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

 4+ دبي   2+ القاهرة  1+ الجزائر: المحلي التوقيت

 .العريض بالخط البث  عيدموا

 .الخاصة الحاالت في إال 16 /9   بنظام البث

 .للتعديل قابلة البث مواعيد

All times given in UTC/GMT.  
Local Times: Algiers UTC+1 | Cairo UTC+2 | Dubai UTC+4 

All first broadcast in bold print. 
All Broadcasts in 16:9 format, unless otherwise noted. 

Programming subject to change at short notice. 
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 األحد 2019-09-01 

 كثب عن 00:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقية أفالم 03:15

 بالحر إلى رحلتي - 1939 أغفا

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 المتحدة الواليات في األفيونية األلم مسكنات أزمة ـ المسكنات على اإلدمان

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 عملهم مكان هو العالم  -  الرقميون الرحل

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 10:15

 كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقية أفالم 11:15

 الحرب إلى رحلتي - 1939 أغفا

 وثائقي 12:00

 عملهم مكان هو العالم  -  الرقميون الرحل

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 البشرية كنوز 13:00
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 المكسيك والتجارة، للعبادة مكان - ألبان ومونتي أوخاكا

 وثائقي 13:15

 األلماني؟ الجيش مصير ما - طاقاته حدود يبلغ جيش

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقية أفالم 16:15

 الحرب إلى رحلتي - 1939 أغفا

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 17:15

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 المناخ مدمر ـ النباتي الفحم

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW اراألخب - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 المتحدة الواليات في األفيونية األلم مسكنات أزمة ـ المسكنات على اإلدمان

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين 2019-09-02 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقية أفالم 01:15

 الحرب إلى رحلتي - 1939 أغفا

 وثائقي 02:00

 عملهم مكان هو العالم  -  الرقميون الرحل

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الشباب األبطال  - أوروبا مستقبل

 وقيم السالم أن إال أوروبا، في الحالي للجيل بالنسبة الماضي من أصبحت ةالثاني العالمية الحرب أن مع
 .نفسه التاريخ يكرر ال أن أجل من يكافحون أوروبيون شباب. خطر في أصبحت الموحدة أوروبا
 السترات احتجاجات. المتوسط البحر على األوروبية الموانئ في بالرسو لها يسمح ال الجئين سفن

 إلى يفقتر أوروبي برلمان. بولندا في القانون دولة أجل من يناضلون محامون. فرنسا في الصفراء
 والطرق بروكسل، في البيروقراطية تفشي فكرة المواطنين وعي في ترسخت. التشريعية الصالحيات

 يحدث كما نفسه عن ضعيفا انطباعا األوروبي االتحاد أعطى أن يحدث لم. القرارات اتخاذ في المبهمة
 حول والنزاع األوروبية، الوحدة على الوطنية الدولة مصالح وتقديم بالخالف اآلن الصورة حيتو. اآلن

 الديمقراطية هل الخلف؟ إلى المؤسسون اآلباء وضعها التي األهداف تراجعت هل. المهمة القضايا
 الذي الحفادا وأحفاد األحفاد، جيل ينجح هل اليمينية؟ الشعبوية قبل من مهددة باتت واالزدهار والحرية

 أوروبا؟ وإنقاذ القديمة واألهداف القيم إلحياء  المبادرة زمام أخذ
 الفرنسية هم األربعة. أفضل أوروبا نحو سعيهم في أوروبيين شباب أربعة الوثائقي الفيلم هذا يرافق

 سوتيرس واليوناني للحدود، عابر شامل أوروبي حزب عن رؤية تحمل التي سلفادور كوهين كوليمبي
 في موكليها تمثل التي سيمنياكو بياتا البولندية والمحامية االندماج، على الالجئين يساعد الذي ديرسسي

 شاهدة" بصفتها تحرص التي إروشينا كسينيا البرلينية وأخيرا. االجتماعي والظلم الدولة قمع ضد وارسو
 ابنة. الشبيبة مؤسساتو المدارس في بادر غيرهارد المحرقة من الناجي حياة قصة نشر على" ثانية

 التي الرهيبة األحداث بتكرار السماح يجوز ال بأنه مقتنعان والتسعين الواحد وابن والعشرين، الخامسة
 .النازية الحقبة خالل وقعت
 الذي وحرية سالم في تعيش موحدة بأوروبا الحلم استمرار بضمان التزام لديها الفيلم هذا شخصيات كل
 هل للغاية؟ ضعيف صوتهم أن أم أوروبا، مستقبل هم هل صاغية؟ آذانا يجدون هل. عاما سبعين قبل بدأ

 مؤقتة؟ ظاهرة مجرد ألوروبا العابرة الشابة السياسية واألحزاب السياسي األوروبي الشباب التزام

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من تلفزيونية رتقاري - مراسلون 05:00

 وثائقية أفالم 05:15

 الحرب إلى رحلتي - 1939 أغفا

 كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30
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 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 الشباب األبطال  - أوروبا قبلمست

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقية أفالم 09:15

 الحرب إلى رحلتي - 1939 أغفا

 وثائقي 10:00

 عملهم مكان هو العالم  -  الرقميون الرحل

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:30

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:45

 وثائقي 11:15

 المتحدة الواليات في األفيونية األلم مسكنات أزمة ـ المسكنات على اإلدمان

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 الشباب األبطال  - أوروبا مستقبل

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الشباب األبطال  - اأوروب مستقبل

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 المتحدة الواليات في األفيونية األلم مسكنات أزمة ـ المسكنات على اإلدمان

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

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

21:00 DW األخبار - األخبار 

 كثب عن 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقية أفالم 22:15

 الحرب إلى رحلتي - 1939 أغفا

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

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 01:00

 وثائقي 01:15

 الشباب األبطال  - أوروبا مستقبل

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 عملهم مكان هو العالم  -  الرقميون الرحل

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 رساخ سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 المتحدة الواليات في األفيونية األلم مسكنات أزمة ـ المسكنات على اإلدمان

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 الشباب األبطال  - أوروبا مستقبل

 كثب عن 10:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30

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

 وثائقي 14:30

 عملهم مكان هو العالم  -  الرقميون الرحل

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقية أفالم 15:15

 الحرب إلى رحلتي - 1939 أغفا

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 كثب عن 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 18:03

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني ريالدو حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 21:30

 عملهم مكان هو العالم  -  الرقميون الرحل

22:00 DW األخبار - األخبار 

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 األربعاء 2019-09-04 

 وثائقي 00:00

 عملهم مكان هو العالم  -  الرقميون الرحل

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 المتحدة الواليات في األفيونية األلم مسكنات أزمة ـ كناتالمس على اإلدمان

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا لومالع مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 07:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 08:00

 وثائقي 08:30

 عملهم مكان هو العالم  -  الرقميون الرحل

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 المتحدة الواليات في األفيونية األلم مسكنات أزمة ـ المسكنات على اإلدمان

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

 الحوار دايةب االجتالف - توك جعفر 11:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 12:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 13:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية والشبكة يالرقم العالم - كليك 15:00

 وثائقي 15:15
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 المتحدة الواليات في األفيونية األلم مسكنات أزمة ـ المسكنات على اإلدمان

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - فةالثقا واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 البشرية كنوز 18:03

 البرازيل األديرة، مدينة - أوليندا

 ونسكوالي منظمة مفوض وصف الشاعرية الكلمات بهذه". بالروائع مليئة حديقة بل مدينة، ليست أوليندا"
 األجمل ما القول يصعب بحيث باالنطباعات، تزخر البرازيل شمال في الصغيرة المدينة وبالفعل،. أوليندا
 .الحضارية المعالم أم الطبيعة ـ فيها

 يقال. لهم مستوطنة لتأسيس مثالية ظروفا   وجدوا 1535 عام مرة ألول هنا إلى البرتغاليون وصل عندما
 مكان من له يا: "قائال وهتف المنطقة إلى ونظر التالل، إحدى على صعد ريرابي كويليو دوارتي قائدهم إن

. عام 400 من أكثر إلى يمتد تاريخ لها تالل ثماني على المبنية العديدة أوليندا أديرة!" مدينة لبناء جميل
 أن لمشاهدل ويمكن. المعمارية الهندسة وفن والضوء الطبيعة من المميز المزيج يصف الوثائقي الفيلم هذا

 لطيفة الحرارة درجات وتجعل أوليندا مدينة إلى البحر جهة من الرقيق النسيم تحمل التي الريح يتخيل
 .الحارقة الشمس أشعة من بالرغم

 وثائقي 18:15

 البحر في قنابل

 1,6 حوالي هناك. موقوتة قنبلة بمثابة الثانية العالمية الحرب أبان البحر في أغرقت التي الذخيرة تعتبر
 ضخمة ترسانة تشكل وهي. األلمانية السواحل قبالة موجودة الكيميائية واألسلحة الذخيرة من طن مليون
 .المياه تحت وطوربيدات وألغام يدوية وقنابل قنابل من
 جراء البحر قاع في الكامن الخطر الشواطئ وزوار األصداف عن والباحثين السياح بال على يخطر ال

 الجوانب الوثائقي الفيلم هذا ُيظهر. الخطر ناقوس يدقون الخبراء لكن. الثانية ةالعالمي الحرب ذخيرة
 عن أيضا وإنما الحرب، خالل فقط البحر في المتفجرات إغراق يتم لم. البحر سطح تحت للمشكلة المتعددة
 بعد. يةالثان العالمية الحرب بعد أوسع وبنطاق األولى العالمية الحرب بعد الذخيرة  من إلتخلص طريق

 بالنسبة. ممكن وقت أقرب في ألمانيا سالح نزع يجب كان ،1945 عام في النازية ألمانيا استسالم
 مخازن في يجدونها زالوا ما التي الحرب أسلحة من يحصى ال بعدد يذهبون أين إلى: السؤال كان للحلفاء،
 هناك تزال ال. البحر في لقائهاإ هو عملية واألكثر األبسط الحل كان. األلماني الجيش ومصانع الذخيرة
 ال خطرا   اآلن القديمة الحرب أسلحة أصبحت. الخطرة محتوياتها وُتطلق تصدأ معدنية ذخيرة مخلفات
 حقيقيا   تهديدا   وتشكل االنفجار شديدة المواد  من العديد تزال ال. والناس للبيئة بالنسبة به التنبؤ يمكن

. األسماك في متزايد بشكل ُتكتشف والزرنيخ تي ان تي بقايا تأصبح.  األسماك وصيد البحرية للمالحة
 القابل الفوسفور جرف يتم فيما بالسرطان، األسماك تصاب الذخيرة، من الكثير بها يوجد التي المناطق في

 بحروق يتسبب للكهرمان، مشابها   يبدو وألنه. الشواطئ إلى المتآكلة اليدوية القنابل من المتسرب لالشتعال
 ال أنه إال للتحرك، ملحة حاجة وجود ورغم. شباكها في األلغام الصيد سفن تجد كذلك. الجمع لهواة سيئة
 يتعلق فيما البعض بعضها على اللوم تلقي األلمانية االتحادية فالسلطات. األفق في سياسية عمل خطة توجد

 األراشيف في البحث هدبج يحاول الذي البحرية، في السابق الضابط فيشرت، أوفي يقول. بالمسؤولية
 يمكن وإزالتها االمخلفات على العثور تكلفة إن البحر، في الذخيرة من ممكن قدر أكبر موقع لتحديد الدولية

 األعمال أو  منها التخلص أثناء المياه دخلت التي الذخائر كمية أن ويضيف.  المليارات إلى تصل أن
 كل من للتخلص  إمكانية لدينا وإن بالكامل، عنها كشفنا نابإن بثقة القول من نتمكن ولكي. هائلة القتالية
 .متر بعد مترا البحر قاع مسح يتطلب األمر فإن شيء،

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

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

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 البشرية كنوز 22:03

 زيلالبرا األديرة، مدينة - أوليندا

 وثائقي 22:15

 البحر في قنابل

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2019-09-05 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية بكةوالش الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 البشرية كنوز 01:00

 البرازيل األديرة، مدينة - أوليندا

 وثائقي 01:15

 البحر في قنابل

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 عملهم مكان هو العالم  -  الرقميون الرحل

 وثائقي 03:00

 لبحرا في قنابل

 السيارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 البشرية كنوز 05:00

 البرازيل األديرة، مدينة - أوليندا

 وثائقي 05:15

 البحر في قنابل

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقية أفالم 07:15

 الحرب إلى رحلتي - 1939 أغفا

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 البشرية كنوز 09:00

 لبرازيلا األديرة، مدينة - أوليندا

 وثائقي 09:15

 البحر في قنابل

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

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

 الشباب األبطال  - أوروبا لمستقب

 كثب عن 12:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقية أفالم 13:15

 الحرب إلى رحلتي - 1939 أغفا

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 نياألما من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 الشباب األبطال  - أوروبا مستقبل

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - ناآل المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

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

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 كثب عن 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

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

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث برزأل تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الجمعة 2019-09-06 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

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

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

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

 كثب عن 04:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 04:30

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

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 عملهم مكان هو العالم  -  الرقميون الرحل

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

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

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

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

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

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

17:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 18:03

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 السبت 2019-09-07 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 وارالح بداية االجتالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:45

 وثائقي 03:15

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

 الذي الوثائقي، هذا محور هي 2050 عام حتى المناخ تغير بسبب للهجرة البشر ماليين اضطرار قضية
 تغير مركز تعتبر التي الروسية، التندرا منطقة وكذلك اندونيسيا ومن الساحل منطقة من صورا   لينق

 .المناخ
 االرتفاع بسبب الستينات منذ% 90 بنسبة الساحل منطقة في تشاد بحيرة في المياه منسوب انخفض
 الهجرة على ناآل مجبرون ورائها من يقتاتون شخص مليون 40 حوالي. الحرارة درجات في المتزايد

 النزوح عمليات أن العلم مع محدقة، حقيقية كارثة إنها. كافية أمطار تساقطات تشهد التي المناطق إلى
 بسبب الهجرة على المجبرين عدد لكن.  المناخية الظروف مع التكيف بسبب موجودة دوما كانت والهجرة
 يواجه من أكثر الفقيرة الدول وسكان. الماضي القرن تسعينات منذ كبير بشكل ازداد المناخية الظروف

 الغازية بانبعاثاتها تدمر أخرى، دول حساب على ثرية أصبحت التي الصناعية الدول ألن المزدوج الظلم
 تشاد، بحيرة ضفاف على يسكن كان الذي إبراهيم، محمد. المناطق هذه معاناة من يزيد ما الجوي الغالف

 باتجاه الرحيل مواصال   تشاد إلى النيجر من األمطار، فيها وتهطل الحرارة معتدلة مناطق إلى الرحيل قرر
 وماشيته محمد الحقت الحرارة ولكن. السبعين وجماله وأطفاله زوجته السنين عبر معه مصطحبا   الجنوب،

 لديه يبق لم. تشاد بحيرة قرب لالجئين مخيم في عائلته مع يعيش واآلن. العطش من تموت بدأت التي
 ليس الساحل، منطقة في أوطانهم هجروا الذين الكثيرين، بين من واحد إبراهيم ومحمد. لجما سبعة سوى
 .المناخ بسبب الجئ إنه. الحرارة درجات ارتفاع بسبب بل واألزمات، الحروب بسبب

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 الشباب األبطال  - أوروبا مستقبل

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 البحر في قنابل

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 07:30

 كثب عن 08:00

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

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 09:45

 وثائقي 10:15

 البحر في قنابل

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 لسياراتا مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

 والحياة العقيدة 14:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 البشرية كنوز 15:00

 البرازيل ديرة،األ مدينة - أوليندا

 وثائقي 15:15

 البحر في قنابل

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

17:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW األخبار - باراألخ 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 الشباب األبطال  - أوروبا مستقبل

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

20:00 DW األخبار - األخبار 

 جياوالتكنولو العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

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

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 (يطانيابر) Editors - أوروبية موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 البحر في قنابل
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 األحد 2019-09-08 

 كثب عن 00:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا ىعل عين   02:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الخاص الصوت على للعثور محاولة - كريمر جدعون

 فني وناشط أوركسترا مؤسس فهو. عصرنا في إثارة الفنانين أكثر من كريمر جدعون الكمان عازف يعد
 مراحل على نظرة ويلقي العالم حول فنية جولة في عام لمدة كريمر جدعون الوثائقي الفيلم يرافق. ومفكر
 .حياته من هامة
 كانت سواء. أسطوانة 100 من أكثر سجل.  المسارح منصات على كريمر يعزف قرن نصف قرابة منذ

 فهم لطالما شنتكيته، وألفريد يرتب أرفو المعاصرين الفنانين أوموسيقى بيازوال ألستور تانغو موسيقى
ا حياته ترتبط الذي الفنان من للتقرب محاولة الوثائقي الفيلم هذا يعد. العصر روح دائما كريمر  ارتباط 
 ُيظهر وهو. والعشرين الحادي القرن وبداية العشرين القرن من الثاني النصف في الموسيقى بتاريخ وثيق ا

 بشكل الموسيقيين والخطاب المشهد صياغة في كبيرا، عالميا فنانا بصفته يساهم لموسيقار شخصية صورة
 .هذا يومنا حتى حاسم
 حجرة أوركسترا مع عمله ويتابع عام، لمدة كريمر جدعون  بكاميرته سماكزني بول المخرج يرافق
 وطوكيو موسكو في منفرد وكعازف ريغا، رأسه مسقط وفي باريس في بالتيكا كريماتا

ا الضوء لطويس - وشتوتغارت ا ملتزم كإنسان كريمر جدعون على أيض  ا اجتماعي   الفيلم يروى. وسياسي 
ا  ديفيد أستاذه ومنها هذا، يومنا حتى الفنان شخصية على بالغ بشكل أثّرت مهمة وشراكات لقاءات أيض 

 تهارونكور ونيكوالوس كاراجان فون وهربرت بيرنشتاين ليونارد مثل كبار أوركسترا وقادة أوستراخ
 .ليفين وجيمس

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو لبشيرا 07:00

 والحياة العقيدة 08:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00
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 العنكبوتية والشبكة قميالر العالم - كليك 10:15

 كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 الخاص الصوت على للعثور محاولة - كريمر جدعون

 والحياة العقيدة 12:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 البشرية كنوز 13:00

 البرازيل األديرة، مدينة - أوليندا

 ئقيوثا 13:15

 البحر في قنابل

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الخاص الصوت على للعثور محاولة - كريمر جدعون

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي المالع - كليك 17:15

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 (بريطانيا) Editors - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الشباب الاألبط  - أوروبا مستقبل

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15
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 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن ستقبلالم 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين 2019-09-09 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 الخاص الصوت على للعثور محاولة - كريمر جدعون

 والحياة العقيدة 02:00

 الثقافية المجلة - ثقافةال واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الدم كالب مدربة

 عدد تضاءل. المشروع غير الصيد لمحاربة الكونغو في الكالب تسينر مارلين البيطرية الطبيبة تدرب
 الغوريال وأصبحت المائة، في 95 إلى تصل بنسبة بالفعل الوطنية فيرونغا حديقة في البرية الحيونات
 .باالنقراض مهددة خاصة
 الكالب ُتدرب أنها أي األثر، تتبع مجال في معروفة دولية خبيرة تسينر مارلين السويسرية تعتبر

 الوطنية الحديقة مدير من  مفاجئ نحو على مكالمة سنوات 8 قبل تلقت. المجرمين مالحقة على ومرشديها
 .تلك النزاع منطقة قلب إلى األولى للمرة السفر قررت قصير تردد بعد. دةالمساع فيها يطلب الكونغو في

 
 هذه من ويخافون الكالب مع التعامل في خبرة أي الحديقة حراس لدى ليس إذ صعبة، مهمتها بدت

 هناك،  صراعات تندلع. السواحيلية باللغة" األسد" يعني  ما وهو ،"سيمبا" ويسمونها الكبيرة، الحيوانات
 الصعبة، الظروف تلك من الرغم على ولكن. المتحاربة األطراف بين المعارك وسط مارلين وتصبح
 مكافحة مشروع لدعم أسبوعين لمدة سنويا مرات 6 الكونغو إلى حاليا تسافر. كلل دون عملها تواصل
 يخاطر يوم كل. تسينر مارلين تدربه كونغولي كالب مرشد أول هو شامافو كريستيان. الجائر الصيد
 الصيد مكافحة أثناء األخيرة العشرة السنوات في بالفعل وشابة شابا 175 مات إذ الحديقة، لحماية بحياته
 .الجائر

 
ا برن، من متقاعد نفسي طبيب وهو جاكوتت، بيير جان ألف  الشجاعة المرأة عن لألطفال الرسوم من كتاب 

. الجائر الصيد بأضرار األطفال وعيةت بهدف القريبة المدارس في كتابه جاكوت يعرض. كالبها وفريق
 التنوع على الحفاظ يريدون هم: مشترك هدف جاكوت بيير وجان شامافو وكريستيان تسينر مارلين لدى

 الغابات، وفيلة األكاب وحيوان جبلية غوريال آخر تضم التي إفريقيا في وطنية حديقة ألقدم البيولوجي
 .القادمة لألجيال

 أوروبا في والمجتمع ةالحيا - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 الخاص الصوت على للعثور محاولة - كريمر جدعون

 كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00



 DW Arabia | اإلثنين 2019-09-09  23/76

 وثائقي 07:15

 الدم كالب مدربة

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 الخاص الصوت على للعثور لةمحاو - كريمر جدعون

 والحياة العقيدة 10:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:30

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:45

 وثائقي 11:15

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا مالعلو مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 الدم كالب مدربة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 دمال كالب مدربة

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

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

21:00 DW األخبار - األخبار 

 كثب عن 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية يرتقار - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 الخاص الصوت على للعثور محاولة - كريمر جدعون

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



 DW Arabia | الثالثاء 2019-09-10  25/76

 الثالثاء 2019-09-10 

 ألمانيا من عربية وقصص ياتشخص - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 01:00

 وثائقي 01:15

 الدم كالب مدربة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة لرقميا العالم - كليك 03:00

 (بريطانيا) Editors - أوروبية موسيقى 03:15

 والحياة العقيدة 04:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 06:00

 اياتوحك وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 الدم كالب ربةمد

 كثب عن 10:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (بريطانيا) Editors - أوروبية موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30

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

 والحياة العقيدة 14:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 الخاص الصوت على للعثور محاولة - كريمر جدعون

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 كثب عن 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 18:03

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 والحياة العقيدة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 الحوار دايةب االجتالف - توك جعفر 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 األربعاء 2019-09-11 

 والحياة العقيدة 00:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 ألسبوعا هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم لةمج - اآلن المستقبل 04:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 07:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 08:00

 والحياة العقيدة 08:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول ونمراسل 09:00

 وثائقي 09:15

 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 11:00

 انياألم من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 12:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 13:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 15:00

 وثائقي 15:15
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 الحقيقية المناخ تغير كارثة ـ المناخ هجرة

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - نياألما في صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 البشرية كنوز 18:03

 إيطاليا ـ القديمة سيينا مدينة

 . العالم في الخيول سباقات أصعب أحد التاريخية سيينا مدينة تحتضن عام، كل من الصيف في
 السباق وخالل. بسيينا طةالمحي األحياء اسماء وهي الكونترادات، سباق ُيقام الشهيرة كامبو ديل ساحة في
 أزياء ويرتدون باألعالم يلوحون وهم الساحة، إلى وصوال القديمة المدينة عبر خيولهم الفرسان يقود

 .قديمة تاريخية شخصيات
 مع والتحالفات السباق استراتيجيات بتحديد تقوم الحي، ينتخبه" كنترادا" بقيادة المدينة أحياء وتقوم

 ويعرض. التاريخية سيينا مدينة وسط في السباق ذلك بعد ليبدأ الفرسان يختارو الصديقة" الكونترادات"
 الساحرة بواجهاتها سيينا، كاثدرائية ويزور تقليدي، عطلة يوم في توسكانا بإقليم سيينا مدينة الوثائقي الفيلم
 سباق ومركز ديمةالق المدينة مركز كامبو، ديل بساحة ويمر  القوطية، الكاثدرائيات أجمل من تعتبر والتي
 .أيضا باليو خيول

 وثائقي 18:15

 أوروبا تحترق عندما - النيران قوة

 حرائق تدمر ال المناخي؟ التغير مؤشرات من هي فهل أوروبا، في كبيرة حرائق متزايد نحو على تندلع
 .الطبيعة من المربعة الكيلومترات ماليين سنويا الحرائق تلتهم. أيضا المناخ وإنما فقط، الطبيعة الغابات

 آخر حدث يوجد ال أوروبا؟ في الحرائق كوارث من الوقاية يمكن كيف جدا؟ قوية النيران يجعل الذي ما
 على الضوء الوثائقي الفيلم هذا يسلط. الحرائق كما مكثف بشكل والمناخ الغابات باحثي بال يشغل

 من للحماية وسيلة أفضل لوقايةا تبقى ذلك مع. والبشر الطبيعة إلغاثة وتدابير جديدة استراتيجيات
 .الحرائق

 
 أكثر. السويد في الماضي العام في حدث كما أحد يتوقعها ال أماكن في األحيان من كثير في الحرائق تندلع
 علماء يبحث. اإلهمال أو العمد الحرق خالل من إما اإلنسان، خلفها يقف الحرائق من المئة في 90 من

 سابقة أبراج فوق. المتزايد الخطر هذا لمواجهة طرق عن الحرائق فحةمكا مجال في والباحثون المناخ
 حساسة استشعار ألجهزة نظام وهو ، الحرائق مراقبة أي ،"ووتش فاير" نظام ُيستخدم  الحرائق لمكافحة
 ُيدعم.  كيلومترات بعد على الدخان اكتشاف للنظام يمكن.  البشرية العين من مرة بألف دقة وأكثر للغاية،

 عن الحمراء تحت األشعة خالل من للكشف  صناعيان قمران أرسل حيث الفضاء من" ووتش فاير" امنظ
 في الخطر هذا مكافحة جهود تنسيق يجب حدود، بال تبدو النار قوة وألن. األرض على الحرارية األحداث
 .الحدود عبر أوروبا

 جديدة تقنيات بتطوير األلمانية يبورغفرا في الحرائق لمراقبة العالمي المركز من غولدامير يوهان قام
  بالنار؟ النار مكافحة عن مفهومه خلف يقف ماذا. الغابات حرائق لمكافحة
ا اسبانيا في العلماء يختبر  يريد فرنسا، وفي. النيران ضد أخضر كستار السرو أشجار يستخدم نموذج 
ا ألمانيا تريد بينما. بابالش جيل على االعتماد خالل من التوعية حمالت تكثيف اإلطفاء رجال  الوقاية أيض 
 .عنها المبكر للكشف العالمي المستوى على فريد نظام وتطوير الحرائق من

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - يةوحكا ضيف 20:30
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21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 البشرية كنوز 22:03

 إيطاليا ـ القديمة سيينا مدينة

 وثائقي 22:15

 أوروبا تحترق عندما - النيران قوة

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2019-09-12 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية شبكةوال الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 البشرية كنوز 01:00

 إيطاليا ـ القديمة سيينا مدينة

 وثائقي 01:15

 أوروبا تحترق عندما - النيران قوة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 والحياة العقيدة 02:30

 وثائقي 03:00

 أوروبا تحترق عندما - النيران قوة

 السيارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 البشرية كنوز 05:00

 إيطاليا ـ القديمة سيينا مدينة

 وثائقي 05:15

 أوروبا تحترق عندما - النيران قوة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 الخاص الصوت على للعثور محاولة - كريمر جدعون

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 البشرية كنوز 09:00

 إيطاليا ـ القديمة سيينا دينةم

 وثائقي 09:15

 أوروبا تحترق عندما - النيران قوة

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

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

 الدم كالب مدربة

 كثب عن 12:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 الخاص الصوت على للعثور محاولة - كريمر جدعون

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - حكايةو ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 الدم كالب مدربة

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

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

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 كثب عن 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

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

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الجمعة 2019-09-13 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

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

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

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

 كثب عن 04:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 04:30

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

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 والحياة العقيدة 06:30

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

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - ماكسيورو 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

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

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

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

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

17:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 18:03

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 السبت 2019-09-14 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول نمراسلو 02:00

 كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:45

 وثائقي 03:15

 الرجال تمّيز مادة  - التيستوستيرون

 مدى ما. االجتماعي للسلوك محرك بمثابة اليوم يعتبر ولكنه بالعدوانية، طويل لوقت التيستوستيرون ارتبط
 لهذا المتفاوت التأثير يفسرون كبار باحثون التيستوستيرون؟ به يتحكم الذي الرجل أسطورة صحة

 .البشر على الهرمون
 اآلن. األول المركز لتبوأ للعراك يميل بأنه طويلة لفترة ُيعتقد كان التيستوستيرون، من الكثير لديه من

 أن العمومية المقولة كيدتأ يمكن ال الحيوان، عالم عكس فعلى. الجنسي الهرمون هذا سمعة تتغير بدأت
 يعزز التيستوستيرون أن إلى العلمية الدراسات أحدث تشير. البشر لدى بالعدوانية يتسبب التيستوستيرون

 هو المجال هذا في الرائدين الخبراء أحد. األناني غير التصرف كثيرة أحيان وفي االجتماعي السلوك فعال
 يجعل ال التيستوستيرون أن على المخبرية تجاربه في نايطلع. ليون مدينة من درير كلود جان الفرنسي
 مع يتصرف التيستوستيرون، من المزيد لديه فمن. باستراتيجية يتصرفون يجعلهم بل عدوانيين، الرجال
 أن كوهين بارون سيمون البريطاني السلوكي النفس عالم أثبت. مكانته يقوي حتى ودا   أكثر اآلخرين

 إيرالنغن من شولتايس أوليفر زميله أن كما. المواليد أنوثة أو رجولة مدى رحمال في يحدد التيستوستيرون
 .التيستوستيرون تأثير تحت أفضل بشكل التعلم يمكننا كيف اكتشف األلمانية

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية كةوالشب الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 الدم كالب مدربة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 أوروبا تحترق عندما - النيران قوة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 07:30

 كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا مالعلو مجلة - اآلن المستقبل 08:30

 (بريطانيا) Clean Bandit - أوروبية موسيقى 09:00

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

 أوروبا تحترق عندما - النيران قوة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات مجلة - سرعةال عالم 11:30

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 الرجال تمّيز مادة  - التيستوستيرون

 وثائقي 14:00

 القصيرة غوفروي كريس حياة

 العشرين في  كان. 1989 عام في برلين جدار طيتخ محاولة أثناء ُقتل إنسان آخر هو   غوفروي كريس
ا إسمه وأمسى ، عمره من  .برلين جدار على للموت رمز 

  الشرقية؟ ألمانيا في العيش يريد يعد لم لماذا كريس؟ شخصية كانت كيف
 الكشف بعناية الفيلم يحاول. وبأصدقائه كريس والدة غوفروي، بكارين سالغة كلوس  الفيلم هذا معد يلتقي
. أيضا ومخاوفه وأحالمه الشرقية، ألمانيا في وحياته لكريس دقيقة صورة ويرسم الماضي، تفاصيل عن

 حينها تعاملوا كيف. وأصدقائه ألمه بالنسبة الجدار قرب الفظيع مقتله تبعات عن الفيلم يتساءل كذلك
 االحقة؟ لحياتهم هاإلي توصلوا التي االستنتاجات هي وما الصديق؟ أو االبن فقدان مع اآلن ويتعاملون
 الشكل بهذا الشرقية ألمانيا بنظام راضية مواطنة من جذري، لتحول غوفروي كارين حياة مسار تعرض

 في الحياة على قاردة تعد ولم ابنها، وفاة مع" دولتها" ماتت لها بالنسبة.  النظام لهذا ضحية إلى ذاك أو
 تعيش حيث الغربية ألمانيا إلى انتقلت قصير، وقتب ذلك بعد. أيقظها حدث ما إن تقول. الشرقية ألمانيا
 .حاضرة تزال ال آالمها أن إال موجودة، تعد لم الشرقية ألمانيا أن ومع. اليوم

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 البشرية كنوز 15:00

 إيطاليا ـ القديمة سيينا مدينة

 وثائقي 15:15

 أوروبا تحترق عندما - النيران قوة

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الرجال تمّيز مادة  - التيستوستيرون

17:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 عاألسبو هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 الدم كالب مدربة
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19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الرجال تمّيز مادة  - التيستوستيرون

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 القصيرة غوفروي كريس حياة

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 (بريطانيا) Clean Bandit - أوروبية موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 ثائقيو 23:15

 أوروبا تحترق عندما - النيران قوة
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 األحد 2019-09-15 

 كثب عن 00:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الجنوبية أمريكا في هومبولت اكتشافات - أورينكو نهر في رحلة:  االستوائية الحمى

 مع هومبولت أراد.  المجهول إلى برحلة هومبولت فون ألكسندر الشاب الطبيعة عالم بدأ 1799 عام في
 يتم لم التي المطيرة الجنوبية أمريكا غابات في اورينكو نهر عبر اإلبحار بونبالند إيم الفرنسي صديقه

 .بعد استكشافها
 من وحصال. البيئي األمازون ونظام أورينكو نهر بين صلة وجود إثبات وبونبالند هومبولت من كل أراد
 ومحفوفة مضنية مغامرة الكانو ارقزو بواسطة رحلتهما كانت. اإلسباني التاج من تصريح على ذلك أجل

 المهووس هومبولت اقتحم األولى، بالدرجة األصليين السكان مع الجيدة عالقاته وبفضل. بالمخاطر
 ضحية الصغيرة االستشكافية المجموعة هذه وقعت أن إلى لها، حصر ال مجهولة مجاالت  بالتفاصيل

 .المالريا لحمى
 على إسمه أطلق فقد. كبير طبيعي عالم كأول والتكريم التقديرب يحظى هومبولت فون ألكسندر يزال ال

 الثامن القرن من الجوال الباحث هذا يعتبر. العالم حول  كاملة ومناطق وحيوانات بحرية وتيارات جبال
 هومبولت. األرض على المنهجية الروابط على يتعرف طبيعي عالم وأول حقيقي، بيئي عالم أول عشر،
 .حاليا للجدل المثير المناخي التغير من عام تيمئ قبل حذر قد كان

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 الرجال تمّيز مادة  - التيستوستيرون

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 القصيرة غوفروي كريس حياة

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

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

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 الجنوبية أمريكا في هومبولت اكتشافات - أورينكو نهر في رحلة:  االستوائية الحمى

 وثائقي 12:00

 القصيرة غوفروي كريس حياة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 البشرية كنوز 13:00

 إيطاليا ـ القديمة سيينا مدينة

 وثائقي 13:15

 أوروبا تحترق عندما - النيران قوة

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 15:00

16:00 DW اراألخب - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الجنوبية أمريكا في هومبولت اكتشافات - أورينكو نهر في رحلة:  االستوائية الحمى

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 17:15

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 (بريطانيا) Clean Bandit - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الدم كالب مدربة

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 21:30

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

 وثائقي 22:15

 الرجال تمّيز مادة  - ستيرونالتيستو

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين 2019-09-16 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية رتقاري - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 الجنوبية أمريكا في هومبولت اكتشافات - أورينكو نهر في رحلة:  االستوائية الحمى

 وثائقي 02:00

 القصيرة غوفروي كريس حياة

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الضغط وجماعات الشركات بين الزراعية السياسة: الزراعي  اللوبي

 يتم ثمن؟ وبأي للحيوانات؟ وصديقة وإقليمية مستدامة تكون أن يمكن مدى أي إلى نريد؟ زراعة أي
 الزراعية السياسة وبإصالح بمستقبلنا، يتعلق فاألمر. القضايا هذه على األوروبي االتحاد في التفاوض
 .المدى بعيدة وبقرارات

ا األوروبي االتحاد في المشتركة الزراعية السياسة حول بروكسل في التفاوض يتم عندما  عام من اعتبار 
 يورو مليار 60 قيمته تبلغ الذي الزراعي الدعم توزيع إعادة في تتمثل الهامة القضايا إحدى فإن ، 2020

 الشركات مصلحة يخدم ماب أم مستقل بشكل  سيقررون هل األوروبي؟ البرلمان نواب سيتصرف كيف. 
 في البرلمانيين وبين الجهات هذه بين الوثيقة الروابط عن حصري بحث يكشف الضغط؟ وجماعات
 .للبيئة الصديقة الزراعة أجل من المبذولة الجهود تعثر كيفية ويوضح وبرلين بروكسل

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 حةالص مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 الجنوبية أمريكا في هومبولت اكتشافات - أورينكو نهر في رحلة:  االستوائية الحمى

 كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 قيوثائ 07:15

 الضغط وجماعات الشركات بين الزراعية السياسة: الزراعي  اللوبي

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 الجنوبية أمريكا في بولتهوم اكتشافات - أورينكو نهر في رحلة:  االستوائية الحمى
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 وثائقي 10:00

 القصيرة غوفروي كريس حياة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:30

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:45

 وثائقي 11:15

 الرجال تمّيز مادة  - التيستوستيرون

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 الضغط وجماعات الشركات بين الزراعية السياسة: الزراعي  اللوبي

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع حياةال - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الضغط وجماعات الشركات بين الزراعية السياسة: الزراعي  اللوبي

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 الرجال تمّيز مادة  - التيستوستيرون

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 20:03

 يةالثقاف المجلة - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 كثب عن 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 الجنوبية أمريكا في هومبولت اكتشافات - أورينكو نهر في رحلة:  االستوائية الحمى
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 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الثالثاء 2019-09-17 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 01:00

 وثائقي 01:15

 الضغط وجماعات الشركات بين الزراعية السياسة: الزراعي  اللوبي

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (بريطانيا) Clean Bandit - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 القصيرة غوفروي كريس حياة

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 الرجال تمّيز مادة  - التيستوستيرون

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 الضغط وجماعات الشركات بين الزراعية السياسة: اعيالزر  اللوبي

 كثب عن 10:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (بريطانيا) Clean Bandit - أوروبية موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري حصاد - لمانياأل الدوري 12:30

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

 وثائقي 14:30

 القصيرة غوفروي كريس حياة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 الجنوبية أمريكا في هومبولت اكتشافات - أورينكو نهر في رحلة:  االستوائية الحمى

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 كثب عن 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 18:03

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - باراألخ 

 وثائقي 21:30

 القصيرة غوفروي كريس حياة

22:00 DW األخبار - األخبار 

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 األربعاء 2019-09-18 

 وثائقي 00:00

 القصيرة غوفروي كريس حياة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 الرجال تمّيز مادة  - التيستوستيرون

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 02:00

 القتصاديةا المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 07:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 08:00

 وثائقي 08:30

 القصيرة غوفروي كريس حياة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 الرجال تمّيز مادة  - التيستوستيرون

 إلنسانا و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 11:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 12:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 13:00

 لوجياوالتكنو العلوم مجلة - اآلن المستقبل 14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 15:00

 وثائقي 15:15
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 الرجال تمّيز مادة  - التيستوستيرون

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - مالعال حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 البشرية كنوز 18:03

 ألمانيا  ـ غوسالر و  راِملسبيرغ

 لما التعدين، ولوال. جدا عادية قرية القديمة القيصرية غوسالر مدينة لكانت  راِملسبيرغ مناجم لوال
 وحاضرة األلمان، للقياصرة مدينة ألمانيا بوسط هارتس جبال سفوح على الواقعة غوسالر أصبحت
 .الوسطى العصور من هامة تجارية

 للمواد ومنظم منهجي باستخراج العمل راِملسبيرغ جبل حول الناس بدأ ميالدي، 968 عام حوالي في
. غوسالر إلى القيصرية ساليان ساللة نبالء هناك، المستخرجة الفضة ثروة جذبت ما رعانوس. الخام
 جعلت لقد.  المقدسة الرومانية اإلمبراطورية قوة مركز قرنين، مدار وعلى غوسالر، أصبحت وبهذا

 العصور في وهامة ثرية غوسالر مدينة األرض، باطن من المستخرجة والكنوز والتجارة المناجم
 إال. االقتصادية دعامتها تخسر جعلها عشر، السادس القرن في التعدين حقوق من حرمانها لكن. طىالوس
 العصور في عليه كانت كما الحقيقي المدينة طابع على الحفاظ في ساهم الخسارة هذه عن الناتج الفقر أن

 جبل سفح على الواقعة للمدينة السابق والثراء االزدهار مدى اليوم المزخرفة المنازل وتبين.  الوسطى
 تاريخ ومتابعة معايشة فيه للزوار يمكن متحف، إلى القديم المنجم تحويل تم 1988 عام وفي. راِملسبيرغ

 في خام مواد استخراج تم عام، ألف من أكثر مدار فعلى. القرون عبر فريد بشكل التعدين تطور
 .راِملسبيرغ

 وثائقي 18:15

 1 الجزء - األخضر الذهب

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 البشرية كنوز 22:03

 ألمانيا  ـ غوسالر و  راِملسبيرغ

 وثائقي 22:15

 1 الجزء - األخضر الذهب

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2019-09-19 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 البشرية كنوز 01:00

 ألمانيا  ـ غوسالر و  راِملسبيرغ

 وثائقي 01:15

 1 الجزء - األخضر الذهب

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 القصيرة غوفروي كريس حياة

 وثائقي 03:00

 1 الجزء - األخضر الذهب

 السيارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 البشرية كنوز 05:00

 ألمانيا  ـ غوسالر و  راِملسبيرغ

 وثائقي 05:15

 1 الجزء - األخضر الذهب

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 الجنوبية أمريكا في هومبولت اكتشافات - أورينكو نهر في رحلة:  االستوائية الحمى

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 البشرية كنوز 09:00

 ألمانيا  ـ غوسالر و  راِملسبيرغ

 وثائقي 09:15

 1 الجزء - األخضر الذهب

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

 تكنولوجياوال العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

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

 الضغط وجماعات الشركات بين الزراعية السياسة: الزراعي  اللوبي

 كثب عن 12:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم لحو مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 الجنوبية أمريكا في هومبولت اكتشافات - أورينكو نهر في رحلة:  االستوائية الحمى

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 الضغط وجماعات الشركات بين الزراعية السياسة: الزراعي  اللوبي

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 ولوجياوالتكن العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

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

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 كثب عن 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

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

 لألخبار جزمو مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الجمعة 2019-09-20 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

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

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

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

 كثب عن 04:00

 الثقافية لمجلةا - الثقافة واحة 04:30

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

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 القصيرة غوفروي كريس حياة

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

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

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

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

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

16:00 DW األخبار - األخبار 
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 (بريطانيا) Clean Bandit - أوروبية موسيقى 16:15

17:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 18:03

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث برزأل تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 السبت 2019-09-21 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع هذا المالع - العالم حول مراسلون 02:00

 كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:45

 وثائقي 03:15

 بالنفايات الغارق والكوكب كوكاكوال - البالستيكي الغزو

 10 انتاج يتم ثانية كل. األسماك من أكثر بالستيكية نفايات البحار تضم أن ُيتوقع 2050 عام  بحلول
 تواجه أن كوكاكوال تريد. المحيطات إلى آجال أم عاجال سيصل وعشرها الم،الع حول بالستيك أطنان
 حقا؟ ذلك تفعل فهل ذلك،

 تبيع التي الشركة  تعد 2030 عام حتى: طموحا يبدو إعالنا 2018 يناير في كوكاكوال شركة أصدرت
 الحقيقة عن تبحث اودريغ ساندرين الفيلم مخرجة".  هدر بال عالم"بـ  سنويا، بالستيكية قنينة مليار 120
 هنا. تماما مختلفة الصورة تبدو األمريكية، الشركة مقر عن وبعيدا تنزانيا في. النبيلة النوايا هذه وراء
 يلعب المالعب في حتى. اللونين بنفس بجدران ويمرون واألبيض، باألحمر ملونة حافالت الجميع ينتظر

 أن هو أكثر يقلق ما لكن. مكان كل في حاضر شركةال شعار.  واألبيض باألحمر ملونة بأجهزة األطفال
 استبدال 2013 منذ الشركة تواصل  عاما 50 قبل المتحدة الواليات في حصل كما. هنا نفسه يعيد التاريخ
 في باستمرار  تتراكم البالستيك من جباال فإن فعال، تدوير نظام وجود ولعدم. ببالستيكية الزجاجية القناني
 حيث الصين إلى نقلها بانتظار القناني تبقى وجمعها، فرزها يتم حيث وهناك. قانونية غير نفايات مكبات

 القناني هذه ثمن بتخفيض باستمرار يقومون الصينيين التجار لكن. جديدة الستخدامات تقطيعها يتم
 .الفارغة
 المشكلة أن أجاب أفريقيا، في المأزق هذا عن كوكاكوال شركة مدير نائب غولتسمان مايكل سئل وعندما
 حد على فعال تدوير نظام وجود تتيح تنزانيا في  تحتية بنية غياب في وإنما البالستيكية، القناني في ليست
 .تعبيره

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 ئقيوثا 05:15

 الضغط وجماعات الشركات بين الزراعية السياسة: الزراعي  اللوبي

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 1 الجزء - األخضر الذهب

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 07:30

 كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30
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 (السويد) Mando Diao - أوروبية موسيقى 09:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 09:45

 وثائقي 10:15

 1 الجزء - األخضر الذهب

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات مجلة - ةالسرع عالم 11:30

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 بالنفايات الغارق والكوكب كوكاكوال - البالستيكي الغزو

 وثائقي 14:00

 إيجة بحر في الفارغة الشباك - تستسلم ال إيفغينيا

 الصيد من تعاني المتوسط البحر في السمكية االحتياطيات من ٪93 أن األوروبي لالتحاد سةدرا أظهرت
 األنواع وبعض  حجما، أصغر األسماك أصبحت. الكبيرة الصيد سفن على أوال تقع والمسؤولية. المفرط
ا اختفت  .ذلك عواقب عن إيفغينيا اليونانية الصيادة تتساءل. تمام 
 يمكن كيف. اليوم في يورو 15 أي ، للكيلوغرام يوروهات ثالثة بسعر سماكاأل من كيلوغرامات خمسة
 مهنة تمارس. اليونانية خيوس جزيرة في فلوريس إيفغينيا الصيادة تسأله ما هذا ذلك؟ من يعيش أن إلنسان
 ألن الصيد في المستمر التناقص رغم ذلك في تستمر. عاما خمسين من أكثر منذ وزوجها هي الصيد
 من كيلوغراما 20 و 10 بين يتراوح ما يصطادان وزوجها هي كانت الماضي في.  ياتهاح البحر

 يكفي يعد لم اليوم الصيد لكن. جيدا دخال لهما يوفر ذلك وكان خيوس، سواحل قبالة المياه في األسماك
 في معدومة تكون تكاد الحكومية الرقابة.  القارب وقود لتغطية األحيان بعض في يكفي ال أنه حتى للعيش،
 ممكنة، فترة ألطول سيصطادان إنهما ويقوالن عاما، 78 وزوجها عاما، 69 إيفغينيا عمر يبلغ. اليونان

 يعمل لن إذ. النهاية على توشك التقاليد تلك أن يدركان لكنهما. أحالمهما وظيفة يزال ال الصيد ألن
 .كصيادين أبناؤهما

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 البشرية زكنو 15:00

 ألمانيا  ـ غوسالر و  راِملسبيرغ

 وثائقي 15:15

 1 الجزء - األخضر الذهب

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 بالنفايات الغارق والكوكب كوكاكوال - البالستيكي الغزو

17:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 مةالعول 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03



 DW Arabia | السبت 2019-09-21  53/76

 وثائقي 18:15

 الضغط وجماعات الشركات بين الزراعية السياسة: الزراعي  اللوبي

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 بالنفايات الغارق والكوكب كوكاكوال - البالستيكي الغزو

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 إيجة بحر في الفارغة الشباك - تستسلم ال إيفغينيا

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 (السويد) Mando Diao - أوروبية موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 1 الجزء - األخضر الذهب



ألحدا 2019-09-22  54/76  | DW Arabia 

 األحد 2019-09-22 

 كثب عن 00:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 وترحاله حله في نويماير جون

 160 صمم. العالمية الشهرة نحو قادها التي للباليه هامبورغ فرقة إدارة 1973 منذ نويماير جون يتولى
 بيته تبقى هامبورغ ولكن دائم تنقل في الفنان هذا. الكالسيكية الرقصات من بعضها أصبح تعبيرية، رقصة
 .األول
 وإبداعه الخاص، عالمه والباليه حياته، الرقص أصبح. الباليه في لهعم بسبب دائم تنقل في نويماير جون

 الرقصات لتصميم عمل ورشة المركز في ولديه هامبورغ، باليه فرقة في مدير أقدم هو. ينقطع ال
 مصدرا وتوفر هامبورغ، أوبرا دار في الجمهور أعماله تشد. للناشئين داخلية باليه ومدرسة واإلبداعات،

 إلى فيها عقده مدد. فيها شرف مواطن وهو باليه، مدينة إلى بفضله هامبورغ تحولت. الدار تإليرادا هاما
 .عاما خمسين مدى على هامبورغ باليه مدير حينها وسيصبح ،2023
 والتقاليد لألصنام ُمِحطما ليس هو. للباليه فرقته مع باالشتراك أو رقصات، كمصمم العالم نويماير يجوب
 جيمي وليس الباليه، كالبتون إيريك إنه: "بقوله ذلك اختصر النقاد أحد. مرهف حس ذو نفنا وإنما الجامدة

 في ويعمل. بادن بادن مدينة في الفني المهرجان دار في سنوية عروضا فرقته مع نويماير يقدم". هندركس
 لتصميم  دةالجدي نسخته بنجاح غارنير أوبرا تحتفل باريس، وفي. الوطنية كندا باليه فرقة مع تورتنو
 .القارات جميع في الرائدة الباليه لفرق الفني البرنامج ضمن توجد التي الكاميليا سيدة: الناجحة رقصته

 نوعه من فريدا فرقته في التجانس عدم يعتبر. المميز أسلوبه خالل من الباليه رقص بتجديد نويماير قام
 ".راقصين عم وليس بشر مع أعمل أنا:"  نويماير شعار في تبريره ويجد

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 بالنفايات الغارق والكوكب كوكاكوال - البالستيكي الغزو

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 إيجة بحر في الفارغة الشباك - تستسلم ال إيفغينيا

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 09:00
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 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 10:15

 كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 وترحاله حله في نويماير جون

 وثائقي 12:00

 إيجة بحر في الفارغة الشباك - تستسلم ال إيفغينيا

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 البشرية كنوز 13:00

 ألمانيا  ـ غوسالر و  راِملسبيرغ

 وثائقي 13:15

 1 الجزء - األخضر الذهب

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 وترحاله حله في نويماير جون

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 17:15

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 (السويد) Mando Diao - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الضغط وجماعات الشركات بين الزراعية السياسة: الزراعي  اللوبي

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من فزيونيةتل تقارير - مراسلون 21:15
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 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 بالنفايات الغارق والكوكب كوكاكوال - البالستيكي الغزو

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين 2019-09-23 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان نعي من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 وترحاله حله في نويماير جون

 وثائقي 02:00

 إيجة بحر في الفارغة الشباك - تستسلم ال إيفغينيا

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 يةالشوفين األيديولوجيات عودة - والحاضر فايمار جمهوية

 الفيلم يظهر المعاصرة؟ اليمينية التيارات فكر فايمار فترة في الشوفينية الجماعات أيديولوجيات تشبه هل
 .النازية منذ مثيل له يسبق لم واسع بشكل منظمة ألمانيا في اليمينية األوساط أن إذ التشابه، أوجه الوثائقي
 بعد ما بصدمات فايمار جمهورية سنوات يزتتم. منه التعلم يمكن لكن نفسه، يكرر ال التاريخ أن صحيح
 وكذلك. والفقر العملة قيمة وانهيار السياسي والتطرف المتطاحنة والجماعات الشوارع ومعارك الحرب

 بعد أنه يتخيل أحد يكن لم. برلماني حزبي ونظام حر ديمقراطي ونظام هائل اقتصادي ازدهار خالل من
 هناك كانت ولكن. النازية بصعود الفتية الديمقراطية إنجازات كل على القضاء سيتم فقط، قليلة سنوات
 آنذاك األحزاب وناخبي شابة يمينية بحركات األمر يتعلق اليوم؟ عن ماذا لكن.  ومؤشرات عالمات
 الشعارات أي السياسية؟ أهدافها لفرض اليمينية واألحزاب الحركات تستخدمها التي الوسائل هي ما. واآلن

 الوقت؟ ذلك في لعبته كما دورا اليوم تلعب والعدو للصديق النمطية والصور

 
ا الفيلم يلقي  قليلة؟ سنوات غضون في اليوم أوروبا تغيرت كيف. ألمانيا حدود خارج على نظرة أيض 

 القارة أنحاء جميع في الديمقراطيات انهارت الوقت، ذلك في التأثير؟ هذا اليمينية التيارات اكتسبت وكيف
 قوة ألمانيا، أجل من البديل حزب بوجود اليميني التيار أصبح اليوم؟ عن ماذا لكن. ورق من بيوت مثل

ا األلمانية، البرلمانات جميع في مؤثرة ا، وعنصرية شوفينية أيديولوجية خالل من متحد   ترتبط جزئي 
ا ا ارتباط   أحضان إلى الناس عيةالجما والبطالة العظيم الكساد قاد الوقت، ذلك في. الثالثينيات بأفكار مباشر 
ا حدثت لو ماذا. كبيرة بأعداد اليمين  ديمقراطيتنا استقرار مدى ما الناس؟ ثقة تزعزع جديدة أزمة غد 

 وإنجازاتها؟

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 ثائقيو 05:15

 وترحاله حله في نويماير جون

 كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15
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 الشوفينية األيديولوجيات عودة - والحاضر فايمار جمهوية

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 وترحاله حله في نويماير جون

 وثائقي 10:00

 إيجة بحر في الفارغة الشباك - تستسلم ال إيفغينيا

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:30

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:45

 وثائقي 11:15

 بالنفايات الغارق والكوكب كوكاكوال - البالستيكي الغزو

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 الشوفينية األيديولوجيات عودة - والحاضر فايمار جمهوية

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الشوفينية أليديولوجياتا عودة - والحاضر فايمار جمهوية

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 بالنفايات الغارق والكوكب كوكاكوال - البالستيكي الغزو

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 20:03

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

 كثب عن 21:30

22:00 DW األخبار - راألخبا 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 وترحاله حله في نويماير جون

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الثالثاء 2019-09-24 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية يفض 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 01:00

 وثائقي 01:15

 الشوفينية األيديولوجيات عودة - والحاضر فايمار جمهوية

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - أللمانيا الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 (السويد) Mando Diao - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 إيجة بحر في الفارغة الشباك - تستسلم ال إيفغينيا

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 بالنفايات الغارق والكوكب كوكاكوال - البالستيكي الغزو

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 الشوفينية األيديولوجيات عودة - والحاضر فايمار جمهوية

 كثب عن 10:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 تيةالعنكبو والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 (السويد) Mando Diao - أوروبية موسيقى 11:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30

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

 وثائقي 14:30

 إيجة بحر في الفارغة الشباك - تستسلم ال إيفغينيا

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 وترحاله حله في نويماير جون

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 كثب عن 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 18:03

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 21:30

 إيجة بحر في الفارغة الشباك - تستسلم ال إيفغينيا

22:00 DW األخبار - األخبار 

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث زألبر تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 األربعاء 2019-09-25 

 وثائقي 00:00

 إيجة بحر في الفارغة الشباك - تستسلم ال إيفغينيا

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 بالنفايات الغارق والكوكب كوكاكوال - البالستيكي الغزو

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 07:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 08:00

 وثائقي 08:30

 إيجة بحر في الفارغة الشباك - سلمتست ال إيفغينيا

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 بالنفايات الغارق والكوكب كوكاكوال - البالستيكي الغزو

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 11:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 12:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 13:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية والشبكة ميالرق العالم - كليك 15:00

 وثائقي 15:15
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 بالنفايات الغارق والكوكب كوكاكوال - البالستيكي الغزو

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 فيةالثقا المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 البشرية كنوز 18:03

 األمريكية المتحدة الواليات ، األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 ورهبة روعة يهيضاه منها أحد ال لكن كانيون، غراند من وأضيق أعمق األرض هذه على أخاديد هناك
 1800 بعمق ضيق جبلي أخدود من ويتكون ، أريزونا غرب شمال في كانيون غراند منتزه يقع.  وشهرة
 األرضية القشرة في الهائل الشق هذا يمتد.  كيلومترا 30 إلى األماكن بعض في يصل وعرض متر،

 .المشجرة كايباب هضبة عبر كيلومترا 450 لمسافة
 بقي.  سنة مليون خمسين إلى أربعين مدار على الجيولوجيين، تقديرات بحسب التضاريس، هذه نشأت
 ،1869 عام باول ويسلي جون الرائد قام حتى األوروبيين، الفاتحين على منيعا عديدة، لقرون الوادي
 من هو أيضا ويسلي. العظيم األخدود من الداخلي الجزء الستكشاف كولورادور نهر على الشهيرة برحلته
 سنويا. المتحدة الواليات في زيارة المعالم أكثر  بين من اليوم يعتبر الذي ،"كانيون غراند" اسم عليه أطلق
 .زائر ماليين خمسة  قرابة إليه يأتي

 وثائقي 18:15

 2  الجزء - األخضر الذهب

" األخضر الذهب" على الطلب يزداد العالم، أنحاء جميع في. الجديد األخضر الذهب ـ الزراعية األراضي
. العائدات حيث من الجديدة الزراعية األراضي هذه أكبر من واحدة ُتعد وإثيوبيا. العالمية األسواق أجل من

 لكن. أجانب لمستثمرين الهكتارات ماليين اإلثيوبية الحكومة تؤجر ضخمة، صادرات عائدات في وأمال
 .المظلمة جوانبه له أيضا بالرخاء الحلم
 الذين المزارعين صغار من مليون من أكثر وهناك جدا، كبير نطاق على قسرية تهجير عمليات ذلك يعقب
 هذا مواجهة في العنف من دوامة والنتيجة. ُتستنفد األراضي طاقات أن كما الوحيد، رزقهم مصدر فقدوا

 مؤسسات تقدمها الدوالرات بمليارات تنموية مالية مساعدات فيه تساهم التطور هذا ألن. البيئي التدمير
 جام الحكومة عليه تصب الكبيرة المشاريع وجه في يقف ومن. الدولي والبنك األوروبي االتحاد مثل

 في نفسه أقحم وبالتالي صوته، رفع الذي أرغاو الشاب اإلثيوبي الصحفي أيضا عايشه ما وهذا. غضبها
 . الخطر دائرة

 ضخمة أرباح تحقيق في لبعضا يأمل الدولة؟ ألراضي بيع أم االقتصادي للنمو كمحفز دولية استثمارات
 يواكيم السويدي المخرج يريد المرة الحقيقة هذه. إقامته ومحل رزقه مصدر يفقد اآلخر والبعض وتقدم،
 في ونشطاء مالَحقين وصحافيين التنموية المساعدات تقديم وبيرقراطيي المستثمرين من معرفتها ديمير
 .البوليسية القصص يشبه وثائقي مفيل. أراضيهم من مطرودين ومزارعين الطبيعة حماية

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

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

 األمريكية المتحدة الواليات ، األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي 22:15

 2  الجزء - األخضر الذهب

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الخميس 2019-09-26 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 قتصاديةاال المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 البشرية كنوز 01:00

 األمريكية المتحدة الواليات ، األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي 01:15

 2  الجزء - األخضر الذهب

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 إيجة بحر في الفارغة الشباك - تستسلم ال إيفغينيا

 وثائقي 03:00

 2  الجزء - راألخض الذهب

 السيارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 البشرية كنوز 05:00

 األمريكية المتحدة الواليات ، األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي 05:15

 2  الجزء - األخضر الذهب

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 وترحاله حله في نويماير جون

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 البشرية كنوز 09:00

 األمريكية المتحدة الواليات ، األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي 09:15

 2  الجزء - األخضر الذهب

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

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

 الشوفينية األيديولوجيات عودة - والحاضر فايمار جمهوية

 كثب عن 12:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 وترحاله حله في نويماير جون

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 الشوفينية األيديولوجيات عودة - والحاضر فايمار جمهوية

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي عالمال - كليك 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

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

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 كثب عن 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

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

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 الجمعة 2019-09-27 

 أوروبا في المجتمعو الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

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

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - سرعةال عالم 02:30

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

 كثب عن 04:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 04:30

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

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 إيجة بحر في الفارغة الشباك - تستسلم ال إيفغينيا

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

 وحكايات اصوأشخ دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

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

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 كثب عن 14:30

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

16:00 DW األخبار - األخبار 
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 (السويد) Mando Diao - أوروبية موسيقى 16:15

17:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 18:03

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 22:03

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:00
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 السبت 2019-09-28 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:45

 وثائقي 03:15

 كبيرال التحول

 على التعرف حاليا اللوغاريتمات تستطيع إذ. أساسي تغيير إلي الصناعي الذكاء مجال في التطور يقود
 الصناعي الذكاء سيغير كيف ينتظرنا؟ ماذا. والسيارات بالطائرات وتتحكم باركنسون، مرض أو السرطان
 مجتمعنا؟
 أوروبا في الصناعي الذكاء أبحاث مراكز أهم يزور يوغشفار رانغا العلمية بالشؤون المختص الصحفي
 من العديد المجال هذا تطوير يوفر. حاليا تحدث التي الكبيرة التغيرات وُيظهر والصين، المتحدة والواليات
 الصناعي الذكاء خالل من يمكن إذ أيضا، مخاطر على تنطوي السريعة التغير وتيرة لكن. الفرص
. صعبا وزائف حقيقي ماهو بين التمييز تجعل عالية يةبحرف والمرئية الصوتية بالتسجيالت التالعب
 أصبحت. الحاجة عن فائضة ستصبح الوظائف من العديد لكن إنتاجية، أكثر العمل عالم سيصبح

 كيفية أن في تكمن المشكلة لكن. العاملين تقييم أو والتأمينات، القروض تحسم التي هي اللوغاريتمات
 مدينة ففي. شاملة رقابة تتيح وأنها سيما ال للبشر، بالنسبة مفهومة دتع لم لقرارتها اللوغارتيمات توصل

 من المواطنين لتقييم الصناعي الذكاء على قائم" اجتماعي إئتمان نظام" حاليا يطبق الصينية رونغتشينغ
 .الدولة قبل
 تركها نريد وأ يمكننا التي القرارات هي ما الديمقراطية؟ أو الشخصية حرياتنا الصناعي الذكاء يهدد هل

 اآلن؟ خوضها يجب التي المجتمعية النقاشات هي ما للوغاريتمات؟

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 الشوفينية األيديولوجيات عودة - والحاضر فايمار جمهوية

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 2  الجزء - األخضر الذهب

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 07:30

 كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30

 (سويسرا) Alina Amuri - أوروبية موسيقى 09:00
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 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 09:45

 وثائقي 10:15

 2  الجزء - األخضر الذهب

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات أشخاصو دول - أوروبا على عين   12:00

 كثب عن 12:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 الكبير التحول

 وثائقي 14:00

 للعالج فرصة آخر: باألعضاء التبرع

 االنتظار فترة يطيل ما وهو. الموت بعد باألعضاء للتبرع استعداد على فقط األلمان من قليل عدد يزال ما
 .سنوات أربع مدى على حالتين الوثائقي الفيلم هذا يرافق. آلخرين الحياة يهب وعض على للحصول

 مدين بأنه تماما يدرك فهو. فيندال ليو يقول هكذا" اآلن مسؤولة بطريقة معها أتعامل أن يجب هبة إنها"
 العضو يهلد أحدهم بموت تأمل فولسفيلد ميغي كانت المقابل وفي. كليتيه إحدى منحه الذي ألبيه بسعادته
 على رئتها عمل بسوء تسبب نادر وراثي خلل من ميغي تعاني.  رئة إلى ماسة بحاجة كانت فقد. المناسب

 تعيش وهي جيدة، بحال اليوم ميغي تبدو. حياتها أنقذت رئة على النهاية في حصلت لكنها. متواصل نحو
 تفكر إنها تقول. الوقت ذات في وحزينة ممتنة يجعلها أمر. غريب شخص برئة تقريبا سنوات أربع منذ

 . ترافقها روحه أن لو كما وتشعر لها، بالمتبرع وتكرار مرارا
 الزراعة بعملية مرورا الصعب االنتظار من سنوات، أربع مدى على وميغي ليو الوثائقي الفيلم هذا يرافق

 .الجديد بالعضو الحياة إلى وصوال المرهقة،

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 البشرية كنوز 15:00

 األمريكية المتحدة الواليات ، األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي 15:15

 2  الجزء - األخضر الذهب

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الكبير التحول

17:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 عولمةال 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 الشوفينية األيديولوجيات عودة - والحاضر فايمار جمهوية
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19:00 DW خباراأل - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الكبير التحول

20:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 للعالج فرصة آخر: باألعضاء التبرع

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 قافيةالث المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 (سويسرا) Alina Amuri - أوروبية موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 2  الجزء - األخضر الذهب
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 األحد 2019-09-29 

 كثب عن 00:00

 الثقافية المجلة - الثقافة حةوا 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 بوتسوانا في ميتال هيفي موسيقى ملكات

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 الكبير التحول

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 للعالج فرصة رآخ: باألعضاء التبرع

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 10:15

 كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 بوتسوانا في ميتال هيفي موسيقى لكاتم

 وثائقي 12:00

 للعالج فرصة آخر: باألعضاء التبرع

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 البشرية كنوز 13:00
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 األمريكية المتحدة الواليات ، األرض تاريخ بانوراما -كانيون غراند

 وثائقي 13:15

 2  الجزء - األخضر الذهب

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 بوتسوانا في ميتال هيفي موسيقى ملكات

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 17:15

 ألمانيا من عربية وقصص شخصيات - وحكاية ضيف 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 (سويسرا) Alina Amuri - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الشوفينية األيديولوجيات عودة - والحاضر مارفاي جمهوية

20:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 التكنولوجياو العلوم مجلة - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 الكبير التحول

 الحوار بداية االجتالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين 2019-09-30 

 اإلنسان و العولمة ةمجل - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 بوتسوانا في ميتال هيفي موسيقى ملكات

 وثائقي 02:00

 للعالج فرصة آخر: باألعضاء التبرع

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 1989 عام براغ في للهروب ثغرة

 السفارة شرفة في غيشنر ديترش هانس الغربية ألمانيا خارجية وزير وقف  1989  سبتمبر/أيلول 30 في
 لكن.  عأسابي مدى على صمدوا الذين الشرقية ألمانيا من  الالجئين آلالف الفرج حامال براغ، في األلمانية
 .الفرح أصوات وسط ضاعت كلماته
 ظروف تحت خيام وفي الحديقة في وعاشوا السفارة، إلي أطفالها مع لجأت شابة عائالت الغالب في كانت
 أولئك لمأساة سياسي حل عن األسابيع هذه طيلة البحث يجري كان محموم، بشكل. كارثية صحية

 التحول عملية إيقاف باإلمكان يعد لم ألنه حيرة، في اأيض   المفاوضون كان نفسه، الوقت وفي. الالجئين
 عبارة جاءت ثم. الوراء إلى  التاريخ عجلة إرجاع يمكن وال السابقة، الشرقية الكتلة بلدان في الديمقراطي

 إليكم جئنا لقد: "الشرقية ألمانيا لنهاية مهدت والتي ، فقط كلمات 10 من المؤلفة غينشر ديتريش هانس
 هتافات وسط ضاعت" ممكنة أصبحت"...  األخيرتان الكلمتان...".   اليوم مغادرتكم بأن كملنبلغ اليوم
 .يوصف ال فرح

 
 مسألة المؤلفون يناقش إذ.  المعتادة بالطريقة إليها يتطرق ال لكنه الدرامية، األحداث الفيلم هذا يروي

 تشيكوسلوفكيا جمهورية حكومة لتتوص حيث التشيكوسلوفاكية، النظر وجهة من األولى بالدرجة الالجئين
 وفي ذلك، مع". بحتة ألمانية-ألمانية مسألة القضية" مفادها موقف إلى 1989 أغسطس في  االشتراكية

 والدبلوماسيين السياسيين أن لدرجة بالدهم على الضغط ازداد فقط، أسابيع بضعة غضون
 رؤى الفيلم يعرض. بسرعة التحرك لىع الديمقراطية ألمانيا جمهورية قيادة حثوا التشيكوسلوفاكيين

 مصير حسم تم حيث نيويورك، وأخيرا وموسكو وبون الشرقية وبرلين براغ بين الدبلوماسية للعبة مدهشة
 .المتحدة لألمم العامة الجمعية هامش على الالجئين

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - راسلونم 05:00

 وثائقي 05:15

 بوتسوانا في ميتال هيفي موسيقى ملكات

 كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 1989 عام براغ في للهروب ثغرة
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 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 بوتسوانا في ميتال هيفي موسيقى ملكات

 وثائقي 10:00

 للعالج فرصة آخر: باألعضاء التبرع

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 10:30

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:45

 وثائقي 11:15

 الكبير التحول

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين نم تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 1989 عام براغ في للهروب ثغرة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 1989 عام براغ في للهروب ثغرة

17:00 DW ألخبارا - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 الكبير التحول

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

20:00 DW األخبار - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك ينب صحتك 20:03

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:30

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

22:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 بوتسوانا في ميتال هيفي قىموسي ملكات

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


