القضائية تًلحق أطباء وتجار جملة 
يما وصيادلة ومصنعي أدوية، إال أن السوق السوداء لهذه السلع تزدهر منذ ذلك الحين في الشوارع وف

 يسمى بالشبكة المظلمة. 
مليار يورو. تم  35أرباحا تزيد عن   OxyContin، من بيع مسكنات Purdueجنت شركة األدوية 

، كمسكنات أخرى كثيرة يتم وصفها OxyContinتسويق المسكن كداوء غير مضر تماما. لكن مادة 
لواقع أن تؤدي في وقت قصيرإلى على نطاق واسع في الواليات المتحدة، كمادة الفنتانيل، يمكنها في ا

اإلدمان. في غضون ذلك أصبحت ظاهرة استهًلك المسكنات األفيونية ال تقتصر على الواليات المتحدة 
 2006األمريكية وحدها. ففي ألمانيا ازداد عدد المسكنات األفيونية الموصوفة من قبل األطباء بين عامي 

رتفع معدل وصفات المواد األفيونية القوية بشكل حاد. بنسبة تقارب الثلث. في فرنسا أيضاا ا 2015و
يراجع الفيلم الوثائقي خلفيات الكارثة الصحية في الواليات المتحدة األمريكية  ، ويستعرض الوضع في 

 ألمانيا وفرنسا.

 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا -ضيف وحكاية  04:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  04:30

 لعالم الرقمي والشبكة العنكبوتيةا -كليك  05:00

 وثائقي 05:15

 الفحم النباتي ـ مدمر المناخ

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  06:00

 وثائقي 06:15

 ما مصير الجيش األلماني؟ -جيش يبلغ حدود طاقاته 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  07:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  07:30

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

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  09:00

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  09:45

 وثائقي 10:15

 ؟ما مصير الجيش األلماني -جيش يبلغ حدود طاقاته 

 الحياة والمجتمع في أوروبا -يوروماكس  11:00

 مجلة السيارات -عالم السرعة  11:30

 دول وأشخاص وحكايات -عيٌن على أوروبا  12:00

 عن كثب 12:30

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  13:00

 وثائقي 13:15

 المتحدة اإلدمان على المسكنات ـ أزمة مسكنات األلم األفيونية في الواليات

 وثائقي 14:00

 العالم هو مكان عملهم  -الرحل الرقميون  

يعيش كل من "بيت" و "زوبي" كرحل رقميين. فهما على سفر دائم حول العالم ويعمًلن أثناء تنقًلتهما 
 عبر اإلنترنت. حياتهما مثال للثورة الرقمية وتغييرها لعالم العمل ولحياتنا.

ريئة، في الخروج إلى العالم وعيش حياة الترحال. لكن ما بقي حلما كثيرون فكروا، ربما في لحظات ج
للكثيرين، أصبح حقيقة مع بطلي هذا الفيلم اللذين سئما الحياة الروتينية، وأرادا تحقيق ذاتيهما بأكبر قدر 
ممكن، دون االرتباط بشبكات كبيرة. فقط من يقدر على ذلك مثلهما، سيشعر بالراحة في عالم الترحال 

رقمي المليء بالمغامرات. بالنسبة لـ"بيت" الذي يعمل كدي جي، تحمل الحفًلت والمدينة الكبيرة أهمية ال
كبيرة؛ على عكس زوبي التي تبحث عن الروحانية والوعي بالذات. تظهر الشخصيتان النطاق الكامل 

ريقة التي يكسبان بها لعالم الرحالة الرقميين، وتمثًلن قطبيه المختلفين أيضا. لكن ما يوحدهما هو الط
رزقهما من خًلل العمل عن بعد. يتحقق ذلك من خًلل العصر الرقمي، األمر الذي كان محدودا قبل 

اختراع اإلنترنت. لكن نمط حياتهما يصل إلى حدوده القصوى، وهذا ما تواجهه "زوبي" تحديدا التي تفكر 
يشاركها نمط حياتها، وأصبح السفر أيضا في إنجاب أطفال. ولكن ليس من السهل العثور على شخص 

 المستمر هو العائق الكبير في طريق ذلك.

 مجلة الصحة -صحتك بين يديك  14:30

 كنوز البشرية 15:00

 مكان للعبادة والتجارة، المكسيك -أوخاكا ومونتي ألبان 

 وثائقي 15:15

 ما مصير الجيش األلماني؟ -جيش يبلغ حدود طاقاته 

16:00 DW  خباراأل -األخبار 

 وثائقي 16:15

 اإلدمان على المسكنات ـ أزمة مسكنات األلم األفيونية في الواليات المتحدة

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 تقارير تلفزيونية من عين المكان -مراسلون  17:15

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 
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 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  18:03

 وثائقي 18:15

 الفحم النباتي ـ مدمر المناخ

19:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقي 19:15

 اإلدمان على المسكنات ـ أزمة مسكنات األلم األفيونية في الواليات المتحدة

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة العلوم والتكنولوجيا -المستقبل اآلن  20:03

 وثائقي 20:30

 العالم هو مكان عملهم  -الرحل الرقميون  

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية -كليك  21:15

 المجلة الثقافية -واحة الثقافة  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 عروض موسيقية من أوروبا -موسيقى أوروبية  22:03

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  22:45

 وثائقي 23:15

 ما مصير الجيش األلماني؟ -جيش يبلغ حدود طاقاته 


