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 األربعاء 2020-01-01 

 وثابمً 00:00

 مؽامرة الذكاء االصطناعً -الروبوت شارلً ومخترعوه والناس 

 هل ٌمكن الشفاء منه؟ -الممار  -صحتن بٌن ٌدٌن  00:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  01:00

 وثابمً 01:15

 من األسطورة إلى العالمة التجارٌة -لصر نوٌشفانشتاٌن 

 عزت جمٌل : "الرلص ٌنسٌنً الدنٌا" -ضٌؾ وحكاٌة  02:00

 أوروبا، مستقبلً! -بال حدود  -صنع فً ألمانٌا  02:30

 "المساكنة، عاللة ممنوعة أم حرٌة اختٌار؟" -جعفر تون  03:00

 أتران من أصول إفرٌمٌة باآلالؾ حاملٌن للجنسٌة التركٌة -عٌٌن على أوروبا  04:00

 الحمض النووي كمخزن للبٌانات -المستمبل اآلن  04:30

 "المساكنة، عاللة ممنوعة أم حرٌة اختٌار؟" -جعفر تون  05:00

 هل ٌمكن الشفاء منه؟ -الممار  -صحتن بٌن ٌدٌن  06:00

 أوروبا، مستمبلً! -بال حدود  -صنع فً ألمانٌا  06:30

 "المساكنة، عاللة ممنوعة أم حرٌة اختٌار؟" -جعفر تون  07:00

 عزت جمٌل : "الرلص ٌنسٌنً الدنٌا" -وحكاٌة ضٌؾ  08:00

 وثابمً 08:30

 مؽامرة الذكاء االصطناعً -الروبوت شارلً ومخترعوه والناس 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  09:00

 وثابمً 09:15

 من األسطورة إلى العالمة التجارٌة -لصر نوٌشفانشتاٌن 

  من البالستٌن فً مواج ة التحول المناخًورق األرز بدالا  - 3000العولمة  10:00

 أوروبا، مستمبلً! -بال حدود  -صنع فً ألمانٌا  10:30

 "المساكنة، عاللة ممنوعة أم حرٌة اختٌار؟" -جعفر تون  11:00

 عزت جمٌل : "الرلص ٌنسٌنً الدنٌا" -ضٌؾ وحكاٌة  12:00

 أوروبا، مستمبلً! -بال حدود  -صنع فً ألمانٌا  12:30

 "المساكنة، عاللة ممنوعة أم حرٌة اختٌار؟" -جعفر تون  13:00

 الحمض النووي كمخزن للبٌانات -المستمبل اآلن  14:00

 ورق األرز بدالا من البالستٌن فً مواج ة التحول المناخً - 3000العولمة  14:30

 طابرات بدون طٌار متعددة الوظابؾ -كلٌن  15:00

 وثابمً 15:15
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 من األسطورة إلى العالمة التجارٌة -لصر نوٌشفانشتاٌن 

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  16:15

 لماء ألمانً جنوب أفرٌمً -اثنا عشر صوتا  -واحة الثمافة  16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 أوروبا، مستمبلً! -بال حدود  -صنع فً ألمانٌا  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  18:03

 البلدة الخشبٌة على ساحل البحر، فنلندا -راوما 

تعد مدٌنة راوما المدٌمة ذات المبانً المكتظة أكبر مدٌنة خشبٌة فً شمال أوروبا. وهً إحدى مدن 
الساحل الؽربً لفنلندا التً مازالت هٌاكل ا األساسٌة لابمة حتى ٌومنا هذا. العصور الوسطى الملٌلة على 

 ألّر أحد فرسان الملن السوٌدي الحموق األولى لمدٌنة راوما. 1442وفً عام 
ا بعد ثالثة لرون من الحرٌك الكبٌر األخٌر عام  إعادة بناء البلدة المدٌمة فً راوما بدون تؽٌٌر تمرٌبا

فً ن اٌة المطاؾ للوعً التراثً لدى مواطنٌ ا سابماا وحاضراا. فالفنانون تعود بالفضل  1852
ا من  والمعمارٌون نجحوا فً الحفاظ على طابع المرون الوسطى لمدٌنت م. استفادت مدٌنة راوما أٌضا
ة االزدهار العام فً أوروبا فً مطلع المرن. فمد جلبت فترة اإلبحار الشراعً الكبٌرة رخاءا هابالا للمدٌن
وتحّولت واج ات المنازل الرمادٌة السابمة إلى مظ رها الملون الحالً. ورؼم عملٌة التصنٌع السرٌعة 
ا. ففً  ظلت خطة البناء التارٌخٌة لراوما المدٌمة بدون تؽٌٌر لبنٌت ا المدٌمة. ومع ذلن ال تعد راوما متحفا

سكنون فً هذه المدٌنة الخشبٌة مواطن ٌ 800مصنعاا وورشة عمل. ولرابة  180البلدة المدٌمة هنان 
ا ٌتكون من التراث والحداثة. أمام  ا ومل ما ا إبداعٌا الساحرة. وتعد بلدة راوما المدٌمة ل ؤالء وللزوار مزٌجا

 المدٌنة الخشبٌة الصؽٌرة على البحر مستمبل واعد بفضل تفانً مواطنٌ ا.

 وثائقً 18:15

 لعبة كبار األثرٌاء -الٌخوت العمالقة 

 ن أكبر ٌخت فً العالم؟من ٌمتل
متراا وٌملكه حاكم أبو ظبً. فٌما ٌشبه المنافسة ٌحاول الشٌوخ العرب وطبمة  180ٌخت "عزام" طوله 

 األثرٌاء الروس والملٌاردٌرات األمرٌكٌون التفوق على بعض م البعض.
 180طول ملٌون ٌورو، وهو ٌخت "عزام" لحاكم أبو ظبً، ب 613ٌبلػ سعر أكبر ٌخت خاص فً العالم 

ا. إضافة إلى سعر الشراء ٌكلؾ الطالم والولود والصٌانة حوالً  متراا. الٌخت ٌحتاج إلى الصٌانة أٌضا
عشرة مالٌٌن ٌورو سنوٌاا. تصمٌم وتج ٌز هذه الٌخوت ٌتم حصراا من لبل مصممٌن مش ورٌن مثل 

نرافك مصمم السفن  فٌلٌب شتارن. بعض أؼنى أصحاب الٌخوت ٌسمحون بالدخول إلى لصورهم العابمة.
النروٌجً إسبٌن أوٌنو الذي ٌتحدث عن الرؼبات الحصرٌة لزبابنه وٌعرض معنى الفخامة الحمٌمٌة فً 

أعلى مستوٌات ا. من منصة هبوط الطابرات المروحٌة إلى الؽواصة الشخصٌة الصؽٌرة، على متن 
ك الملٌاردٌرات فً السنوات الٌخوت الضخمة ٌوجد كل شًء. وإلى جانب موناكو ومٌامً وأبو ظبً انطل

الماضٌة إلى وج ات ؼٌر اعتٌادٌة مثل المحٌط المتجمد الشمالً، وذلن إلشباع رؼبت م فً الحصول على 
 شًء ممٌز.

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 ً أوروباالحٌاة والمجتمع ف -ٌوروماكس  20:03

 عزت جمٌل : "الرلص ٌنسٌنً الدنٌا" -ضٌؾ وحكاٌة  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 ورق األرز بدالا من البالستٌن فً مواج ة التحول المناخً - 3000العولمة  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 
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 اإلنسانٌة مٌراث -كنوز البشرٌة  22:03

 البلدة الخشبٌة على ساحل البحر، فنلندا -راوما 

 وثابمً 22:15

 لعبة كبار األثرٌاء -الٌخوت العماللة 

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  23:00
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 الخمٌس 2020-01-02 

 درب من أجل أن ٌكون رالص بالٌه محترؾسٌمٌون ٌت -مراسلون  00:00

 طابرات بدون طٌار متعددة الوظابؾ -كلٌن  00:15

 أوروبا، مستمبلً! -بال حدود  -صنع فً ألمانٌا  00:30

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  01:00

 البلدة الخشبٌة على ساحل البحر، فنلندا -راوما 

 وثابمً 01:15

 األثرٌاءلعبة كبار  -الٌخوت العماللة 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  02:00

 وثابمً 02:30

 مؽامرة الذكاء االصطناعً -الروبوت شارلً ومخترعوه والناس 

 وثابمً 03:00

 لعبة كبار األثرٌاء -الٌخوت العماللة 

 بً أم دبلٌو تستعد الستمبال الصٌؾ بفبة رالٌة جدا -عالم السرعة  03:45

 العالم هذا األسبوع -العالم  مراسلون حول 04:15

 أوروبا، مستمبلً! -بال حدود  -صنع فً ألمانٌا  04:30

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  05:00

 البلدة الخشبٌة على ساحل البحر، فنلندا -راوما 

 وثابمً 05:15

 لعبة كبار األثرٌاء -الٌخوت العماللة 

 الستٌن فً مواج ة التحول المناخًورق األرز بدالا من الب - 3000العولمة  06:00

 لماء ألمانً جنوب أفرٌمً -اثنا عشر صوتا  -واحة الثمافة  06:30

 سٌمٌون ٌتدرب من أجل أن ٌكون رالص بالٌه محترؾ -مراسلون  07:00

 وثابمً 07:15

 العٌش فوق الممر

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  08:00

 أوروبا، مستمبلً! -د بال حدو -صنع فً ألمانٌا  08:30

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  09:00

 البلدة الخشبٌة على ساحل البحر، فنلندا -راوما 

 وثابمً 09:15

 لعبة كبار األثرٌاء -الٌخوت العماللة 

 عزت جمٌل : "الرلص ٌنسٌنً الدنٌا" -ضٌؾ وحكاٌة  10:00

 الحمض النووي كمخزن للبٌانات -المستمبل اآلن  10:30

 سٌمٌون ٌتدرب من أجل أن ٌكون رالص بالٌه محترؾ -مراسلون  11:00
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 وثابمً 11:15

 2التحول الجذري فً العصر الحدٌث، الجزء  - 1979

 عن كثب 12:00

 عالم قاٍس  -األوبرا 

 مان، رونالدو فٌالزون. إن م نجوم عالم األوبرا: آنا نٌترٌبكو، سٌسٌلٌا بارتولً، ٌوناس كاوف
 جمٌ م بدأوا صؽاراا وكانت المنافسة كبٌرة. كٌؾ نجحوا بتحمٌك المفزة الكبٌرة إلى المنصات العالمٌة؟

كٌؾ ٌصبح المرء نجم أوبرا؟ لماذا ٌنجح البعض، بٌنما ٌفشل البعض اآلخر؟ ٌتناول الفٌلم الوثابمً هذا 
لفة من مسٌرت م الم نٌة وٌعرفنا أٌضاا على مخرجٌن السؤال وٌمدم لنا مؽنٌات ومؽنٌن فً مراحل مخت

ولادة فرق موسٌمٌة ومسؤولٌن عن دور األوبرا. ٌتوصل الفٌلم إلى أن الصوت لوحده لم ٌعد منذ زمن 
ا لٌكون المرء مؽنً أوبرا ناجح. لوة األعصاب والمظ ر الجٌد هً الٌوم بذات األهمٌة تمرٌباا،  طوٌل كافٌا

ا بامتالن ورلة إضافة إلى شبكات التو اصل االجتماعً. الحصول على وظٌفة فً دار أوبرا أصبح شبٌ ا
ا، وهذا بعد ست  2000الٌانصٌب ذات األرلام الرابحة. إجمالً راتب المؽنً المبتدئ ٌبلػ  ٌورو ش رٌا

 سنوات من الدراسة. تمنً تركٌب المنصة ٌكسب أكثر. 
 فٌلم عن الطرٌك الشاق نحو الممة.

 لماء ألمانً جنوب أفرٌمً -اثنا عشر صوتا  -مافة واحة الث 12:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  13:00

 وثابمً 13:15

 العٌش فوق الممر

 أوروبا، مستمبلً! -بال حدود  -صنع فً ألمانٌا  14:00

 عزت جمٌل : "الرلص ٌنسٌنً الدنٌا" -ضٌؾ وحكاٌة  14:30

 أجل أن ٌكون رالص بالٌه محترؾ سٌمٌون ٌتدرب من -مراسلون  15:00

 وثابمً 15:15

 2التحول الجذري فً العصر الحدٌث، الجزء  - 1979

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 طابرات بدون طٌار متعددة الوظابؾ -كلٌن  16:15

 سجون ألمانٌة ٌعٌش مجرموها المسنون كما فً ُدور الرعاٌة -عٌٌن على أوروبا  16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحمض النووي كمخزن للبٌانات -المستمبل اآلن  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثائقً 18:03

 جبروت شركة أمازون
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ال توجد شركة تخزن بٌانات مستخدمٌ ا أكثر من شركة أمازون، أكبر تاجر إلكترونً فً العالم. أصبح 
% من األموال التً ٌنفم ا زبابن 50أمازون جٌؾ بٌزوس أؼنى رجل فً العالم. حوالً  ربٌس شركة

التجارة اإللكترونٌة تستحوذ علٌ ا أمازون. ف ل عمالق التجارة عبر االنترنت فً ظل نموه منمطع النظٌر 
 فً طرٌمه إلى إعادة تنظٌم نظامنا االلتصادي؟

ملٌون شخص حول العالم فً نفس الولت وممارنة  300ن أمازون عبارة عن آلة ٌمكن ا مرالبة أكثر م
بٌانات م وتحلٌل ا. إن شركة أمازون لٌست مجرد سوق إلكترونٌة ومشرفة على السوق وعارضة لمزٌد من 
الخدمات والسلع، بل آلة تتحكم أٌضا فً جمٌع تدفمات البٌانات فً هذه السوق، وتستخدم ا لصالح ا. من 

ة على صفحة أمازون ستؤدي إلى توجٌه كم كبٌر من المعلومات إلى الشركة ٌمكنه تصور أن نمرة واحد
عن العمٌل. التحدث إلى نظام خدمة العمالء اآللً، ومشاهدة عرض ٌتدفك على أمازون براٌم، وطلب 

كل هذا ٌضٌؾ إلى مكتبة بٌانات كل عمٌل. ٌتم جمع كل شًء،  -الخضراوات من خالل أمازون فرٌش 
لشركة من هذه المعلومات ال تكشؾ عنه. ما الذي سٌصبح ممكناا عند إضافة بٌانات وكل ما تستخلصه ا

من مجاالت عمل جدٌدة أخرى؟ فً الوالٌات المتحدة تعمل الشركة فً مجال الرعاٌة الصحٌة والتأمٌن، 
 وحالٌا تبحث الشرطة هنان عن المجرمٌن بمساعدة برنامج أمازون للتعرؾ على الوجه.

 مٌراث اإلنسانٌة -رٌة كنوز البش 18:45

 أرض خاوٌة بٌن الرمال والصخور، النٌجر -إٌر و تٌنٌره 

ا إلى جنب فً الصحراء الجنوبٌة. إٌر، وهً سلسلة جبال ومناطك موحشة  طبٌعتان مختلفتان جنبا
وصحراء صخرٌة وبحر صخري ومنطمة رمادٌة وسوداء ووعرة. إلى جانب تٌنٌره، ذات الكثبان الرملٌة 

 الطبٌعة المتؽٌرة باستمرار.الملونة و
ٌطلك على تٌنٌره صحراء الصحاري الملٌبة بالودٌان المتناثرة والممتلبة بالنباتات المتنوعة، حٌث ٌحاول 
آخر سكان الصحراء الحفاظ على حٌات م البدوٌة من االندثار. تتحرن لوافل الجمال المحملة بالملح إلى 

بٌعٌة ال ٌوجد فٌ ا شوارع وال طرلات. ٌحكً الفٌلم . فً رحلة تعبر مناطك طTénéréالجنوب من 
الوثابمً عن الصحراء المتملبة باستمرار، والتً تزداد حدودها باستمرار نحو الجنوب فً ظل توسع 

الجفاؾ فً وسط ا، ما ٌضطر الناس والحٌوانات إلى مؽادرة الصحراء. حتى أن حٌاة العزلة انتملت إلى 
 جمال الصحراء.الواحات. وبذا لم ٌتبمى سوى 

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 أوروبا، مستمبلً! -بال حدود  -صنع فً ألمانٌا  20:03

 عن كثب 20:30

 عالم لاس   -األوبرا 

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 ٌنسٌنً الدنٌا"عزت جمٌل : "الرلص  -ضٌؾ وحكاٌة  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 22:03

 جبروت شركة أمازون

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  22:45

 أرض خاوٌة بٌن الرمال والصخور، النٌجر -إٌر و تٌنٌره 

ا إلى جنب فً الصحراء الجنوبٌة. إٌر، وهً سلسلة جبال ومناطك موحشة  طبٌعتان مختلفتان جنبا
رٌة وبحر صخري ومنطمة رمادٌة وسوداء ووعرة. إلى جانب تٌنٌره، ذات الكثبان الرملٌة وصحراء صخ

 الملونة والطبٌعة المتؽٌرة باستمرار.
ٌطلك على تٌنٌره صحراء الصحاري الملٌبة بالودٌان المتناثرة والممتلبة بالنباتات المتنوعة، حٌث ٌحاول 

ن االندثار. تتحرن لوافل الجمال المحملة بالملح إلى آخر سكان الصحراء الحفاظ على حٌات م البدوٌة م
. فً رحلة تعبر مناطك طبٌعٌة ال ٌوجد فٌ ا شوارع وال طرلات. ٌحكً الفٌلم Ténéréالجنوب من 

الوثابمً عن الصحراء المتملبة باستمرار، والتً تزداد حدودها باستمرار نحو الجنوب فً ظل توسع 
والحٌوانات إلى مؽادرة الصحراء. حتى أن حٌاة العزلة انتملت إلى الجفاؾ فً وسط ا، ما ٌضطر الناس 

 الواحات. وبذا لم ٌتبمى سوى جمال الصحراء.
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 الجمعة 2020-01-03 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  00:00

 الحمض النووي كمخزن للبٌانات -المستمبل اآلن  00:30

 وثابمً 01:00

 جبروت شركة أمازون

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  01:45

 أرض خاوٌة بٌن الرمال والصخور، النٌجر -إٌر و تٌنٌره 

 أن ٌكون رالص بالٌه محترؾ سٌمٌون ٌتدرب من أجل -مراسلون  02:00

 طابرات بدون طٌار متعددة الوظابؾ -كلٌن  02:15

 سٌارة فورد فوكوس إس تً الرٌاضٌة ومواضٌع أخرى -عالم السرعة  02:30

 وثابمً 03:00

 جبروت شركة أمازون

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  03:45

 أرض خاوٌة بٌن الرمال والصخور، النٌجر -إٌر و تٌنٌره 

 عن كثب 04:00

 عالم لاس   -األوبرا 

 لماء ألمانً جنوب أفرٌمً -اثنا عشر صوتا  -واحة الثمافة  04:30

 وثابمً 05:00

 جبروت شركة أمازون

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  05:45

 أرض خاوٌة بٌن الرمال والصخور، النٌجر -إٌر و تٌنٌره 

 ن رالص بالٌه محترؾسٌمٌون ٌتدرب من أجل أن ٌكو -مراسلون  06:00

 طابرات بدون طٌار متعددة الوظابؾ -كلٌن  06:15

 وثابمً 06:30

 مؽامرة الذكاء االصطناعً -الروبوت شارلً ومخترعوه والناس 

 وثابمً 07:00

 جبروت شركة أمازون

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  07:45

 أرض خاوٌة بٌن الرمال والصخور، النٌجر -إٌر و تٌنٌره 

 سجون ألمانٌة ٌعٌش مجرموها المسنون كما فً ُدور الرعاٌة -عٌٌن على أوروبا  08:00

 اضطرابات األكل -صحتك بٌن ٌدٌك  08:30

 وثابمً 09:00

 جبروت شركة أمازون

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  09:45

 أرض خاوٌة بٌن الرمال والصخور، النٌجر -إٌر و تٌنٌره 



عةالجم 2020-01-03  10/84  | DW Arabia 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  10:00

 لماء ألمانً جنوب أفرٌمً -اثنا عشر صوتا  -واحة الثمافة  10:30

 وثابمً 11:00

 جبروت شركة أمازون

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  11:45

 أرض خاوٌة بٌن الرمال والصخور، النٌجر -إٌر و تٌنٌره 

 اضطرابات األكل -ٌن صحتن بٌن ٌد 12:00

 سٌارة فورد فوكوس إس تً الرٌاضٌة ومواضٌع أخرى -عالم السرعة  12:30

 وثابمً 13:00

 جبروت شركة أمازون

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  13:45

 أرض خاوٌة بٌن الرمال والصخور، النٌجر -إٌر و تٌنٌره 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  14:00

 كثب عن 14:30

 عالم لاس   -األوبرا 

 وثابمً 15:00

 جبروت شركة أمازون

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  15:45

 أرض خاوٌة بٌن الرمال والصخور، النٌجر -إٌر و تٌنٌره 

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 عروض موسٌمٌة من أوروبا -موسٌمى أوروبٌة  16:15

George Ezra )برٌطانٌا( 

17:00 DW األخبار -ر األخبا 

 سٌارة فورد فوكوس إس تً الرٌاضٌة ومواضٌع أخرى -عالم السرعة  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 ازعجناهم -البشٌر شو  18:03

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 لماء ألمانً جنوب أفرٌمً -وتا اثنا عشر ص -واحة الثمافة  20:03

 سجون ألمانٌة ٌعٌش مجرموها المسنون كما فً ُدور الرعاٌة -عٌٌن على أوروبا  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 ازعجناهم -البشٌر شو  22:03
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 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  23:00
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 السبت 2020-01-04 

 سجون ألمانٌة ٌعٌش مجرموها المسنون كما فً ُدور الرعاٌة -عٌٌن على أوروبا  00:00

 تً الرٌاضٌة ومواضٌع أخرىسٌارة فورد فوكوس إس  -عالم السرعة  00:30

 "المساكنة، عاللة ممنوعة أم حرٌة اختٌار؟" -جعفر تون  01:00

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  02:00

 عن كثب 02:15

 عالم لاس   -األوبرا 

 الحمض النووي كمخزن للبٌانات -المستمبل اآلن  02:45

 وثائقً 03:15

 البلد الرهٌنة -لبنان 

 هللا فً لبنان فً جوانب واسعة من الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة.  ٌتحكم حزب
 ال شًء ٌتم فً لبنان بدون حزب هللا الشٌعً أو ضد إرادته. وهو ٌزداد نفوذاا حتى خارج حدود البالد.
لم ٌعد ٌتم اتخاذ أي لرار سٌاسً فً لبنان بدون حزب هللا الشٌعً. البلد المكون من إثنٌات وطوابؾ 

انمسامات سٌاسٌة متزاٌدة. اآلن ٌ دد حزب هللا  1990ٌش د منذ ن اٌة الحرب األهلٌة فً عام مختلفة 
المدعوم والممول من إٌران بزعزعة االستمرار فً البالد والمنطمة. كحزب سٌاسً ٌموم حزب هللا بتعٌٌن 

مٌن العام وزٌرٌن فً الحكومة. ربٌس الوزراء السنً سعد الحرٌري ٌعتمد على حسن نصر هللا، األ
ألسباب لٌس ألل ا أن مٌلٌشٌات حزب هللا ألوى بكثٌر من الجٌش اللبنانً. فً خطبه الموٌة  -لحزب هللا 

ا. إسرابٌل ترى فً حزب هللا ذراع عدوها اللدود إٌران.  ٌ دد نصر هللا إسرابٌل والوالٌات المتحدة أٌضا
لحة فً جنوب لبنان وحفر عدة أنفاق إلى وعلى الرؼم من وجود لرار دولً، ٌموم حزب هللا بتخزٌن األس

داخل األراضً اإلسرابٌلٌة. تجدد الحرب بٌن حزب هللا وإسرابٌل سٌؤدي إلى تدمٌر لبنان وتسوٌته 
باألرض وسٌحدث أضراراا كبٌرة فً إسرابٌل. التوترات بٌن الوالٌات المتحدة وإٌران تزٌد من خطر 

اء لوته فً السنوات األخٌرة وتحول إلى دولة داخل دولة. الصراع. الفٌلم ٌعرض كٌؾ وّسع حزب هللا بذك
ولكن هنان مماومة ل ذا الوضع. تحاول لوى المجتمع المدنً التؽلب على النزاعات الدٌنٌة وسلون طرق 

 جدٌدة بالوسابل الدٌمولراطٌة.

 عزت جمٌل : "الرلص ٌنسٌنً الدنٌا" -ضٌؾ وحكاٌة  04:00

 فوكوس إس تً الرٌاضٌة ومواضٌع أخرى سٌارة فورد -عالم السرعة  04:30

 طابرات بدون طٌار متعددة الوظابؾ -كلٌن  05:00

 وثابمً 05:15

 2التحول الجذري فً العصر الحدٌث، الجزء  - 1979

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  06:00

 وثابمً 06:15

 لعبة كبار األثرٌاء -الٌخوت العماللة 

 اة والمجتمع فً أوروباالحٌ -ٌوروماكس  07:00

 اضطرابات األكل -صحتن بٌن ٌدٌن  07:30

 عن كثب 08:00

 عالم لاس   -األوبرا 

 الحمض النووي كمخزن للبٌانات -المستمبل اآلن  08:30

 عروض موسٌقٌة من أوروبا -موسٌقى أوروبٌة  09:00
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" وعازؾ الكٌبورد Alison Goldfrappمن لبل المؽنٌة  " 1999فً عام  Goldfrappتأسست فرلة 
"Will Gregory حتى اآلن أحرز كل ألبوم أصدره البرٌطانٌان مراكز متمدمة على لوابم أفضل ."

 األؼانً األوروبٌة.

 اضطرابات األكل -صحتن بٌن ٌدٌن  09:45

 وثابمً 10:15

 لعبة كبار األثرٌاء -الٌخوت العماللة 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -كس ٌوروما 11:00

 سٌارة فورد فوكوس إس تً الرٌاضٌة ومواضٌع أخرى -عالم السرعة  11:30

 سجون ألمانٌة ٌعٌش مجرموها المسنون كما فً ُدور الرعاٌة -عٌٌن على أوروبا  12:00

 عن كثب 12:30

 عالم لاس   -األوبرا 

 طابرات بدون طٌار متعددة الوظابؾ -كلٌن  13:00

 وثابمً 13:15

 البلد الرهٌنة -لبنان 

 العقٌدة والحٌاة 14:00

 صانعات سالم من الشرق: خمسون عاماً على تأسٌس رابطة "أدٌان من أجل السالم"

رابطة أدٌان من أجل السالم عبارة عن تجمع لممثلً أدٌان مختلفة فً أكثر من مبة دولة. الرابطة مستملة 
ستحتفل الرابطة بالذكرى  2020نٌة فً جمٌع أنحاء العالم. فً وتعتبر نفس ا وسٌطا فً النزاعات الدٌ

الخمسٌن على تأسٌس ا، لكن هذا النشاط النسوي لم ٌلك تمدٌرا كافٌا ولم تكرم ج ودهن من أجل المساواة 
 سوى اآلن مع أن بعض ن أصبح ٌحتل مناصب رفٌعة.

ا، هو مؤتمر دوري ٌعمد كل خمس عمدت الرابطة فً الصٌؾ الماضً مؤتمرا شامال ألول مرة فً ألمانٌ
ممثل دٌنً من جمٌع أرجاء العالم جاؤوا إلى لٌنداو على بحٌرة  900سنوات، ، بحضور أكثر من 

 كونستانس. لبل ا، كان فرٌك دي دبلٌو لد رافك أربع سٌدات فً مشروع ل ن فً األردن. 

 
دٌنات من مجموعة نساء الشرق حركة نسوٌة فً الشرق األوسط، ال تمودها طالبات شابات، بل نساء مت

ا: مسٌحٌة أو مسلمة أو  األوسط التابعة لرابطة أدٌان من أجل السالم. النساء مختلفات عن بعض ن تماما
ٌ ودٌة. إحداهن سفٌرة سابمة، وأخرى أستاذة جامعٌة، وثالثة سٌاسٌة ورابعة سجٌنة سٌاسٌة سابمة من 

 فً الحموق وفً دٌانات ن أٌضا. العراق. جمٌع ن ٌناضلن من أجل مساواة المرأة 

 
فً بطركٌة األردن لمن بتجمٌع بالة من الموى النسابٌة. ف ل استطعن إلناع المؤتمر العالمً الكبٌر لرابطة 

 أدٌان من أجل السالم على بحٌرة كونستانس فً ألمانٌا بنشاط ن؟ كامٌرا دي دبلٌو رافمت ن.

 اضطرابات األكل -صحتن بٌن ٌدٌن  14:30

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  15:00

 البلدة الخشبٌة على ساحل البحر، فنلندا -راوما 

 وثابمً 15:15

 لعبة كبار األثرٌاء -الٌخوت العماللة 

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 16:15

 البلد الرهٌنة -لبنان 

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 فرقة الموت فً مٌنسك -مراسلون  17:15
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 هل العالم فً تحسن أم أنه ٌزداد سوءاً؟ - 3000العولمة  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  18:03

 وثابمً 18:15

 2التحول الجذري فً العصر الحدٌث، الجزء  - 1979

19:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 19:15

 البلد الرهٌنة -لبنان 

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحمض النووي كمخزن للبٌانات -المستمبل اآلن  20:03

 العمٌدة والحٌاة 20:30

 صانعات سالم من الشرق: خمسون عاماا على تأسٌس رابطة "أدٌان من أجل السالم"

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 ٌار متعددة الوظابؾطابرات بدون ط -كلٌن  21:15

 عندما ٌتحول الجسد إلى أداة للتعبٌر والتواصل -بالٌه الثقافات المختلفة  -واحة الثقافة  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 عروض موسٌمٌة من أوروبا -موسٌمى أوروبٌة  22:03

 هل العالم فً تحسن أم أنه ٌزداد سوءاا؟ - 3000العولمة  22:45

 وثابمً 23:15

 لعبة كبار األثرٌاء -لٌخوت العماللة ا
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 األحد 2020-01-05 

 عن كثب 00:00

 عالم لاس   -األوبرا 

 عندما ٌتحول الجسد إلى أداة للتعبٌر والتواصل -بالٌه الثمافات المختلفة  -واحة الثمافة  00:30

 ازعجناهم -البشٌر شو  01:00

 سجون ألمانٌة ٌعٌش مجرموها المسنون كما فً ُدور الرعاٌة -ى أوروبا عٌٌن عل 02:00

 اضطرابات األكل -صحتن بٌن ٌدٌن  02:30

 فرلة الموت فً مٌنسن -مراسلون  03:00

 وثائقً 03:15

 اللوبً  الزراعً: السٌاسة الزراعٌة بٌن الشركات وجماعات الضغط

ة وإللٌمٌة وصدٌمة للحٌوانات؟ وبأي ثمن؟ ٌتم أي زراعة نرٌد؟ إلى أي مدى ٌمكن أن تكون مستدام
التفاوض فً االتحاد األوروبً على هذه المضاٌا. فاألمر ٌتعلك بمستمبلنا، وبإصالح السٌاسة الزراعٌة 

 وبمرارات بعٌدة المدى.
ا من عام  عندما ٌتم التفاوض فً بروكسل حول السٌاسة الزراعٌة المشتركة فً االتحاد األوروبً اعتبارا

ملٌار ٌورو  60، فإن إحدى المضاٌا ال امة تتمثل فً إعادة توزٌع الدعم الزراعً الذي تبلػ لٌمته  2020
. كٌؾ سٌتصرؾ نواب البرلمان األوروبً؟ هل سٌمررون  بشكل مستمل أم بما ٌخدم مصلحة الشركات 

ٌن فً وجماعات الضؽط؟ ٌكشؾ بحث حصري عن الروابط الوثٌمة بٌن هذه الج ات وبٌن البرلمانٌ
 بروكسل وبرلٌن وٌوضح كٌفٌة تعثر الج ود المبذولة من أجل الزراعة الصدٌمة للبٌبة.

 هل العالم فً تحسن أم أنه ٌزداد سوءاا؟ - 3000العولمة  04:00

 عن كثب 04:30

 عالم لاس   -األوبرا 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  05:00

 وثابمً 05:15

 البلد الرهٌنة -لبنان 

 أكبر بٌانو فً العالم ومواضٌع أخرى -ٌوروماكس  06:00

 سٌارة فورد فوكوس إس تً الرٌاضٌة ومواضٌع أخرى -عالم السرعة  06:30

 ازعجناهم -البشٌر شو  07:00

 العمٌدة والحٌاة 08:00

 صانعات سالم من الشرق: خمسون عاماا على تأسٌس رابطة "أدٌان من أجل السالم"

 عندما ٌتحول الجسد إلى أداة للتعبٌر والتواصل -بالٌه الثمافات المختلفة  - واحة الثمافة 08:30

 "المساكنة، عاللة ممنوعة أم حرٌة اختٌار؟" -جعفر تون  09:00

 فرلة الموت فً مٌنسن -مراسلون  10:00

 طابرات بدون طٌار متعددة الوظابؾ -كلٌن  10:15

 عن كثب 10:30

 عالم لاس   -األوبرا 

 العالم هذا األسبوع -ون حول العالم مراسل 11:00
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 وثابمً 11:15

 اللوبً  الزراعً: السٌاسة الزراعٌة بٌن الشركات وجماعات الضؽط

 العمٌدة والحٌاة 12:00

 صانعات سالم من الشرق: خمسون عاماا على تأسٌس رابطة "أدٌان من أجل السالم"

 اضطرابات األكل -دٌن صحتن بٌن ٌ 12:30

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  13:00

 البلدة الخشبٌة على ساحل البحر، فنلندا -راوما 

 وثابمً 13:15

 لعبة كبار األثرٌاء -الٌخوت العماللة 

 سٌارة فورد فوكوس إس تً الرٌاضٌة ومواضٌع أخرى -عالم السرعة  14:00

 عندما ٌتحول الجسد إلى أداة للتعبٌر والتواصل -لمختلفة بالٌه الثمافات ا -واحة الثمافة  14:30

 "المساكنة، عاللة ممنوعة أم حرٌة اختٌار؟" -جعفر تون  15:00

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 16:15

 اللوبً  الزراعً: السٌاسة الزراعٌة بٌن الشركات وجماعات الضؽط

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 ات بدون طٌار متعددة الوظابؾطابر -كلٌن  17:15

لٌنا شمامٌان: الغربة سلبتنً وطنً لكنها فجرت طاقات دفٌنة فً داخلً )الجزء  -ضٌف وحكاٌة  17:30

 ضٌف وحكاٌة -األول( 

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 فرلة الموت فً مٌنسن -مراسلون  18:03

 عروض موسٌمٌة من أوروبا -موسٌمى أوروبٌة  18:15

19:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 19:15

 2التحول الجذري فً العصر الحدٌث، الجزء  - 1979

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 سٌارة فورد فوكوس إس تً الرٌاضٌة ومواضٌع أخرى -عالم السرعة  20:03

 أكبر بٌانو فً العالم ومواضٌع أخرى -ٌوروماكس  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 فرلة الموت فً مٌنسن -اسلون مر 21:15

 ما أسباب مبالغة الطالب فً استخدام الهواتف الذكٌة؟ -المستقبل اآلن  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

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

 البلد الرهٌنة -لبنان 

 "المساكنة، عاللة ممنوعة أم حرٌة اختٌار؟" -تون  جعفر 23:00
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 اإلثنٌن 2020-01-06 

 هل العالم فً تحسن أم أنه ٌزداد سوءاا؟ - 3000العولمة  00:00

 أكبر بٌانو فً العالم ومواضٌع أخرى -ٌوروماكس  00:30

 فرلة الموت فً مٌنسن -مراسلون  01:00

 وثابمً 01:15

 اللوبً  الزراعً: السٌاسة الزراعٌة بٌن الشركات وجماعات الضؽط

 العمٌدة والحٌاة 02:00

 صانعات سالم من الشرق: خمسون عاماا على تأسٌس رابطة "أدٌان من أجل السالم"

 عندما ٌتحول الجسد إلى أداة للتعبٌر والتواصل -بالٌه الثمافات المختلفة  -واحة الثمافة  02:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  03:00

 وثائقً 03:15

 جنة أم جحٌم الروباتات ـ لعنة وبركة الذكاء االصطناعً

هل نحن على أعتاب عصر رلمً ذهبً أم عصر روبوتات ٌ دد بزوال العالم؟ هنان حاجة إلى معاٌٌر 
ٌجعلنا نحن البشر فرٌدٌن من نوعنا  أخاللٌة للتعامل مع الذكاء االصطناعً ولإلجابة على السؤال: ما

 حتى اآلن.
رؼم أن البشرٌة ال تزال بعٌدة عشرات السنٌن عن إنتاج أج زة لادرة على تعلٌم نفس ا بنفس ا و تكون 

ذكٌة كالبشر، إال أنه من الصعب الٌوم التمٌٌز بٌن البشر وواإلنسان اآللً وروبوتات الدردشة 
صطناعً. بحسب علماء وخبراء الذكاء االصطناعً، نحن اآلن فً أوالمساعدٌن الرلمٌٌن والذكاء اال

سباق مع الزمن:  فمبل أن تلحك بنا التكنولوجٌا ٌجب علٌنا إٌجاد إرشادات ومعاٌٌر أخاللٌة. وبٌنما ٌتنبأ 
بروفسور الذكاء االصطناعً  "ٌورؼن شمٌدهوبر" بذكاء اصطناعً ٌدٌر مصانع روبوتات فً الفضاء، 

ٌزٌاء السوٌدي ـ األمرٌكً "ماكس تٌؽمارن" من دولة  شمولٌة تخضع لمرالبة الذكاء ٌُحذر عالم الف
االصطناعً، كما ٌحذر الفٌلسوؾ "توماس مٌتسٌنؽر" من سباق تسلح لاتل للذكاء االصطناعً. لكن 

"مٌتسٌنؽر" ٌرى بأن أوروبا لادرة على أن تكون رابدة لوضع مٌثاق لمواعد سلون عالمٌة ملزمة على 
 ب هذا العصر الجدٌد.أعتا

 أكبر بٌانو فً العالم ومواضٌع أخرى -ٌوروماكس  04:00

 اضطرابات األكل -صحتن بٌن ٌدٌن  04:30

 فرلة الموت فً مٌنسن -مراسلون  05:00

 وثابمً 05:15

 اللوبً  الزراعً: السٌاسة الزراعٌة بٌن الشركات وجماعات الضؽط

 عن كثب 06:00

 عالم لاس   -األوبرا 

 ما أسباب مبالؽة الطالب فً استخدام ال واتؾ الذكٌة؟ -المستمبل اآلن  06:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  07:00

 وثابمً 07:15

 جنة أم جحٌم الروباتات ـ لعنة وبركة الذكاء االصطناعً

 ما أسباب مبالؽة الطالب فً استخدام ال واتؾ الذكٌة؟ -المستمبل اآلن  08:00

 سٌارة فورد فوكوس إس تً الرٌاضٌة ومواضٌع أخرى -الم السرعة ع 08:30

 العالم الرقمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌك  09:00
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 وثابمً 09:15

 اللوبً  الزراعً: السٌاسة الزراعٌة بٌن الشركات وجماعات الضؽط

 العمٌدة والحٌاة 10:00

 شرق: خمسون عاماا على تأسٌس رابطة "أدٌان من أجل السالم"صانعات سالم من ال

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  10:30

 اضطرابات األكل -صحتن بٌن ٌدٌن  10:45

 وثابمً 11:15

 البلد الرهٌنة -لبنان 

 أكبر بٌانو فً العالم ومواضٌع أخرى -ٌوروماكس  12:00

 بالؽة الطالب فً استخدام ال واتؾ الذكٌة؟ما أسباب م -المستمبل اآلن  12:30

 فرلة الموت فً مٌنسن -مراسلون  13:00

 وثابمً 13:15

 جنة أم جحٌم الروباتات ـ لعنة وبركة الذكاء االصطناعً

 اضطرابات األكل -صحتن بٌن ٌدٌن  14:00

 أكبر بٌانو فً العالم ومواضٌع أخرى -ٌوروماكس  14:30

 ازعجناهم -البشٌر شو  15:00

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 16:15

 جنة أم جحٌم الروباتات ـ لعنة وبركة الذكاء االصطناعً

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 أكبر بٌانو فً العالم ومواضٌع أخرى -ٌوروماكس  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  18:03

 وثابمً 18:15

 البلد الرهٌنة -لبنان 

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 اضطرابات األكل -صحتن بٌن ٌدٌن  20:03

 عندما ٌتحول الجسد إلى أداة للتعبٌر والتواصل -بالٌه الثمافات المختلفة  -واحة الثمافة  20:30

21:00 DW األخبار -خبار األ 

 عن كثب 21:30

 عالم لاس   -األوبرا 

22:00 DW  األخبار -األخبار 
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 فرلة الموت فً مٌنسن -مراسلون  22:03

 وثابمً 22:15

 اللوبً  الزراعً: السٌاسة الزراعٌة بٌن الشركات وجماعات الضؽط

 ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار متابعة تحلٌلٌة - DWمسائٌة  23:00
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 الثالثاء 2020-01-07 

لٌنا شمامٌان: الؽربة سلبتنً وطنً لكن ا فجرت طالات دفٌنة فً داخلً )الجزء  -ضٌؾ وحكاٌة  00:00

 ضٌؾ وحكاٌة -األول( 

 غانهاٌة نصف موسم البوندسلٌ -الدوري األلمانً  00:30

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  01:00

 وثابمً 01:15

 جنة أم جحٌم الروباتات ـ لعنة وبركة الذكاء االصطناعً

 هل العالم فً تحسن أم أنه ٌزداد سوءاا؟ - 3000العولمة  02:00

 ن اٌة نصؾ موسم البوندسلٌؽا -الدوري األلمانً  02:30

 كة العنكبوتٌةالعالم الرلمً والشب -كلٌن  03:00

 عروض موسٌمٌة من أوروبا -موسٌمى أوروبٌة  03:15

 العمٌدة والحٌاة 04:00

 صانعات سالم من الشرق: خمسون عاماا على تأسٌس رابطة "أدٌان من أجل السالم"

 ن اٌة نصؾ موسم البوندسلٌؽا -الدوري األلمانً  04:30

 ازعجناهم -البشٌر شو  05:00

شمامٌان: الؽربة سلبتنً وطنً لكن ا فجرت طالات دفٌنة فً داخلً )الجزء لٌنا  -ضٌؾ وحكاٌة  06:00

 ضٌؾ وحكاٌة -األول( 

 سجون ألمانٌة ٌعٌش مجرموها المسنون كما فً ُدور الرعاٌة -عٌٌن على أوروبا  06:30

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  07:00

 وثابمً 07:15

 البلد الرهٌنة -لبنان 

 هل العالم فً تحسن أم أنه ٌزداد سوءاا؟ - 3000لمة العو 08:00

 ن اٌة نصؾ موسم البوندسلٌؽا -الدوري األلمانً  08:30

 فرلة الموت فً مٌنسن -مراسلون  09:00

 وثابمً 09:15

 جنة أم جحٌم الروباتات ـ لعنة وبركة الذكاء االصطناعً

 عن كثب 10:00

 عالم لاس   -األوبرا 

 سجون ألمانٌة ٌعٌش مجرموها المسنون كما فً ُدور الرعاٌة -عٌٌن على أوروبا  10:30

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  11:00

 عروض موسٌمٌة من أوروبا -موسٌمى أوروبٌة  11:15

 هل العالم فً تحسن أم أنه ٌزداد سوءاا؟ - 3000العولمة  12:00

 ان اٌة نصؾ موسم البوندسلٌؽ -الدوري األلمانً  12:30
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 ازعجناهم -البشٌر شو  13:00

 سجون ألمانٌة ٌعٌش مجرموها المسنون كما فً ُدور الرعاٌة -عٌٌن على أوروبا  14:00

 العمٌدة والحٌاة 14:30

 صانعات سالم من الشرق: خمسون عاماا على تأسٌس رابطة "أدٌان من أجل السالم"

 العالم هذا األسبوع -حول العالم مراسلون  15:00

 وثابمً 15:15

 اللوبً  الزراعً: السٌاسة الزراعٌة بٌن الشركات وجماعات الضؽط

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 فرلة الموت فً مٌنسن -مراسلون  16:15

 عن كثب 16:30

 عالم لاس   -األوبرا 

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 ة نصؾ موسم البوندسلٌؽان اٌ -الدوري األلمانً  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 الجزء األول -كٌف حال المهاجرٌن العرب الٌوم فً ألمانٌا؟  -جعفر توك  18:03

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 البوندسلٌؽان اٌة نصؾ موسم  -الدوري األلمانً  20:03

 هل العالم فً تحسن أم أنه ٌزداد سوءاا؟ - 3000العولمة  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 العمٌدة والحٌاة 21:30

 صانعات سالم من الشرق: خمسون عاماا على تأسٌس رابطة "أدٌان من أجل السالم"

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 الجزء األول -عرب الٌوم فً ألمانٌا؟ كٌؾ حال الم اجرٌن ال -جعفر تون  22:03

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  23:00
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 األربعاء 2020-01-08 

 العمٌدة والحٌاة 00:00

 م"صانعات سالم من الشرق: خمسون عاماا على تأسٌس رابطة "أدٌان من أجل السال

 اضطرابات األكل -صحتن بٌن ٌدٌن  00:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  01:00

 وثابمً 01:15

 البلد الرهٌنة -لبنان 

لٌنا شمامٌان: الؽربة سلبتنً وطنً لكن ا فجرت طالات دفٌنة فً داخلً )الجزء  -ضٌؾ وحكاٌة  02:00

 ضٌؾ وحكاٌة -األول( 

 زمة النفاٌات البالستٌكٌةأ -صنع فً ألمانٌا  02:30

 الجزء األول -كٌؾ حال الم اجرٌن العرب الٌوم فً ألمانٌا؟  -جعفر تون  03:00

 سجون ألمانٌة ٌعٌش مجرموها المسنون كما فً ُدور الرعاٌة -عٌٌن على أوروبا  04:00

 ما أسباب مبالؽة الطالب فً استخدام ال واتؾ الذكٌة؟ -المستمبل اآلن  04:30

 الجزء األول -كٌؾ حال الم اجرٌن العرب الٌوم فً ألمانٌا؟  -فر تون جع 05:00

 اضطرابات األكل -صحتن بٌن ٌدٌن  06:00

 أزمة النفاٌات البالستٌكٌة -صنع فً ألمانٌا  06:30

 الجزء األول -كٌؾ حال الم اجرٌن العرب الٌوم فً ألمانٌا؟  -جعفر تون  07:00

الؽربة سلبتنً وطنً لكن ا فجرت طالات دفٌنة فً داخلً )الجزء  لٌنا شمامٌان: -ضٌؾ وحكاٌة  08:00

 ضٌؾ وحكاٌة -األول( 

 العمٌدة والحٌاة 08:30

 صانعات سالم من الشرق: خمسون عاماا على تأسٌس رابطة "أدٌان من أجل السالم"

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  09:00

 وثابمً 09:15

 البلد الرهٌنة -لبنان 

 هل العالم فً تحسن أم أنه ٌزداد سوءاا؟ - 3000العولمة  10:00

 أزمة النفاٌات البالستٌكٌة -صنع فً ألمانٌا  10:30

 الجزء األول -كٌؾ حال الم اجرٌن العرب الٌوم فً ألمانٌا؟  -جعفر تون  11:00

داخلً )الجزء  لٌنا شمامٌان: الؽربة سلبتنً وطنً لكن ا فجرت طالات دفٌنة فً -ضٌؾ وحكاٌة  12:00

 ضٌؾ وحكاٌة -األول( 

 أزمة النفاٌات البالستٌكٌة -صنع فً ألمانٌا  12:30

 الجزء األول -كٌؾ حال الم اجرٌن العرب الٌوم فً ألمانٌا؟  -جعفر تون  13:00

 ما أسباب مبالؽة الطالب فً استخدام ال واتؾ الذكٌة؟ -المستمبل اآلن  14:00

 لم فً تحسن أم أنه ٌزداد سوءاا؟هل العا - 3000العولمة  14:30
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 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  15:00

 وثابمً 15:15

 البلد الرهٌنة -لبنان 

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  16:15

 عندما ٌتحول الجسد إلى أداة للتعبٌر والتواصل -مافات المختلفة بالٌه الث -واحة الثمافة  16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 أزمة النفاٌات البالستٌكٌة -صنع فً ألمانٌا  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  18:03

 األساطٌر والخرافات فً استرالٌا -حدٌقة كاكادو الوطنٌة 

نذ أكثر من خمسٌن ألؾ سنة ٌعٌش البشر فً حدٌمة كاكادو الوطنٌة فً شمال استرالٌا. حتى اآلن ال م
ٌمكن الجزم بتولٌت بداٌة السكان األصلٌٌن من لومٌة الكاكادو برسم ونمش لصص م وأساطٌرهم على 

لد واصل السكان الصخور. ولكن األكٌد أن فن الرسم على الصخور فً كاكادو هو من األلدم فً العالم. و
 األصلٌون فً استرالٌا " األبروجٌنٌز " هذا التملٌد حتى ولت لرٌب فً الماضً.

كان الفنان ناٌامبولمً المعروؾ باسم باراموندي تشارلً، من آخر الرجال فً عشٌرته الذٌن تمتعوا 
ادو الٌوم . تملن كاك1965بوضعٌة سمحت له وحده بالرسم على صخور "نورالنؽً"، ولد توفً فً عام 

أكثر من ثالثة آالؾ وخمسمبة مولع أثري للرسم على الصخور، تجسد أنواعا متعددة من فنون وحكاٌات 
السكان األصلٌٌن السترالٌا. ؼٌر أن كاكادو لٌست مجرد منطمة لألساطٌر وإنما أٌضا أكبر أرض خصبة 

ا من الطٌور فً الحدٌمة. نوعا مختلف 280لطٌور نصؾ الكرة الجنوبً. حتى اآلن تم إحصاء أكثر من 
نوعا من الزواحؾ من بٌن ا تماسٌح المٌاه العذبة والمٌاه  125وتضم الحٌاة البرٌة الفرٌدة فً كاكادو نحو 

نوعا من األسمان. لذا تعتبر  29نوعا من الضفادع و 25نوعا من الثدٌٌات و 65المالحة، وتضم أٌضا 
ألؾ كٌلومتر مربع، أي نصؾ مساحة هولندا،  20ٌمة كاكادو إرثا متمٌزا للحضارة. تبلػ مساحة الحد

ورؼم ذلن ٌسكن ا أربعمبة شخص فمط. ال ٌوجد مكان فً العالم ٌضاهً كاكادو فً حجم التماسٌح وسمٌة 
 الثعابٌن وضربات البرق.

 وثابمً 18:15

 ملؾ ج از االستخبارات االتحادٌة األلمانً: صفمات سالح لشركات نمل بحري ألمانٌة

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWسائٌة م 19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 أكبر بٌانو فً العالم ومواضٌع أخرى -ٌوروماكس  20:03

لٌنا شمامٌان: الؽربة سلبتنً وطنً لكن ا فجرت طالات دفٌنة فً داخلً )الجزء  -ضٌؾ وحكاٌة  20:30

 ضٌؾ وحكاٌة -األول( 

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 هل العالم فً تحسن أم أنه ٌزداد سوءاا؟ - 3000العولمة  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  22:03

 األساطٌر والخرافات فً استرالٌا -حدٌمة كاكادو الوطنٌة 

 وثابمً 22:15

 سالح لشركات نمل بحري ألمانٌة ملؾ ج از االستخبارات االتحادٌة األلمانً: صفمات

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  23:00
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 الخمٌس 2020-01-09 

 فرلة الموت فً مٌنسن -مراسلون  00:00

 مً والشبكة العنكبوتٌةالعالم الرل -كلٌن  00:15

 أزمة النفاٌات البالستٌكٌة -صنع فً ألمانٌا  00:30

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  01:00

 األساطٌر والخرافات فً استرالٌا -حدٌمة كاكادو الوطنٌة 

 وثابمً 01:15

 ملؾ ج از االستخبارات االتحادٌة األلمانً: صفمات سالح لشركات نمل بحري ألمانٌة

 أكبر بٌانو فً العالم ومواضٌع أخرى -ٌوروماكس  02:00

 العمٌدة والحٌاة 02:30

 صانعات سالم من الشرق: خمسون عاماا على تأسٌس رابطة "أدٌان من أجل السالم"

 وثابمً 03:00

 ملؾ ج از االستخبارات االتحادٌة األلمانً: صفمات سالح لشركات نمل بحري ألمانٌة

 ورد فوكوس إس تً الرٌاضٌة ومواضٌع أخرىسٌارة ف -عالم السرعة  03:45

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  04:15

 أزمة النفاٌات البالستٌكٌة -صنع فً ألمانٌا  04:30

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  05:00

 األساطٌر والخرافات فً استرالٌا -حدٌمة كاكادو الوطنٌة 

 وثابمً 05:15

 ت االتحادٌة األلمانً: صفمات سالح لشركات نمل بحري ألمانٌةملؾ ج از االستخبارا

 هل العالم فً تحسن أم أنه ٌزداد سوءاا؟ - 3000العولمة  06:00

 عندما ٌتحول الجسد إلى أداة للتعبٌر والتواصل -بالٌه الثمافات المختلفة  -واحة الثمافة  06:30

 فرلة الموت فً مٌنسن -مراسلون  07:00

 وثابمً 07:15

 اللوبً  الزراعً: السٌاسة الزراعٌة بٌن الشركات وجماعات الضؽط

 أكبر بٌانو فً العالم ومواضٌع أخرى -ٌوروماكس  08:00

 أزمة النفاٌات البالستٌكٌة -صنع فً ألمانٌا  08:30

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  09:00

 األساطٌر والخرافات فً استرالٌا -حدٌمة كاكادو الوطنٌة 

 وثابمً 09:15

 ملؾ ج از االستخبارات االتحادٌة األلمانً: صفمات سالح لشركات نمل بحري ألمانٌة

لٌنا شمامٌان: الؽربة سلبتنً وطنً لكن ا فجرت طالات دفٌنة فً داخلً )الجزء  -ضٌؾ وحكاٌة  10:00

 ضٌؾ وحكاٌة -األول( 

 تؾ الذكٌة؟ما أسباب مبالؽة الطالب فً استخدام ال وا -المستمبل اآلن  10:30

 فرلة الموت فً مٌنسن -مراسلون  11:00
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 وثابمً 11:15

 جنة أم جحٌم الروباتات ـ لعنة وبركة الذكاء االصطناعً

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  12:00

 بعثة القطب الجنوبً ـ أبحاث على جلٌد هش

األرض والتً ٌصعب الوصول إلٌ ا، كمحطة نوٌماٌر المطبٌة األلمانٌة  هنان عدد للٌل من األماكن على
 فً المطب الجنوبً. هنا ٌتم بحث آثار تؽٌر المناخ ضمن ظروؾ لاسٌة للؽاٌة.

سافر الصحفً ماتٌاس إٌبرت إلى الباحثٌن األلمان فً محطت م المطبٌة، وهً عالم ال ٌمكن للؽرباء 
م فً ربٌع المطب الجنوبً. هنان ٌعمل أخصابٌو األرصاد الجوٌة الوصول إلٌه عادة، واطلع على عمل 

والباحثون فً مجال المناخ فً الممام األول على موضوع هو األكثر حضوراا فً المنالشة العامة حالٌاا، 
أال وهو موضوع تؽٌر المناخ: وبالتحدٌد ذوبان الجرؾ الجلٌدي، أي الحافة الجلٌدٌة فً المطب الجنوبً، 

ال ابل على تؽٌر مستوٌات سطح البحر. إن م ٌفحصون الطمس وٌوثمون ارتفاع درجات حرارة وتأثٌره 
المٌاه فً المطب الجنوبً،  وٌركزون فً اهتمام م على مستعمرة البطرٌك اإلمبراطوري الموجودة هنان. 

ك، ٌُظ ر ماتٌاس إٌبرت وفرٌمه طبٌعة العمل فً محطة األبحاث، والعٌش فً ظروؾ لاسٌة ، والضٌ
ولدرة الطالم على تأمٌن الفواكه والخضروات الطازجة ل م كل ٌوم، كما ٌحكً أٌضاا عن النتابج الصادمة 

 والواضحة فٌما ٌتعلك باالحتباس الحراري.

 عندما ٌتحول الجسد إلى أداة للتعبٌر والتواصل -بالٌه الثمافات المختلفة  -واحة الثمافة  12:30

 لعالم هذا األسبوعا -مراسلون حول العالم  13:00

 وثابمً 13:15

 اللوبً  الزراعً: السٌاسة الزراعٌة بٌن الشركات وجماعات الضؽط

 أزمة النفاٌات البالستٌكٌة -صنع فً ألمانٌا  14:00

لٌنا شمامٌان: الؽربة سلبتنً وطنً لكن ا فجرت طالات دفٌنة فً داخلً )الجزء  -ضٌؾ وحكاٌة  14:30

 ضٌؾ وحكاٌة -األول( 

 فرلة الموت فً مٌنسن -مراسلون  15:00

 وثابمً 15:15

 جنة أم جحٌم الروباتات ـ لعنة وبركة الذكاء االصطناعً

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  16:15

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 ما أسباب مبالؽة الطالب فً استخدام ال واتؾ الذكٌة؟ -ن المستمبل اآل 17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز القضاٌا الدولٌة -بتوقٌت برلٌن  18:03

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 أزمة النفاٌات البالستٌكٌة -فً ألمانٌا صنع  20:03

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  20:30

 بعثة المطب الجنوبً ـ أبحاث على جلٌد هش

21:00 DW  األخبار -األخبار 
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فً داخلً )الجزء  لٌنا شمامٌان: الؽربة سلبتنً وطنً لكن ا فجرت طالات دفٌنة -ضٌؾ وحكاٌة  21:30

 ضٌؾ وحكاٌة -األول( 

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  22:03

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  23:00
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عةالجم 2020-01-10   

 أكبر بٌانو فً العالم ومواضٌع أخرى -ٌوروماكس  00:00

 ما أسباب مبالؽة الطالب فً استخدام ال واتؾ الذكٌة؟ -المستمبل اآلن  00:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  01:00

 فرلة الموت فً مٌنسن -مراسلون  02:00

 مً والشبكة العنكبوتٌةالعالم الرل -كلٌن  02:15

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  02:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  03:00

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  04:00

 بعثة المطب الجنوبً ـ أبحاث على جلٌد هش

 ٌتحول الجسد إلى أداة للتعبٌر والتواصلعندما  -بالٌه الثمافات المختلفة  -واحة الثمافة  04:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  05:00

 فرلة الموت فً مٌنسن -مراسلون  06:00

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  06:15

 العمٌدة والحٌاة 06:30

 رابطة "أدٌان من أجل السالم"صانعات سالم من الشرق: خمسون عاماا على تأسٌس 

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  07:00

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  08:00

 الوباء الشعبً الجدٌد! -الوحدة  -صحتك بٌن ٌدٌك  08:30

 الدولٌةحوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا  -بتولٌت برلٌن  09:00

 أكبر بٌانو فً العالم ومواضٌع أخرى -ٌوروماكس  10:00

 عندما ٌتحول الجسد إلى أداة للتعبٌر والتواصل -بالٌه الثمافات المختلفة  -واحة الثمافة  10:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  11:00

 ء الشعبً الجدٌد!الوبا -الوحدة  -صحتن بٌن ٌدٌن  12:00

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  12:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  13:00

 أكبر بٌانو فً العالم ومواضٌع أخرى -ٌوروماكس  14:00

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  14:30

 بعثة المطب الجنوبً ـ أبحاث على جلٌد هش

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -تولٌت برلٌن ب 15:00

16:00 DW  األخبار -األخبار 
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 عروض موسٌمٌة من أوروبا -موسٌمى أوروبٌة  16:15

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  17:30

18:00 DW  ألخبارا -األخبار 

 برنامج سٌاسً ساخر -البشٌر شو  18:03

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 عندما ٌتحول الجسد إلى أداة للتعبٌر والتواصل -بالٌه الثمافات المختلفة  -واحة الثمافة  20:03

 وأشخاص وحكاٌاتدول  -عٌٌن على أوروبا  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 أكبر بٌانو فً العالم ومواضٌع أخرى -ٌوروماكس  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 برنامج سٌاسً ساخر -البشٌر شو  22:03

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  23:00
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 السبت 2020-01-11 

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  00:00

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  00:30

 الجزء األول -كٌؾ حال الم اجرٌن العرب الٌوم فً ألمانٌا؟  -جعفر تون  01:00

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  02:00

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  02:15

 بعثة المطب الجنوبً ـ أبحاث على جلٌد هش

 ما أسباب مبالؽة الطالب فً استخدام ال واتؾ الذكٌة؟ -المستمبل اآلن  02:45

 وثائقً 03:15

 أفرٌقٌا تنهض، الجزء األول

ا.  الؽرب ٌ تم بأفرٌمٌا وٌراجع عاللته مع ا، من الناحٌة االلتصادٌة والجمالٌة أٌضا
 ل ا تأثٌر كبٌر على الؽرب، ونجوم ا ٌجذبون االهتمام فً جمٌع أنحاء العالم.الثمافة الشعبٌة األفرٌمٌة 

هنان ن ضة حمٌمٌة فً أفرٌمٌا: السٌنما والمتاحؾ واألزٌاء والموسٌمى تش د فورة حمٌمٌة منذ سنوات 
ت فً وحتى اآلن. وهذا لٌس للمرة األولى. لطالما كانت أفرٌمٌا بالنسبة للؽرب مكانا لإلل ام واالنعكاسا

العمود األخٌرة. وثابمً "أفرٌمٌا تن ض" ٌأخذ ن ضة أفرٌمٌا كفرصة للحدٌث مع أهم النجوم والشخصٌات 
المعاصرة عن مسارات التطور الكبٌرة للثمافة الشعبٌة األفرٌمٌة وتأثٌرها على الؽرب. ٌؽطً الفٌلم 

حمبة االستمالل وعبر سنوات الحرب الوثابمً مساحة تبدأ من حماس الثمافة الشعبٌة األفرٌمٌة الشابة خالل 
الباردة ون اٌة نظام الفصل العنصري وصوالا إلى ن ضة الحاضر. ٌركز الفٌلم على الفنانٌن واألسالٌب 
ا: مرٌم ماكٌبا، بابا وٌمبا، مانو دٌبانؽو، فٌال  التً وجدت صدى ل ا فً أوروبا والوالٌات المتحدة أٌضا

وم عالمٌون من أفرٌمٌا. إضافة إلى ذلن ٌتحدث الفٌلم عن نج -كوتً، أو وٌزكٌد و داي أنتوورد 
شخصٌات كان ل ا أهمٌة كبٌرة للثمافة الشعبٌة فً المارة: جٌمس براون، بوب مارلً، بابلٌن إٌنٌمً تركوا 
بصمات م الموسٌمٌة فً أفرٌمٌا، كما فعل ماٌتر جٌمس الذي ولد فً الكونؽو وأصبح الٌوم من أنجح النجوم 

 الفرنسٌة فً العالم.الناطمٌن ب

لٌنا شمامٌان: الؽربة سلبتنً وطنً لكن ا فجرت طالات دفٌنة فً داخلً )الجزء  -ضٌؾ وحكاٌة  04:00

 ضٌؾ وحكاٌة -األول( 

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  04:30

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  05:00

 وثابمً 05:15

 كة الذكاء االصطناعًجنة أم جحٌم الروباتات ـ لعنة وبر

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  06:00

 وثابمً 06:15

 ملؾ ج از االستخبارات االتحادٌة األلمانً: صفمات سالح لشركات نمل بحري ألمانٌة

 أكبر بٌانو فً العالم ومواضٌع أخرى -ٌوروماكس  07:00

 د!الوباء الشعبً الجدٌ -الوحدة  -صحتن بٌن ٌدٌن  07:30

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  08:00

 بعثة المطب الجنوبً ـ أبحاث على جلٌد هش

 ما أسباب مبالؽة الطالب فً استخدام ال واتؾ الذكٌة؟ -المستمبل اآلن  08:30

 عروض موسٌقٌة من أوروبا -موسٌقى أوروبٌة  09:00
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ا كبٌراا فً عام  Lo & Leducٌسري حمك ثنابً البوب السو  Zucker fürsبفضل ألبوم  2014نجاحا
Volk 2018عن ثالث فبات. فً عام  2015. كما فاز الثنابً بجابزة الموسٌمى السوٌسرٌة فً عام 

 بست جوابز بالتٌن. 079فازت أؼنٌت ما 

 الوباء الشعبً الجدٌد! -الوحدة  -صحتن بٌن ٌدٌن  09:45

 وثابمً 10:15

 ج از االستخبارات االتحادٌة األلمانً: صفمات سالح لشركات نمل بحري ألمانٌة ملؾ

 أكبر بٌانو فً العالم ومواضٌع أخرى -ٌوروماكس  11:00

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  11:30

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  12:00

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  12:30

 ً ـ أبحاث على جلٌد هشبعثة المطب الجنوب

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  13:00

 وثابمً 13:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء األول

 وثائقً 14:00

 سوٌسرا البوهٌمٌة من نافذة القطار

 رحلة بالمطار عبر سلسلة جبال إلبه ذات الصخور الرملٌة، بٌن ألمانٌا وجم ورٌة التشٌن.
ٌة الؽرٌبة ون ر إلبه على المش د فً سوٌسرا البوهٌمٌة. منذ منتصؾ المرن ت ٌمن التشكٌالت الصخر

 التاسع عشر تشك سكة لطار طرٌما متعرجا عبر الودٌان.
: تمر سكة المنتزه الوطنً بٌن جم ورٌة التشٌن وألمانٌا من دٌتشٌن عبر 2014ٌوجد خط جدٌد منذ عام 

رومبورن. موظفو المطار ٌتحدثون باللؽتٌن وٌساعدون  بادشانداو وسٌبنٌتس ودولنً بوستٌفنا وصوالا إلى
فً اإلجابة عن األسبلة التً ت م السابحٌن. ٌسلن الفٌلم خط السكة الحدٌدٌة من درسدن وحتى دٌٌن، وٌتبع 

سكة المنتزه الوطنً عبر صخور سوٌسرا البوهٌمٌة وٌصور الودٌان الساحرة التً أل مت رسامً 
حدود األلمانٌة التشٌكٌة منطمة إدموندسكالم بنباتات ا وحٌوانات ا المحمٌة، الرومانسٌة، وٌستكشؾ عند ال

وٌتصفح تارٌخ بوهٌمٌا عندما ساهمت مخزونات الفحم الحجري فً تحمٌك االزدهار الصناعً والرخاء 
 فً المنطمة.

 الوباء الشعبً الجدٌد! -الوحدة  -صحتن بٌن ٌدٌن  14:30

 سانٌةمٌراث اإلن -كنوز البشرٌة  15:00

 األساطٌر والخرافات فً استرالٌا -حدٌمة كاكادو الوطنٌة 

 وثابمً 15:15

 ملؾ ج از االستخبارات االتحادٌة األلمانً: صفمات سالح لشركات نمل بحري ألمانٌة

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 16:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء األول

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 تقارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  17:15

 قبائل األمازون ٌكافحون بطرق بٌئٌة لحماٌة الغابات المطٌرة - 3000العولمة  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

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

 ـ لعنة وبركة الذكاء االصطناعً جنة أم جحٌم الروباتات

19:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 19:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء األول

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 ما أسباب مبالؽة الطالب فً استخدام ال واتؾ الذكٌة؟ -المستمبل اآلن  20:03

 وثابمً 20:30

 سوٌسرا البوهٌمٌة من نافذة المطار

21:00 DW األخبار -ار األخب 

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  21:15

 كٌم توي:صوت اآلخرٌن -واحة الثقافة  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 عروض موسٌمٌة من أوروبا -موسٌمى أوروبٌة  22:03

 لبابل األمازون ٌكافحون بطرق بٌبٌة لحماٌة الؽابات المطٌرة - 3000العولمة  22:45

 وثابمً 23:15

 ملؾ ج از االستخبارات االتحادٌة األلمانً: صفمات سالح لشركات نمل بحري ألمانٌة
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 األحد 2020-01-12 

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  00:00

 بعثة المطب الجنوبً ـ أبحاث على جلٌد هش

 نكٌم توي:صوت اآلخرٌ -واحة الثمافة  00:30

 برنامج سٌاسً ساخر -البشٌر شو  01:00

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  02:00

 الوباء الشعبً الجدٌد! -الوحدة  -صحتن بٌن ٌدٌن  02:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  03:00

 وثائقً 03:15

 محاولة للعثور على الصوت الخاص -جدعون كرٌمر 

عون كرٌمر من أكثر الفنانٌن إثارة فً عصرنا. ف و مؤسس أوركسترا وناشط فنً ٌعد عازؾ الكمان جد
ومفكر. ٌرافك الفٌلم الوثابمً جدعون كرٌمر لمدة عام فً جولة فنٌة حول العالم وٌلمً نظرة على مراحل 

 هامة من حٌاته.
واء كانت أسطوانة. س 100منذ لرابة نصؾ لرن ٌعزؾ كرٌمر على منصات المسارح . سجل أكثر من 

موسٌمى تانؽو ألستور بٌازوال أوموسٌمى الفنانٌن المعاصرٌن أرفو بٌرت وألفرٌد شنتكٌته، لطالما ف م 
كرٌمر دابما روح العصر. ٌعد هذا الفٌلم الوثابمً محاولة للتمرب من الفنان الذي ترتبط حٌاته ارتباطاا 

وبداٌة المرن الحادي والعشرٌن. وهو ٌُظ ر وثٌماا بتارٌخ الموسٌمى فً النصؾ الثانً من المرن العشرٌن 
صورة شخصٌة لموسٌمار ٌساهم بصفته فنانا عالمٌا كبٌرا، فً صٌاؼة المش د والخطاب الموسٌمٌٌن بشكل 

 حاسم حتى ٌومنا هذا.
ٌرافك المخرج بول سماكزنً بكامٌرته  جدعون كرٌمر لمدة عام، وٌتابع عمله مع أوركسترا حجرة 

بارٌس وفً مسمط رأسه رٌؽا، وكعازؾ منفرد فً موسكو وطوكٌو  كرٌماتا بالتٌكا فً
ا على جدعون كرٌمر كإنسان ملتزم اجتماعٌاا وسٌاسٌاا. ٌروى الفٌلم  -وشتوتؽارت  وٌسلط الضوء أٌضا

ا لماءات وشراكات م مة أثّرت بشكل بالػ على شخصٌة الفنان حتى ٌومنا هذا، ومن ا أستاذه دٌفٌد  أٌضا
ركسترا كبار مثل لٌونارد بٌرنشتاٌن وهربرت فون كاراجان ونٌكوالوس هارونكورت أوستراخ ولادة أو

 وجٌمس لٌفٌن.

 لبابل األمازون ٌكافحون بطرق بٌبٌة لحماٌة الؽابات المطٌرة - 3000العولمة  04:00

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  04:30

 بعثة المطب الجنوبً ـ أبحاث على جلٌد هش

 العالم هذا األسبوع -ول العالم مراسلون ح 05:00

 وثابمً 05:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء األول

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  06:00

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  06:30

 برنامج سٌاسً ساخر -البشٌر شو  07:00

 وثابمً 08:00

 سوٌسرا البوهٌمٌة من نافذة المطار

 ي:صوت اآلخرٌنكٌم تو -واحة الثمافة  08:30

 الجزء األول -كٌؾ حال الم اجرٌن العرب الٌوم فً ألمانٌا؟  -جعفر تون  09:00

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  10:00
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 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  10:15

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  10:30

 بعثة المطب الجنوبً ـ أبحاث على جلٌد هش

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  11:00

 وثابمً 11:15

 محاولة للعثور على الصوت الخاص -جدعون كرٌمر 

 وثابمً 12:00

 سوٌسرا البوهٌمٌة من نافذة المطار

 الوباء الشعبً الجدٌد! -الوحدة  -صحتن بٌن ٌدٌن  12:30

 مٌراث اإلنسانٌة -رٌة كنوز البش 13:00

 األساطٌر والخرافات فً استرالٌا -حدٌمة كاكادو الوطنٌة 

 وثابمً 13:15

 ملؾ ج از االستخبارات االتحادٌة األلمانً: صفمات سالح لشركات نمل بحري ألمانٌة

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  14:00

 كٌم توي:صوت اآلخرٌن -واحة الثمافة  14:30

 الجزء األول -كٌؾ حال الم اجرٌن العرب الٌوم فً ألمانٌا؟  -جعفر تون  15:00

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 16:15

 محاولة للعثور على الصوت الخاص -جدعون كرٌمر 

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  17:15

بتنً وطنً لكنها فجرت طاقات دفٌنة فً داخلً )الجزء لٌنا شمامٌان: الغربة سل -ضٌف وحكاٌة  17:30

 ضٌف وحكاٌة -الثانً( 

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  18:03

 عروض موسٌمٌة من أوروبا -موسٌمى أوروبٌة  18:15

19:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 19:15

 نة وبركة الذكاء االصطناعًجنة أم جحٌم الروباتات ـ لع

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  20:03

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  21:15
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 أسرار البحر وأمواجه -اآلن  المستقبل 21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  22:03

 وثابمً 22:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء األول

 الجزء األول -كٌؾ حال الم اجرٌن العرب الٌوم فً ألمانٌا؟  -جعفر تون  23:00



 DW Arabia | اإلثنٌن 2020-01-13  37/84

 اإلثنٌن 2020-01-13 

 لبابل األمازون ٌكافحون بطرق بٌبٌة لحماٌة الؽابات المطٌرة - 3000العولمة  00:00

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  00:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  01:00

 وثابمً 01:15

 محاولة للعثور على الصوت الخاص -جدعون كرٌمر 

 وثابمً 02:00

 وٌسرا البوهٌمٌة من نافذة المطارس

 كٌم توي:صوت اآلخرٌن -واحة الثمافة  02:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  03:00

 وثائقً 03:15

 خطر وسائل التواصل االجتماعً -المعركة من أجل الحقٌقة والدٌموقراطٌة 

  تش د وسابل التواصل االجتماعً صراعاا حول الحمٌمة والرلابة.
ا التالعب بالرأي العام والناس  تمدم شبكات التواصل االجتماعً الكثٌر من الحرٌة، ولكن ا تستطٌع أٌضا

 ".Fake News" -عن طرٌك األخبار الكاذبة 
ملٌارات إنسان هواتؾ جوالة. أكثر من نصف ا هً هواتؾ ذكٌة. ٌتم  5فً الولت الحالً ٌمتلن لرابة 

ا تداول مالٌٌن النصوص وال صور والفٌدٌوهات عبر شبكات التواصل االجتماعً فً جمٌع أنحاء ٌومٌا
العالم. وهذا فً الدٌكتاتورٌات كما فً الدٌمولراطٌات المستمرة. أداة مثالٌة للمجموعات االجتماعٌة لتنظٌم 

أنفس ا. ومن الصعب جداا فً نفس الولت التمٌٌز بٌن المحتوٌات الحمٌمٌة والكاذبة. ٌستخدم هذا الفٌلم 
، لتحلٌل مدى انتشاره فً 2017وثابمً مثال استفتاء االستمالل ؼٌر المرخص به فً كاتالونٌا فً عام ال

وسابل التواصل االجتماعً. هل تمثل شبكات التواصل االجتماعً ت دٌداا للدٌمولراطٌة وأنظمتنا 
ا تخشى الحرٌة على االنتخابٌة؟ هل هً وسابل اإلعالم الجدٌدة؟ بدأت الدول تخشى من حرٌة التعبٌر. إن 

شبكة االنترنت، والتً تس ل انتشار "األخبار الكاذبة" وت دد االستمرار العالمً. تفٌد التولعات أنه حتى 
ٌمكن أن تشكل "األخبار الكاذبة" نصؾ محتوٌات اإلنترنت. كٌؾ ٌمكن لوسابل اإلعالم  2022عام 

مو وسابل اإلعالم مع األخبار الكاذبة؟ وهل التملٌدٌة التعرؾ على األخبار الكاذبة؟ كٌؾ ٌتعامل مستخد
 ٌساهمون فً نشرها أكثر؟

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  04:00

 الوباء الشعبً الجدٌد! -الوحدة  -صحتن بٌن ٌدٌن  04:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  05:00

 وثابمً 05:15

 ت الخاصمحاولة للعثور على الصو -جدعون كرٌمر 

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  06:00

 بعثة المطب الجنوبً ـ أبحاث على جلٌد هش

 أسرار البحر وأمواجه -المستمبل اآلن  06:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  07:00

 وثابمً 07:15

 خطر وسابل التواصل االجتماعً -المعركة من أجل الحمٌمة والدٌمولراطٌة 

 أسرار البحر وأمواجه -المستمبل اآلن  08:00

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  08:30
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 المدٌنة الذكٌة -كلٌك  09:00

 وثابمً 09:15

 محاولة للعثور على الصوت الخاص -جدعون كرٌمر 

 وثابمً 10:00

 سوٌسرا البوهٌمٌة من نافذة المطار

 العالم هذا األسبوع -ن حول العالم مراسلو 10:30

 الوباء الشعبً الجدٌد! -الوحدة  -صحتن بٌن ٌدٌن  10:45

 وثابمً 11:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء األول

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  12:00

 أسرار البحر وأمواجه -المستمبل اآلن  12:30

 نتمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكا -مراسلون  13:00

 وثابمً 13:15

 خطر وسابل التواصل االجتماعً -المعركة من أجل الحمٌمة والدٌمولراطٌة 

 الوباء الشعبً الجدٌد! -الوحدة  -صحتن بٌن ٌدٌن  14:00

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  14:30

 برنامج سٌاسً ساخر -البشٌر شو  15:00

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 16:15

 خطر وسابل التواصل االجتماعً -معركة من أجل الحمٌمة والدٌمولراطٌة ال

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 المدٌنة الذكٌة -كلٌن  18:03

 وثابمً 18:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء األول

 لٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبارمتابعة تح - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 الوباء الشعبً الجدٌد! -الوحدة  -صحتن بٌن ٌدٌن  20:03

 كٌم توي:صوت اآلخرٌن -واحة الثمافة  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  21:30

 جلٌد هش بعثة المطب الجنوبً ـ أبحاث على
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22:00 DW  األخبار -األخبار 

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  22:03

 وثابمً 22:15

 محاولة للعثور على الصوت الخاص -جدعون كرٌمر 

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  23:00
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 الثالثاء 2020-01-14 

لٌنا شمامٌان: الؽربة سلبتنً وطنً لكن ا فجرت طالات دفٌنة فً داخلً )الجزء  -ضٌؾ وحكاٌة  00:00

 ضٌؾ وحكاٌة -الثانً( 

 حصاد الدوري األلمانً -الدوري األلمانً  00:30

 المدٌنة الذكٌة -كلٌن  01:00

 وثابمً 01:15

 خطر وسابل التواصل االجتماعً -كة من أجل الحمٌمة والدٌمولراطٌة المعر

 لبابل األمازون ٌكافحون بطرق بٌبٌة لحماٌة الؽابات المطٌرة - 3000العولمة  02:00

 حصاد الدوري األلمانً -الدوري األلمانً  02:30

 المدٌنة الذكٌة -كلٌن  03:00

 باعروض موسٌمٌة من أورو -موسٌمى أوروبٌة  03:15

 وثابمً 04:00

 سوٌسرا البوهٌمٌة من نافذة المطار

 حصاد الدوري األلمانً -الدوري األلمانً  04:30

 برنامج سٌاسً ساخر -البشٌر شو  05:00

لٌنا شمامٌان: الؽربة سلبتنً وطنً لكن ا فجرت طالات دفٌنة فً داخلً )الجزء  -ضٌؾ وحكاٌة  06:00

 ضٌؾ وحكاٌة -الثانً( 

 دول وأشخاص وحكاٌات -أوروبا  عٌٌن على 06:30

 المدٌنة الذكٌة -كلٌن  07:00

 وثابمً 07:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء األول

 لبابل األمازون ٌكافحون بطرق بٌبٌة لحماٌة الؽابات المطٌرة - 3000العولمة  08:00

 حصاد الدوري األلمانً -الدوري األلمانً  08:30

 ٌن المكانتمارٌر تلفزٌونٌة من ع -مراسلون  09:00

 وثابمً 09:15

 خطر وسابل التواصل االجتماعً -المعركة من أجل الحمٌمة والدٌمولراطٌة 

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  10:00

 بعثة المطب الجنوبً ـ أبحاث على جلٌد هش

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  10:30

 المدٌنة الذكٌة -كلٌن  11:00

 عروض موسٌمٌة من أوروبا -ٌة موسٌمى أوروب 11:15

 لبابل األمازون ٌكافحون بطرق بٌبٌة لحماٌة الؽابات المطٌرة - 3000العولمة  12:00

 حصاد الدوري األلمانً -الدوري األلمانً  12:30



 DW Arabia | الثالثاء 2020-01-14  41/84

 برنامج سٌاسً ساخر -البشٌر شو  13:00

 وأشخاص وحكاٌاتدول  -عٌٌن على أوروبا  14:00

 وثابمً 14:30

 سوٌسرا البوهٌمٌة من نافذة المطار

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  15:00

 وثابمً 15:15

 محاولة للعثور على الصوت الخاص -جدعون كرٌمر 

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  16:15

 ورتاجات تعاصر الحدثرٌب -عن كثب  16:30

 بعثة المطب الجنوبً ـ أبحاث على جلٌد هش

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 حصاد الدوري األلمانً -الدوري األلمانً  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 الجزء الثانً -كٌف حال المهاجرٌن العرب الٌوم فً ألمانٌا؟  -جعفر توك  18:03

 تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار متابعة - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 حصاد الدوري األلمانً -الدوري األلمانً  20:03

 لبابل األمازون ٌكافحون بطرق بٌبٌة لحماٌة الؽابات المطٌرة - 3000العولمة  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 21:30

 ذة المطارسوٌسرا البوهٌمٌة من ناف

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 الجزء الثانً -كٌؾ حال الم اجرٌن العرب الٌوم فً ألمانٌا؟  -جعفر تون  22:03

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  23:00
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 األربعاء 2020-01-15 

 وثابمً 00:00

 سرا البوهٌمٌة من نافذة المطارسوٌ

 الوباء الشعبً الجدٌد! -الوحدة  -صحتن بٌن ٌدٌن  00:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  01:00

 وثابمً 01:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء األول

زء لٌنا شمامٌان: الؽربة سلبتنً وطنً لكن ا فجرت طالات دفٌنة فً داخلً )الج -ضٌؾ وحكاٌة  02:00

 ضٌؾ وحكاٌة -الثانً( 

 المجلة االقتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  02:30

 الجزء الثانً -كٌؾ حال الم اجرٌن العرب الٌوم فً ألمانٌا؟  -جعفر تون  03:00

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  04:00

 أسرار البحر وأمواجه -المستمبل اآلن  04:30

 الجزء الثانً -الم اجرٌن العرب الٌوم فً ألمانٌا؟ كٌؾ حال  -جعفر تون  05:00

 الوباء الشعبً الجدٌد! -الوحدة  -صحتن بٌن ٌدٌن  06:00

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  06:30

 الجزء الثانً -كٌؾ حال الم اجرٌن العرب الٌوم فً ألمانٌا؟  -جعفر تون  07:00

سلبتنً وطنً لكن ا فجرت طالات دفٌنة فً داخلً )الجزء  لٌنا شمامٌان: الؽربة -ضٌؾ وحكاٌة  08:00

 ضٌؾ وحكاٌة -الثانً( 

 وثابمً 08:30

 سوٌسرا البوهٌمٌة من نافذة المطار

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  09:00

 وثابمً 09:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء األول

 ٌة لحماٌة الؽابات المطٌرةلبابل األمازون ٌكافحون بطرق بٌب - 3000العولمة  10:00

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  10:30

 الجزء الثانً -كٌؾ حال الم اجرٌن العرب الٌوم فً ألمانٌا؟  -جعفر تون  11:00

لٌنا شمامٌان: الؽربة سلبتنً وطنً لكن ا فجرت طالات دفٌنة فً داخلً )الجزء  -ضٌؾ وحكاٌة  12:00

 ضٌؾ وحكاٌة -الثانً( 

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  12:30

 الجزء الثانً -كٌؾ حال الم اجرٌن العرب الٌوم فً ألمانٌا؟  -جعفر تون  13:00

 أسرار البحر وأمواجه -المستمبل اآلن  14:00

 لبابل األمازون ٌكافحون بطرق بٌبٌة لحماٌة الؽابات المطٌرة - 3000العولمة  14:30
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 المدٌنة الذكٌة -كلٌن  15:00

 وثابمً 15:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء األول

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  16:15

 كٌم توي:صوت اآلخرٌن -واحة الثمافة  16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 اللتصادٌةالمجلة ا -صنع فً ألمانٌا  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  18:03

 مزارات الكونفشٌوسٌة، الصٌن  -تشٌوفو 

كٌؾ بدت العصور فً ع د لٌاصرة الصٌن إبان انتشار تعالٌم كونفوشٌوس؟ وما لدر أهمٌة أفكار الحكٌم 
نفوشٌوس وممبرة كونفوشٌوس، إضافة تم إدارج معبد كو 1993كونفوشوٌس للمجتع الصٌنً؟ فً عام 

 إلى ممر إلامة أسرة كونػ الضخم على البحة التراث اإلنسانً العالمً لمنظمة الٌونٌسكو.
تعتبر الموالع الثالثة نموذجا مثالٌا للمعابد والعمارة السكنٌة وتمالٌد الدفن الصٌنٌة. حافظت الموالع على 

عمود من مالحمة أتباع الكونفشٌوسٌة فً الصٌن الشٌوعٌة،  تارٌخ متواصل ٌمتد ألكثر من ألفً عام. بعد
والتً تم خالل ا هدم معظم المعابد الكونفشٌوسٌة، تش د تعالٌم "الحكٌم العظٌم" ن ضة فً الصٌن وآسٌا 

 منذ ثمانٌنٌات المرن الماضً.

 وثائقً 18:15

 النزوح من فنزوٌال -نازحون: لعنة النفط 

الكوارث اإلنسانٌة فً العصر الحالً. الشعب ٌتضور جوعا، وال ٌوجد دواء تعّد فنزوٌال مسرح أحد أكبر 
 للمرضى. 

وبحسب األمم المتحدة، هنان أكثر من أربعة مالٌٌن نازح من فنزوٌال. وهذا كله فً بلد ؼنً بالموارد 
 الطبٌعٌة.

ٌمتلن أكبر احتٌاطً تواجه فنزوٌال أكبر أزمة نزوح فً العالم، بعد سورٌا. وهً بلد ال توجد فٌه حرب، و
للنفط فً العالم. كٌؾ ٌمكن أن ٌحصل مثل هذا االن ٌار فً بلد ب ذا الؽنى؟ لماذا ٌجوع الناس فً أحد 

أؼنى بلدان العالم بالموارد الطبٌعٌة، وفٌم أهدرت أموال فنزوٌال؟ ٌعتبر الفساد وسوء إدارة االلتصاد من 
الناس من البلدان التً تأتً فً المراتب العشرة األولى  األسباب الربٌسٌة للنزوح فً العالم. ٌ رب أؼلب

 مثل أفؽانستان وسورٌا وجنوب السودان والصومال. -للفساد على لابمة منظمة الشفافٌة الدولٌة 
ا للدٌمولراطٌة فً أمرٌكا الالتٌنٌة. لكن الؽنى  كانت فنزوٌال فً الماضً بلداا مزدهراا، وكانت تُعتبر نموذجا

ٌعٌة كالنفط والذهب والماس والكولتان تحول إلى نممة علٌ ا. بدالا من استخدام هذه الثروة بالموارد الطب
لتحمٌك الرخاء للشعب والدولة، ٌسود الفساد وتراجع التصنٌع والمدٌونٌة العالٌة والصراع السٌاسً 

ات االنتعاش حدث هذا كله فً فنزوٌال. جزء كبٌر من ملٌارات لطاع النفط فً سنو -والسلطوٌة والفمر 
تعانً  2014انت ى إلى جٌوب خاصة. ومنذ هبوط أسعار النفط فً عام  2014و  2003بٌن عامً 

فنزوٌال من ان ٌار التصادي كبٌر. نٌكوالس مادورو، خلٌفة الربٌس هوؼو تشافٌز الذي توفً فً عام 
ة. أصبحت فنزوٌال تعمل ، عٌّن المادة العسكرٌٌن الموالٌن له فً كب المناصب االلتصادٌة الربٌس2013ٌ

فً لعبة  -كدولة عصابات، وٌسود فٌ ا حكم اللصوص. وعً فً الولت نفسه بلد محط أطماع دولٌة 
ممامرة جٌوسٌاسٌة حول المزاٌا االستراتٌجٌة والموارد الطبٌعٌة. تسعى الوالٌات المتحدة وروسٌا والصٌن 

 بشكل خاص إلى تحمٌك مصالح ا فً فنزوٌال. 
ملٌون إنسان نازح حول العالم.  70ٌتٌن ٌُجبر إنسان على ترن موطنه. هنان أكثر من بمعدل كل ثان

سلسلة نازحون الوثابمٌة من إعداد دوٌتشه فٌله تبحث فً أسباب النزوح. وتربط بٌن أسلوب العٌش فً 
 الدول الصناعٌة الؽربٌة وبٌن موجات ال جرة الكبٌرة من المناطك الجنوبٌة فً العالم.

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWائٌة مس 19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 
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 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  20:03

لجزء لٌنا شمامٌان: الؽربة سلبتنً وطنً لكن ا فجرت طالات دفٌنة فً داخلً )ا -ضٌؾ وحكاٌة  20:30

 ضٌؾ وحكاٌة -الثانً( 

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 لبابل األمازون ٌكافحون بطرق بٌبٌة لحماٌة الؽابات المطٌرة - 3000العولمة  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  22:03

 مزارات الكونفشٌوسٌة، الصٌن  -تشٌوفو 

 وثابمً 22:15

 النزوح من فنزوٌال -ة النفط نازحون: لعن

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  23:00
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 الخمٌس 2020-01-16 

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  00:00

 المدٌنة الذكٌة -كلٌن  00:15

 ة االلتصادٌةالمجل -صنع فً ألمانٌا  00:30

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  01:00

 مزارات الكونفشٌوسٌة، الصٌن  -تشٌوفو 

 وثابمً 01:15

 النزوح من فنزوٌال -نازحون: لعنة النفط 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  02:00

 وثابمً 02:30

 سوٌسرا البوهٌمٌة من نافذة المطار

 وثابمً 03:00

 النزوح من فنزوٌال -نفط نازحون: لعنة ال

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  03:45

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  04:15

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  04:30

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  05:00

 مزارات الكونفشٌوسٌة، الصٌن  -تشٌوفو 

 وثابمً 05:15

 زوح من فنزوٌالالن -نازحون: لعنة النفط 

 لبابل األمازون ٌكافحون بطرق بٌبٌة لحماٌة الؽابات المطٌرة - 3000العولمة  06:00

 كٌم توي:صوت اآلخرٌن -واحة الثمافة  06:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  07:00

 وثابمً 07:15

 محاولة للعثور على الصوت الخاص -جدعون كرٌمر 

 لحٌاة والمجتمع فً أوروباا -ٌوروماكس  08:00

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  08:30

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  09:00

 مزارات الكونفشٌوسٌة، الصٌن  -تشٌوفو 

 وثابمً 09:15

 النزوح من فنزوٌال -نازحون: لعنة النفط 

الات دفٌنة فً داخلً )الجزء لٌنا شمامٌان: الؽربة سلبتنً وطنً لكن ا فجرت ط -ضٌؾ وحكاٌة  10:00

 ضٌؾ وحكاٌة -الثانً( 

 أسرار البحر وأمواجه -المستمبل اآلن  10:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  11:00
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 وثابمً 11:15

 خطر وسابل التواصل االجتماعً -المعركة من أجل الحمٌمة والدٌمولراطٌة 

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  12:00

 كٌم توي:صوت اآلخرٌن -واحة الثمافة  12:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  13:00

 وثابمً 13:15

 محاولة للعثور على الصوت الخاص -جدعون كرٌمر 

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  14:00

الؽربة سلبتنً وطنً لكن ا فجرت طالات دفٌنة فً داخلً )الجزء لٌنا شمامٌان:  -ضٌؾ وحكاٌة  14:30

 ضٌؾ وحكاٌة -الثانً( 

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  15:00

 وثابمً 15:15

 خطر وسابل التواصل االجتماعً -المعركة من أجل الحمٌمة والدٌمولراطٌة 

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 ذكٌةالمدٌنة ال -كلٌن  16:15

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 أسرار البحر وأمواجه -المستمبل اآلن  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز القضاٌا الدولٌة -بتوقٌت برلٌن  18:03

 اث الٌوم مع موجز لألخبارمتابعة تحلٌلٌة ألبرز أحد - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  20:03

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

لٌنا شمامٌان: الؽربة سلبتنً وطنً لكن ا فجرت طالات دفٌنة فً داخلً )الجزء  -ضٌؾ وحكاٌة  21:30

 ضٌؾ وحكاٌة - الثانً(

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  22:03

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  23:00
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 الجمعة 2020-01-17 

 ٌاة والمجتمع فً أوروباالح -ٌوروماكس  00:00

 أسرار البحر وأمواجه -المستمبل اآلن  00:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  01:00

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  02:00

 المدٌنة الذكٌة -كلٌن  02:15

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  02:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -برلٌن  بتولٌت 03:00

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  04:00

 كٌم توي:صوت اآلخرٌن -واحة الثمافة  04:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  05:00

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  06:00

 المدٌنة الذكٌة -كلٌن  06:15

 وثابمً 06:30

 سوٌسرا البوهٌمٌة من نافذة المطار

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  07:00

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  08:00

 األمراض الجنسٌة -صحتك بٌن ٌدٌك  08:30

 ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌةحوار أسبوعً  -بتولٌت برلٌن  09:00

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  10:00

 كٌم توي:صوت اآلخرٌن -واحة الثمافة  10:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  11:00

 األمراض الجنسٌة -صحتن بٌن ٌدٌن  12:00

 سٌاراتمجلة ال -عالم السرعة  12:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  13:00

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  14:00

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  14:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  15:00

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 عروض موسٌمٌة من أوروبا -موسٌمى أوروبٌة  16:15
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17:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 برنامج سٌاسً ساخر -البشٌر شو  18:03

 وم مع موجز لألخبارمتابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌ - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 كٌم توي:صوت اآلخرٌن -واحة الثمافة  20:03

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 ً ساخربرنامج سٌاس -البشٌر شو  22:03

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  23:00



 DW Arabia | السبت 2020-01-18  49/84

 السبت 2020-01-18 

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  00:00

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  00:30

 الجزء الثانً -ألمانٌا؟  كٌؾ حال الم اجرٌن العرب الٌوم فً -جعفر تون  01:00

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  02:00

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  02:15

 أسرار البحر وأمواجه -المستمبل اآلن  02:45

 وثائقً 03:15

 أفرٌقٌا تنهض، الجزء الثانً

ا.الؽرب ٌ تم بأفرٌمٌا وٌراجع عاللته مع ا، من الناحٌة االلتصادٌة وال  جمالٌة أٌضا
 الثمافة الشعبٌة األفرٌمٌة ل ا تأثٌر كبٌر على الؽرب، ونجوم ا ٌجذبون االهتمام فً جمٌع أنحاء العالم.
هنان ن ضة حمٌمٌة فً أفرٌمٌا: السٌنما والمتاحؾ واألزٌاء والموسٌمى تش د فورة حمٌمٌة منذ سنوات 

ا بالنسبة للؽرب مكانا لإلل ام واالنعكاسات فً وحتى اآلن. وهذا لٌس للمرة األولى. لطالما كانت أفرٌمٌ
العمود األخٌرة. وثابمً "أفرٌمٌا تن ض" ٌأخذ ن ضة أفرٌمٌا كفرصة للحدٌث مع أهم النجوم والشخصٌات 

المعاصرة عن مسارات التطور الكبٌرة للثمافة الشعبٌة األفرٌمٌة وتأثٌرها على الؽرب. ٌؽطً الفٌلم 
س الثمافة الشعبٌة األفرٌمٌة الشابة خالل حمبة االستمالل وعبر سنوات الحرب الوثابمً مساحة تبدأ من حما

الباردة ون اٌة نظام الفصل العنصري وصوالا إلى ن ضة الحاضر. ٌركز الفٌلم على الفنانٌن واألسالٌب 
ا: مرٌم ماكٌبا، بابا وٌمبا، مانو دٌبانؽو، فٌال  التً وجدت صدى ل ا فً أوروبا والوالٌات المتحدة أٌضا

نجوم عالمٌون من أفرٌمٌا. إضافة إلى ذلن ٌتحدث الفٌلم عن  -كوتً، أو وٌزكٌد و داي أنتوورد 

شخصٌات كان ل ا أهمٌة كبٌرة للثمافة الشعبٌة فً المارة: جٌمس براون، بوب مارلً، بابلٌن إٌنٌمً تركوا 
ؽو وأصبح الٌوم من أنجح النجوم بصمات م الموسٌمٌة فً أفرٌمٌا، كما فعل ماٌتر جٌمس الذي ولد فً الكون

 الناطمٌن بالفرنسٌة فً العالم.

لٌنا شمامٌان: الؽربة سلبتنً وطنً لكن ا فجرت طالات دفٌنة فً داخلً )الجزء  -ضٌؾ وحكاٌة  04:00

 ضٌؾ وحكاٌة -الثانً( 

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  04:30

 المدٌنة الذكٌة -كلٌن  05:00

 وثابمً 05:15

 خطر وسابل التواصل االجتماعً -ن أجل الحمٌمة والدٌمولراطٌة المعركة م

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  06:00

 وثابمً 06:15

 النزوح من فنزوٌال -نازحون: لعنة النفط 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  07:00

 األمراض الجنسٌة -صحتن بٌن ٌدٌن  07:30

 رتاجات تعاصر الحدثرٌبو -عن كثب  08:00

 أسرار البحر وأمواجه -المستمبل اآلن  08:30

 عروض موسٌقٌة من أوروبا -موسٌقى أوروبٌة  09:00

الموسٌمى منذ سن الثالثة عشرة. اشت ر المؽنً والمؤلؾ األلمانً معروؾ فً  Max Giesingerٌعزؾ 
 2016احه الكبٌر فً عام بعد ظ وره فً برنامج تلفزٌونً الكتشاؾ المواهب. حمك نج 2011عام 

 .Millionen 80بفضل أؼنٌة 
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 األمراض الجنسٌة -صحتن بٌن ٌدٌن  09:45

 وثابمً 10:15

 النزوح من فنزوٌال -نازحون: لعنة النفط 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  11:00

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  11:30

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  12:00

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  12:30

 المدٌنة الذكٌة -كلٌن  13:00

 وثابمً 13:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء الثانً

 وثائقً 14:00

 برنامج تلفزٌونً للشركات الناشئة -السودان 

 هلٌة للولوؾ على ألدام م من جدٌد.برنامج تلفزٌونً فً السودان ٌساعد المتضررٌن من الحرب األ
احتلت األخبار السٌبة من السودان عناوٌن الصحؾ فً السنوات األخٌرة: حرب أهلٌة وفساد واضطرابات 

 سٌاسٌة.
لكن هنان أٌضاا أخبار جٌدة من البلد الوالع فً شرق أفرٌمٌا، وٌمكن أن تكون لدوة لبمٌة بلدان أفرٌمٌا. 

نً للشركات الناشبة وأفكار مشارٌع ا. تموم لجنة تحكٌم من الخبراء هو برنامج تلفزٌو  -مشروعً 
االلتصادٌٌن باختٌار أصحاب المشارٌع الواعدٌن وتدعم م على مدى أش ر فً بناء شركات م الناشبة. مثل 
هذه البرامج التلفزٌونٌة موجودة فً أوروبا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة. لكن برنامج "مشروعً" ٌرٌد أن 

كون أكثر جدٌة وأن ٌساهم فً حل المشاكل الكثٌرة فً البالد. عندما أطلمت "جمعٌة رجال األعمال ٌ
، لم تكن 2014الشباب" السودانٌة، بدعم من المجلس الثمافً البرٌطانً، برنامج ا التلفزٌونً فً عام 
د فً السودان، وال تعلم إن كان هذا سٌجذب اهتمام أي أحد. أن تصبح رجل أعمال هو أمر لٌس له تمالٌ

أحد ٌعتبر أن تأسٌس شركة خاصة هو أمر ٌستحك العناء. لكن البرنامج حمك النجاح. أكثر من خمسة 
آالؾ من الراؼبٌن فً تأسٌس شركات تمدموا بطلبات للمشاركة، وبرنامج "مشروعً" من أكثر البرامج 

 التلفزٌونٌة مشاهدة فً السودان.

 الجنسٌةاألمراض  -صحتن بٌن ٌدٌن  14:30

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  15:00

 مزارات الكونفشٌوسٌة، الصٌن  -تشٌوفو 

 وثابمً 15:15

 النزوح من فنزوٌال -نازحون: لعنة النفط 

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 16:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء الثانً

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 ونٌة من عٌن المكانتقارٌر تلفزٌ -مراسلون  17:15

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  18:03

 وثابمً 18:15
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 خطر وسابل التواصل االجتماعً -المعركة من أجل الحمٌمة والدٌمولراطٌة 

19:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 19:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء الثانً

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 أسرار البحر وأمواجه -المستمبل اآلن  20:03

 وثابمً 20:30

 برنامج تلفزٌونً للشركات الناشبة -السودان 

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 المدٌنة الذكٌة -كلٌن  21:15

 المجلة الثقافٌة -لثقافة واحة ا 21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 عروض موسٌمٌة من أوروبا -موسٌمى أوروبٌة  22:03

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  22:45

 وثابمً 23:15

 النزوح من فنزوٌال -نازحون: لعنة النفط 
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 األحد 2020-01-19 

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  00:00

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  00:30

 برنامج سٌاسً ساخر -البشٌر شو  01:00

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  02:00

 األمراض الجنسٌة -صحتن بٌن ٌدٌن  02:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  03:00

 وثائقً 03:15

 الطٌران بدون توقف عبر األطلسً -اء رواد األجو

 نجحت أول رحلة طٌران عبر األطلسً، وتحمك أحد أحالم البشرٌة. 1919فً عام 
ٌتحدث الفٌلم عن مؽامرات تجارب الطٌران لرواد األجواء وٌعرض نجاحات لٌاسٌة وانتكاسات فً تارٌخ 

 الطٌران.
ن عبور األطلسً بدون تولؾ. رجال ونساء منذ اختراع اإلنسان للطابرة، كان حلم الطٌارٌن الشجعا

عام على نجاح أول  100شجعان فً طابرات بدابٌة ؼامروا بحٌات م من أجل هذا الؽرض. مر أكثر من 
بإعالن صحٌفة دٌلً مٌل الٌومٌة البرٌطانٌة:  1918رحلة طٌران عبر األطلسً. بدأ كل شًء فً عام 

ٌنجح فً عبور األطلسً بطابرة من أٌة نمطة فً  آالؾ جنٌه استرلٌنً ألول من 10"ستمنح جابزة 
ساعة. حاولت  72الوالٌات المتحدة أو كندا أو من جزٌرة نٌوفوندالند إلى المملكة المتحدة أو أٌرلندا خالل 

. جمٌع م كانوا من طٌاري الحرب العاطلٌن عن 1919أربعة فرق االنطالق من نٌوفوندالند فً عام 
 ا فً الوصول: جون ألكون و آرثر وٌتن براون.العمل. اثنان من م فمط نجح

، كانا لد تمكنا من عبور األطلسً 1919ٌونٌو  15عندما هبطا بطابرت ما ذات المحركٌن فً أٌرلندا فً 
جواا ألول مرة فً تارٌخ البشرٌة. من ظلم التارٌخ أن سرعان ما تم نسٌان هذٌن اإلنجلٌزٌٌن ورلم ما 

ٌلة. فً عشرٌنٌات المرن الماضً تلت محاوالت وأرلام لٌاسٌة كثٌرة. المٌاسً لطٌران المسافات الطو
ا فً عام  : هٌرمان كول وإٌرٌنفرٌد فراٌ ر ؼونتر 1928اشت ر من ا ثالثً "برٌمن" الذي سطر تارٌخا

ا: محرن متمطع  فون هونٌفٌلد واألٌرلندي جٌمس فٌتزمورٌس. كانت مشاهد درامٌة وصف ا كول الحما
اب وجوع وبرد لارس، وأخٌر الخوؾ من أن نكون نطٌر فً االتجاه الخطأ. الصوت وعاصفة وضب

الوج ة الحمٌمٌة وهً نٌوٌورن حٌث كان اآلالؾ بانتظارهم، أخطأها المؽامرون. لكن م عند هبوط م 
بشكل اضطراري على جزٌرة ؼرٌنلً كانوا لد وصلوا إلى أرض أمرٌكا الشمالٌة، لٌكونوا بذلن أول من 

باالتجاه من الشرق نحو الؽرب. ٌحكً الفٌلم لصصا شخصٌة ألناس تحولوا إلى أبطال من  ٌمطع األطلسً
 خالل شجاعت م وتصمٌم م، وم دوا الطرٌك لنوع جدٌد من الرحالت من لارة إلى لارة أخرى.

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  04:00

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  04:30

 العالم هذا األسبوع -حول العالم مراسلون  05:00

 وثابمً 05:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء الثانً

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  06:00

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  06:30

 برنامج سٌاسً ساخر -البشٌر شو  07:00

 وثابمً 08:00

 برنامج تلفزٌونً للشركات الناشبة -السودان 

 المجلة الثمافٌة -فة واحة الثما 08:30
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 الجزء الثانً -كٌؾ حال الم اجرٌن العرب الٌوم فً ألمانٌا؟  -جعفر تون  09:00

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  10:00

 المدٌنة الذكٌة -كلٌن  10:15

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  10:30

 العالم هذا األسبوع -لون حول العالم مراس 11:00

 وثابمً 11:15

 الطٌران بدون تولؾ عبر األطلسً -رواد األجواء 

 وثابمً 12:00

 برنامج تلفزٌونً للشركات الناشبة -السودان 

 األمراض الجنسٌة -صحتن بٌن ٌدٌن  12:30

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  13:00

 لصٌنمزارات الكونفشٌوسٌة، ا  -تشٌوفو 

 وثابمً 13:15

 النزوح من فنزوٌال -نازحون: لعنة النفط 

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  14:00

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  14:30

 الجزء الثانً -كٌؾ حال الم اجرٌن العرب الٌوم فً ألمانٌا؟  -جعفر تون  15:00

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 16:15

 الطٌران بدون تولؾ عبر األطلسً -رواد األجواء 

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 المدٌنة الذكٌة -كلٌن  17:15

 عالء زوٌتن : "جمال الموسٌقا فً تنوعها" -ضٌف وحكاٌة  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  18:03

 أوروبا عروض موسٌمٌة من -موسٌمى أوروبٌة  18:15

19:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 19:15

 خطر وسابل التواصل االجتماعً -المعركة من أجل الحمٌمة والدٌمولراطٌة 

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  20:03

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 
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 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  21:15

 مجلة العلوم والتكنولوجٌا -المستقبل اآلن  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  22:03

 وثابمً 22:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء الثانً

 الجزء الثانً -حال الم اجرٌن العرب الٌوم فً ألمانٌا؟ كٌؾ  -جعفر تون  23:00
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 اإلثنٌن 2020-01-20 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  00:00

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  00:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  01:00

 بمًوثا 01:15

 الطٌران بدون تولؾ عبر األطلسً -رواد األجواء 

 وثابمً 02:00

 برنامج تلفزٌونً للشركات الناشبة -السودان 

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  02:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  03:00

 وثائقً 03:15

 القوة العالمٌة الجدٌدة -الصٌن 

 دولة. 60بالنسبة للصٌن، بمشاركة أكثر من  21روع المرن مش -"طرٌك الحرٌر الجدٌد" 

األمر ٌتعلك بالسلطة، التصادٌاا وسٌاسٌاا. الفٌلم الوثابمً ٌتناول الصعود السرٌع للصٌن وتأثٌراته على 
 ألمانٌا وأوروبا.

ت "طرٌك الحرٌر الجدٌد" هو اسم المشروع العمالق المستمد من األزمنة المجٌدة الؽابرة. بكٌن خصص
مبات الملٌارات من الدوالرات لمشارٌع بنٌة تحتٌة فً العدٌد من دول العالم، من أفرٌمٌا وحتى الٌونان. 
ٌتم االستحواذ على الموانا ومد خطوط السكن الحدٌدٌة. كذلن اشترت الصٌن وتشتري مبات الشركات 

مٌة أولى. األمر ال ٌتعلك فمط فً الخارج. هذا كله ٌ دؾ إلى إزاحة الوالٌات المتحدة من مولع ا كموة عال
باالستثمار فً الخارج، وإنما بالنفوذ السٌاسً وال ٌمنة. فالصٌن لم تعد منذ فترة طوٌلة مجرد مصنع 

سنة، وأخرجت مبات المالٌٌن من الصٌنٌٌن من  40رخٌص للؽرب. الن ضة الصٌنٌة الناجحة بدأت لبل 
ا تجارٌة على الصٌن حالة الفمر. فً سٌاق الصراع على السٌادة العالمٌ ة أعلنت الوالٌات المتحدة حربا

وفرضت رسوماا جمركٌة عمابٌة بملٌارات الدوالرات على العمالق االلتصادي الجدٌد. الحملة التً شن ا 
الربٌس ترامب ضد الصٌن وضعت دولة الصادرات ألمانٌا فً مأزق كبٌر. ففً الصٌن تباع سٌارات أكثر 

لنظر عما إذا كانت األسواق المستمبلٌة مثل الذكاء االصطناعً ومنظومة مما فً بمٌة العالم. بؽض ا
لن ٌعمل أي شًء بدون الصٌن. إن ا مسألة ولت فمط حتى  -ولطاع السٌارات ستتأثر  4.0الصناعة 

ملٌار نسمة من إزاحة الوالٌات المتحدة من مولع ا كأكبر سوق  1.3تتمكن الصٌن بسكان ا البالػ عددهم 
 للتصدٌر.

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  04:00

 األمراض الجنسٌة -صحتن بٌن ٌدٌن  04:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  05:00

 وثابمً 05:15

 الطٌران بدون تولؾ عبر األطلسً -رواد األجواء 

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  06:00

 والتكنولوجٌا مجلة العلوم -المستمبل اآلن  06:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  07:00

 وثابمً 07:15

 الموة العالمٌة الجدٌدة -الصٌن 

 مجلة العلوم والتكنولوجٌا -المستمبل اآلن  08:00
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 مجلة السٌارات -عالم السرعة  08:30

 بكة العنكبوتٌةالعالم الرقمً والش -كلٌك  09:00

 وثابمً 09:15

 الطٌران بدون تولؾ عبر األطلسً -رواد األجواء 

 وثابمً 10:00

 برنامج تلفزٌونً للشركات الناشبة -السودان 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  10:30

 األمراض الجنسٌة -صحتن بٌن ٌدٌن  10:45

 وثابمً 11:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء الثانً

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  12:00

 مجلة العلوم والتكنولوجٌا -المستمبل اآلن  12:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  13:00

 وثابمً 13:15

 الموة العالمٌة الجدٌدة -الصٌن 

 األمراض الجنسٌة -صحتن بٌن ٌدٌن  14:00

 االحٌاة والمجتمع فً أوروب -ٌوروماكس  14:30

 برنامج سٌاسً ساخر -البشٌر شو  15:00

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 16:15

 الموة العالمٌة الجدٌدة -الصٌن 

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  18:03

 وثابمً 18:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء الثانً

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 األمراض الجنسٌة -صحتن بٌن ٌدٌن  20:03

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 ت تعاصر الحدثرٌبورتاجا -عن كثب  21:30
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22:00 DW  األخبار -األخبار 

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  22:03

 وثابمً 22:15

 الطٌران بدون تولؾ عبر األطلسً -رواد األجواء 

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  23:00
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 الثالثاء 2020-01-21 

 عالء زوٌتن : "جمال الموسٌما فً تنوع ا" -ضٌؾ وحكاٌة  00:00

 حصاد الدوري األلمانً -الدوري األلمانً  00:30

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  01:00

 وثابمً 01:15

 الموة العالمٌة الجدٌدة -الصٌن 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  02:00

 حصاد الدوري األلمانً -الدوري األلمانً  02:30

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  03:00

 عروض موسٌمٌة من أوروبا -موسٌمى أوروبٌة  03:15

 وثابمً 04:00

 برنامج تلفزٌونً للشركات الناشبة -السودان 

 حصاد الدوري األلمانً -الدوري األلمانً  04:30

 برنامج سٌاسً ساخر -البشٌر شو  05:00

 عالء زوٌتن : "جمال الموسٌما فً تنوع ا" -ضٌؾ وحكاٌة  06:00

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  06:30

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  07:00

 وثابمً 07:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء الثانً

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000ة العولم 08:00

 حصاد الدوري األلمانً -الدوري األلمانً  08:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  09:00

 وثابمً 09:15

 الموة العالمٌة الجدٌدة -الصٌن 

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  10:00

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  10:30

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -لٌن ك 11:00

 عروض موسٌمٌة من أوروبا -موسٌمى أوروبٌة  11:15

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  12:00

 حصاد الدوري األلمانً -الدوري األلمانً  12:30

 برنامج سٌاسً ساخر -البشٌر شو  13:00

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  14:00
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 وثابمً 14:30

 برنامج تلفزٌونً للشركات الناشبة -السودان 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  15:00

 وثابمً 15:15

 الطٌران بدون تولؾ عبر األطلسً -رواد األجواء 

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 من عٌن المكان تمارٌر تلفزٌونٌة -مراسلون  16:15

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 حصاد الدوري األلمانً -الدوري األلمانً  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 االجتالف بداٌة الحوار -جعفر توك  18:03

 رمتابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبا - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 حصاد الدوري األلمانً -الدوري األلمانً  20:03

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 21:30

 برنامج تلفزٌونً للشركات الناشبة -السودان 

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 ٌة الحواراالجتالؾ بدا -جعفر تون  22:03

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  23:00
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 األربعاء 2020-01-22 

 وثابمً 00:00

 برنامج تلفزٌونً للشركات الناشبة -السودان 

 األمراض الجنسٌة -صحتن بٌن ٌدٌن  00:30

 العالم هذا األسبوع - مراسلون حول العالم 01:00

 وثابمً 01:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء الثانً

 عالء زوٌتن : "جمال الموسٌما فً تنوع ا" -ضٌؾ وحكاٌة  02:00

 المجلة االقتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  02:30

 االجتالؾ بداٌة الحوار -جعفر تون  03:00

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  04:00

 مجلة العلوم والتكنولوجٌا -ل اآلن المستمب 04:30

 االجتالؾ بداٌة الحوار -جعفر تون  05:00

 األمراض الجنسٌة -صحتن بٌن ٌدٌن  06:00

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  06:30

 االجتالؾ بداٌة الحوار -جعفر تون  07:00

 عالء زوٌتن : "جمال الموسٌما فً تنوع ا" -ضٌؾ وحكاٌة  08:00

 ثابمًو 08:30

 برنامج تلفزٌونً للشركات الناشبة -السودان 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  09:00

 وثابمً 09:15

 أفرٌمٌا تن ض، الجزء الثانً

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  10:00

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  10:30

 راالجتالؾ بداٌة الحوا -جعفر تون  11:00

 عالء زوٌتن : "جمال الموسٌما فً تنوع ا" -ضٌؾ وحكاٌة  12:00

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  12:30

 االجتالؾ بداٌة الحوار -جعفر تون  13:00

 مجلة العلوم والتكنولوجٌا -المستمبل اآلن  14:00

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  14:30

 ً والشبكة العنكبوتٌةالعالم الرلم -كلٌن  15:00

 وثابمً 15:15
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 أفرٌمٌا تن ض، الجزء الثانً

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  16:15

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 المجلة االلتصادٌة -نٌا صنع فً ألما 17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  18:03

 مرآة الجنة فً إٌران -أصفهان 

بدت مدٌنة أصف ان بالنسبة للرحالة فً المرن السادس عشر كأسطورة خٌالٌة. بعد ش ور من الرحلة 
ن ا وأضواب ا وعبم ا. هذا السحر لم ٌتالشى الماسٌة عبر الصحراء، تظ ر الواحة لتأسر الحواس بألوا

 حتى الٌوم.
جعل مدٌنة أصف ان عاصمة لمملكته، وضع خطته لبناء مدٌنة  1598عندما لرر الشاه عباس فً عام 

حدٌثة على ؼرار جنات النعٌم المذكورة فً المرآن. إحدى أكبر الساحات فً العالم، "مٌدان الشاه" أو 
ة، تشمل المصور والمساجد والحدابك. ومن أمام لصره "عالً لابو" كان "مٌدان نمش ج ان" بالفارسٌ

الحاكم ٌستطٌع إلماء نظرة كاملة على المكان الذي ٌضم مسجد الشاه الفاخر الخاص بالعابلة الحاكمة، وهو 
تحفة معمارٌة بالرسم على الخزؾ مع البازار الم ٌب. ٌشبه مسجد الشاه حدابك الجنة، وألواسه تبدو 

 ؾ رابعة. وفً بركة المٌاه تنعكس صورة السماء وكأن ا بوابة للعالم اآلخر.كك و

 وثائقً 18:15

 مزارعو غانا ٌهجرون أرضهم -نازحون: الطماطم والجشع 

 ما عاللة الطماطم بالنزوح؟ إن ا كرٌات فً لعبة الرولٌت للسٌاسة التجارٌة العالمٌة ؼٌر العادلة.
ان أخرى ٌتم إنتاج بضابع مدعومة وبأسعار زهٌدة ما ٌؤدي إلى تدمٌر فً االتحاد األوروبً والصٌن وبلد
 األسواق وسبل العٌش فً أفرٌمٌا.

ٌموم إدوارد بجنً الطماطم. لٌس فً حمله فً ؼانا، وإنما تحت ظروؾ سٌبة فً المزارع فً جنوب 
ن ا إلى دول إٌطالٌا. تتم معالجة هذه الطماطم وتعببت ا فً عبوات ووضع ا فً حاوٌات ومن ثم شح

مختلفة، من بٌن ا ؼانا، حٌث تنافس لطاع صناعة الطماطم المتعثر. أدى تدفك الواردات الرخٌصة من 
الصٌن والوالٌات المتحدة واالتحاد األوروبً إلى تدمٌر لطاع صناعة الطماطم فً ؼانا. ٌبحث 

عبر  -الوحٌد المتاح ل م  المزارعون الٌابسون عن مخرج، على سبٌل المثال فً أوروبا. فٌسلكون الطرٌك
ا فً أفرٌمٌا: سالم وانتخابات  -الصحراء والبحر المتوسط  وٌخاطرون بحٌات م. كانت ؼانا بلداا نموذجٌا

حرة وتنمٌة التصادٌة. ومع ذلن ال تستطٌع مزارعة الطماطم بٌنٌدٌكتا تأمٌن احتٌاجات ا المعٌشٌة إال ألن 
 زوج ا ٌرسل المال بانتظام من إٌطالٌا. 

ٌمكن رؤٌة السبب فً بوالوؼو: هنا فً الصاالت الفارؼة لمصنع الطماطم السابك ال ٌزال الموظؾ 
السابك فنسنت ٌتفمد األمر. ال ٌستطٌع أن ٌصدق أن المصنع الذي بعث الحٌاة فً المنطمة فً السابك، 

ل مستشار متولؾ اآلن. لم ٌعد أحد حول المصنع السابك ٌزرع الطماطم، ألن السوق ان ارت. ٌحاو
زراعً تمدٌم نصابح للمزارعٌن، لكن النصٌحة لم تعد تنفع. أحد المزارعٌن ٌحزم أؼراضه. ٌرٌد التحرن 
نحو أوروبا. فً إٌطالٌا ٌعٌش إدوارد وم اجرون أفارلة آخرون فً مساكن مؤلتة وسط مزارع الطماطم. 

لطماطم التً تدمر سبل عٌش هم ٌعملون كعمال مٌاومة وٌجمعون الطماطم بأجور بخسة. وهنان ٌزرع ا
الكثٌرٌن فً ؼانا. فً هذه األثناء فً سوق أكرا تموم البابعات بفرز علب الطماطم من الصٌن وإٌطالٌا 

وإسبانٌا. ٌمول االلتصادي كوابٌنا أوتو إنه "التجارة الحرة ٌفترض أن تخلك رؤى مستمبلٌة ولٌس أن تدمر 
 حٌاة الناس".

 لٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبارمتابعة تح - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  20:03

 عالء زوٌتن : "جمال الموسٌما فً تنوع ا" -ضٌؾ وحكاٌة  20:30
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21:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  22:03

 مرآة الجنة فً إٌران -أصف ان 

 وثابمً 22:15

 مزارعو ؼانا ٌ جرون أرض م -نازحون: الطماطم والجشع 

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  23:00
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 الخمٌس 2020-01-23 

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  00:00

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  00:15

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  00:30

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  01:00

 مرآة الجنة فً إٌران -أصف ان 

 ثابمًو 01:15

 مزارعو ؼانا ٌ جرون أرض م -نازحون: الطماطم والجشع 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  02:00

 وثابمً 02:30

 برنامج تلفزٌونً للشركات الناشبة -السودان 

 وثابمً 03:00

 مزارعو ؼانا ٌ جرون أرض م -نازحون: الطماطم والجشع 

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  03:45

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  04:15

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  04:30

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  05:00

 مرآة الجنة فً إٌران -أصف ان 

 وثابمً 05:15

 مزارعو ؼانا ٌ جرون أرض م -نازحون: الطماطم والجشع 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  06:00

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  06:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  07:00

 وثابمً 07:15

 الطٌران بدون تولؾ عبر األطلسً -رواد األجواء 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  08:00

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  08:30

 سانٌةمٌراث اإلن -كنوز البشرٌة  09:00

 مرآة الجنة فً إٌران -أصف ان 

 وثابمً 09:15

 مزارعو ؼانا ٌ جرون أرض م -نازحون: الطماطم والجشع 

 عالء زوٌتن : "جمال الموسٌما فً تنوع ا" -ضٌؾ وحكاٌة  10:00

 مجلة العلوم والتكنولوجٌا -المستمبل اآلن  10:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  11:00
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 وثابمً 11:15

 الموة العالمٌة الجدٌدة -الصٌن 

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  12:00

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  12:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  13:00

 وثابمً 13:15

 الطٌران بدون تولؾ عبر األطلسً -رواد األجواء 

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  14:00

 عالء زوٌتن : "جمال الموسٌما فً تنوع ا" -ضٌؾ وحكاٌة  14:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  15:00

 وثابمً 15:15

 الموة العالمٌة الجدٌدة -الصٌن 

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 كبوتٌةالعالم الرلمً والشبكة العن -كلٌن  16:15

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة العلوم والتكنولوجٌا -المستمبل اآلن  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز القضاٌا الدولٌة -بتوقٌت برلٌن  18:03

 برز أحداث الٌوم مع موجز لألخبارمتابعة تحلٌلٌة أل - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  20:03

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 عالء زوٌتن : "جمال الموسٌما فً تنوع ا" -ضٌؾ وحكاٌة  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  22:03

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  23:00
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 الجمعة 2020-01-24 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  00:00

 لة العلوم والتكنولوجٌامج -المستمبل اآلن  00:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  01:00

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  02:00

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  02:15

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  02:30

 ط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌةحوار أسبوعً ٌسل -بتولٌت برلٌن  03:00

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  04:00

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  04:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  05:00

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  06:00

 شبكة العنكبوتٌةالعالم الرلمً وال -كلٌن  06:15

 وثابمً 06:30

 برنامج تلفزٌونً للشركات الناشبة -السودان 

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  07:00

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  08:00

 آالم الظهر وعالجها -صحتك بٌن ٌدٌك  08:30

 ً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌةحوار أسبوع -بتولٌت برلٌن  09:00

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  10:00

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  10:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  11:00

 آالم الظ ر وعالج ا -صحتن بٌن ٌدٌن  12:00

 لسٌاراتمجلة ا -عالم السرعة  12:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  13:00

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  14:00

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  14:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  15:00

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 عروض موسٌمٌة من أوروبا -موسٌمى أوروبٌة  16:15
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17:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 برنامج سٌاسً ساخر -البشٌر شو  18:03

 ٌوم مع موجز لألخبارمتابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث ال - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  20:03

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 اخربرنامج سٌاسً س -البشٌر شو  22:03

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  23:00
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 السبت 2020-01-25 

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  00:00

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  00:30

 االجتالؾ بداٌة الحوار -جعفر تون  01:00

 العالم هذا األسبوع -حول العالم  مراسلون 02:00

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  02:15

 مجلة العلوم والتكنولوجٌا -المستمبل اآلن  02:45

 وثائقً 03:15

 بلد البالستٌك ألمانٌا

 كٌلو للفرد فً السنة، وذلن برؼم فرز الممامة. 226تتصدر ألمانٌا أوروبا فً نفاٌات التؽلٌؾ بمتوسط 
 األخٌرة تضاعفت كمٌة النفاٌات البالستٌكٌة فً ألمانٌا. كٌؾ ٌمكن أن ٌحدث هذا؟ 15ت الـ فً السنوا

ا أن البالستٌن شدٌد الضرر بالبٌبة. ومع ذلن  ٌموم األلمان بفرز الممامة منذ زمن طوٌل. معروؾ أٌضا
ٌة ٌتم استخدام ا تترن فعالٌات مثل ماراثون هامبورغ كمٌات هابلة من الممامة. آالؾ األكواب البالستٌك

لمرة واحدة ومن ثم ٌجري حرل ا. البالستٌن موجود أٌضاا حتى فً األماكن التً ال ٌتولع المرء وجوده 
بالمبة من ا ٌعاد  20. فمط 2018فٌ ا. سبعون ألؾ طن من البالستٌن الرلٌك ؼطت حمول ألمانٌا فً عام 

ال تمل أهمٌت ا عن البالستٌن الدلٌك الموجود فً  تدوٌره. البالستٌن الدلٌك الموجود فً التربة ٌمثل مشكلة
ا إلى أن  البحار. ما العمل؟ البالستٌن عملً، وتصنٌع المواد البالستٌكٌة رخٌص. السبب ٌعود أٌضا

الحكومة األلمانٌة تمدم الدعم لصناعة البالستٌن من خالل عدم فرض ضرابب على النفط الخام المستخدم 
ن ألمانٌا استخدام منتجات بالستٌكٌة لمرة واحدة أرخص من إعادة تدوٌرها. فً تصنٌعه. فً بلد البالستٌ

 75وفً أماكن إعادة التدوٌر تنشأ مشاكل أخرى. الدراسات تظ ر أن جمع المواد البالستٌكٌة ٌصل إلى 
الٌوم بالمبة من الكمٌات األصلٌة، لكن جزءاا ضبٌالا من ا ٌعاد استخدامه. البالً ٌشحن إلى الخارج، وتركٌا 

هً من أوابل الدول المستمبلة لنفاٌاتنا البالستٌكٌة، وهذا له تبعات كبٌرة على نظام النفاٌات التركً والبٌبة 
التركٌة. من جانب آخر ٌنت ً األمر بنفاٌاتنا البالستٌكٌة إلى الحرق والبماٌا شدٌدة السمٌة تتؽلؽل فً عمك 

 البالستٌكٌة، ولماذا نادراا ما ٌعاد استخدام ا؟التربة فً ألمانٌا. أٌن ٌنت ً األمر بنفاٌاتنا 

 عالء زوٌتن : "جمال الموسٌما فً تنوع ا" -ضٌؾ وحكاٌة  04:00

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  04:30

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  05:00

 وثابمً 05:15

 الموة العالمٌة الجدٌدة -الصٌن 

 لعالم هذا األسبوعا -مراسلون حول العالم  06:00

 وثابمً 06:15

 مزارعو ؼانا ٌ جرون أرض م -نازحون: الطماطم والجشع 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  07:00

 آالم الظ ر وعالج ا -صحتن بٌن ٌدٌن  07:30

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  08:00

 مجلة العلوم والتكنولوجٌا -المستمبل اآلن  08:30
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 عروض موسٌقٌة من أوروبا -موسٌقى أوروبٌة  09:00

فً لندن من أب إٌطالً وأم ألمانٌة بولندٌة. من نعومة أظافره سحره الشعر. بدأ  Jack Savorettiنشأ 
بومات عزؾ الؽٌتار بسن السادسة عشرة. أنتج ستة ألبومات، وصل ثالثة من ا إلى لابمة أفضل عشرة أل

 فً برٌطانٌا.

 آالم الظ ر وعالج ا -صحتن بٌن ٌدٌن  09:45

 وثابمً 10:15

 مزارعو ؼانا ٌ جرون أرض م -نازحون: الطماطم والجشع 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  11:00

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  11:30

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  12:00

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  12:30

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  13:00

 وثابمً 13:15

 بلد البالستٌن ألمانٌا

 أفالم وثائقٌة ورٌبورتاجات -العقٌدة والحٌاة  14:00

 آالم الظ ر وعالج ا -صحتن بٌن ٌدٌن  14:30

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  15:00

 إٌران مرآة الجنة فً -أصف ان 

 وثابمً 15:15

 مزارعو ؼانا ٌ جرون أرض م -نازحون: الطماطم والجشع 

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 16:15

 بلد البالستٌن ألمانٌا

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 تقارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  17:15

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  18:03

 وثابمً 18:15

 الموة العالمٌة الجدٌدة -الصٌن 

19:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 19:15

 بلد البالستٌن ألمانٌا

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة العلوم والتكنولوجٌا -المستمبل اآلن  20:03
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 أفالم وثابمٌة ورٌبورتاجات -العمٌدة والحٌاة  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  21:15

 المجلة الثقافٌة -واحة الثقافة  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 وروباعروض موسٌمٌة من أ -موسٌمى أوروبٌة  22:03

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  22:45

 وثابمً 23:15

 مزارعو ؼانا ٌ جرون أرض م -نازحون: الطماطم والجشع 
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 األحد 2020-01-26 

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  00:00

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  00:30

 برنامج سٌاسً ساخر -شو  البشٌر 01:00

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  02:00

 آالم الظ ر وعالج ا -صحتن بٌن ٌدٌن  02:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  03:00

 وثائقً 03:15

 النهر األكثر تلوثاً فً إندونٌسٌا -إنقاذ سٌتاروم 

 كثر تلوثاا فً العالم.ٌعتبر ن ر سٌتاروم فً إندونٌسٌا الن ر األ
مصنع نسٌج تعمل لصالح  500صناعة المالبس هً أحد األسباب الربٌسٌة ل ذا التلوث: أكثر من 

 الماركات العالمٌة وتلمً بمٌاه الصرؾ لدٌ ا فً الن ر مباشرة.
السامة باالشتران مع فرٌك من الباحثٌن الدولٌٌن ٌبحث مخرجو الفٌلم عن األسباب الحمٌمٌة لوجود المواد 

فً ن ر سٌتاروم اإلندونٌسً فً ؼرب جاوة والتبعات المحتملة لذلن. كان الن ر فً السابك كالجنة، أما 
اآلن ف و مجرد خلٌط بنً اللون من البراز والمواد الكٌمٌابٌة الخطٌرة مثل النونٌلفٌنول واألنتٌمون 

ذ الن ر. فرٌك "المحاربٌن الخضر" الذي والفوسفات ثالثً الترٌبوتٌل. لكن المواطنٌن الملمٌن ٌرٌدون إنما
ٌضم مخرجً الفٌلم والعلماء لام بتحلٌل عٌنات من الماء واألرز وشعر األطفال. النتٌجة المفزعة: المواد 

 ملٌون إندونٌسً ٌستخدمون مٌاه الن ر.  14الكٌمٌابٌة السامة الكثٌرة ت دد حٌاة 
عد الصرؾ الصحً. والربٌس أعلن مؤخراا عن خطة النتابج حملت الحكومة اإلندونٌسٌة على تؽٌٌر لوا

لتنظٌؾ ن ر سٌتاروم. وبعض ماركات المالبس العالمٌة وعدت بمرالبة أفضل لعمل الموردٌن فً 
 إندونٌسٌا.

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  04:00

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  04:30

 ا األسبوعالعالم هذ -مراسلون حول العالم  05:00

 وثابمً 05:15

 بلد البالستٌن ألمانٌا

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  06:00

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  06:30

 برنامج سٌاسً ساخر -البشٌر شو  07:00

 أفالم وثابمٌة ورٌبورتاجات -العمٌدة والحٌاة  08:00

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  08:30

 االجتالؾ بداٌة الحوار -تون جعفر  09:00

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  10:00

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  10:15

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  10:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  11:00
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 وثابمً 11:15

ا فً إندونٌسٌا -إنماذ سٌتاروم   الن ر األكثر تلوثا

 أفالم وثابمٌة ورٌبورتاجات -العمٌدة والحٌاة  12:00

 آالم الظ ر وعالج ا -صحتن بٌن ٌدٌن  12:30

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  13:00

 مرآة الجنة فً إٌران -أصف ان 

 وثابمً 13:15

 ٌ جرون أرض ممزارعو ؼانا  -نازحون: الطماطم والجشع 

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  14:00

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  14:30

 االجتالؾ بداٌة الحوار -جعفر تون  15:00

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 16:15

ا فً إندونٌسٌا -إنماذ سٌتاروم   الن ر األكثر تلوثا

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 لم الرلمً والشبكة العنكبوتٌةالعا -كلٌن  17:15

 شخصٌات وقصص عربٌة من ألمانٌا -ضٌف وحكاٌة  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  18:03

 عروض موسٌمٌة من أوروبا -موسٌمى أوروبٌة  18:15

19:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 19:15

 مٌة الجدٌدةالموة العال -الصٌن 

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  20:03

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  21:15

 مجلة العلوم والتكنولوجٌا -المستقبل اآلن  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  22:03

 وثابمً 22:15

 بلد البالستٌن ألمانٌا
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 االجتالؾ بداٌة الحوار -جعفر تون  23:00
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 اإلثنٌن 2020-01-27 

 لمة و اإلنسانمجلة العو - 3000العولمة  00:00

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  00:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  01:00

 وثابمً 01:15

ا فً إندونٌسٌا -إنماذ سٌتاروم   الن ر األكثر تلوثا

 أفالم وثابمٌة ورٌبورتاجات -العمٌدة والحٌاة  02:00

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  02:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  03:00

 وثائقً 03:15

 : طفولة فً جحٌم آوشفٌتز7063 -إٌفا  أ 

 نجت إٌفا موزٌس كور من التجارب على التوابم التً أجراها الطبٌب النازي مٌنؽٌله فً آوشفٌتز.
ال ولوكوست فً  بعد عمود من العذاب لررت أن تسامح النازٌٌن، وأصبحت واحدة من أش ر الناجٌن من

 العالم.
فً سن العاشرة ولعت إٌفا موزٌس فً براثن الدكتور ٌوزٌؾ مٌنؽٌله، طبٌب معسكر االعتمال فً 

آوشفٌتز، والذي اشت ر بتجاربه الوحشٌة على التوابم. نجت إٌفا وشمٌمت ا التوأم مٌرٌام من هذه الفظاعة، 
ا تزوجت ا. الحما إٌفا من رجل أمرٌكً وانتملت إلى الوالٌات المتحدة  بعكس والدٌ ما وشمٌمتٌ ما األكبر سنا

أسست  1984لبدء حٌاة جدٌدة، وساعدت فً البحث عن ٌوزٌؾ مٌنؽٌله فً جمٌع أنحاء العالم. فً عام 
إٌفا منظمة كاندلز )اختصار لـ "أطفال آوشفٌتز الناجون من التجارب المخبرٌة الماتلة للنازٌٌن"(. من 

ناجٌاا آخر من تجارب الدكتور مٌنؽٌله الفظٌعة. كذلن أسست إٌفا متحؾ  122خالل البرنامج وجدت 
ومركز تعلٌم ال ولوكوست التابع لمنظمة كاندلز لتثمٌؾ الجم ور حول تحسٌن النسل وال ولوكوست ولوة 

ا ما فعلوه مع ا. طافت إٌفا العالم 1995التسامح. فً عام  ا عندما ؼفرت للنازٌٌن علنا ا دولٌا  تلمت اهتماما
ونملت رسالت ا عن السالم والصدالة والشفاء والتمكٌن الذاتً لألجٌال المادمة.  تجاوزت دروس ا تجربت ا 
الشخصٌة وركزت على الفظابع العالمٌة الحالٌة واثنتٌن من أكبر مشاكل الشباب الحالً: التنمر والتمٌٌز. 

 فً كراكاو. 2019ٌولٌو  4توفٌت إٌفا موزٌس كور فً 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -س ٌوروماك 04:00

 آالم الظ ر وعالج ا -صحتن بٌن ٌدٌن  04:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  05:00

 وثابمً 05:15

ا فً إندونٌسٌا -إنماذ سٌتاروم   الن ر األكثر تلوثا

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  06:00

 كنولوجٌامجلة العلوم والت -المستمبل اآلن  06:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  07:00

 وثابمً 07:15

 : طفولة فً جحٌم آوشفٌتز7063 -إٌفا  أ 

 مجلة العلوم والتكنولوجٌا -المستمبل اآلن  08:00

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  08:30
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 لشبكة العنكبوتٌةالعالم الرقمً وا -كلٌك  09:00

 وثابمً 09:15

ا فً إندونٌسٌا -إنماذ سٌتاروم   الن ر األكثر تلوثا

 أفالم وثابمٌة ورٌبورتاجات -العمٌدة والحٌاة  10:00

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  10:30

 آالم الظ ر وعالج ا -صحتن بٌن ٌدٌن  10:45

 وثابمً 11:15

 بلد البالستٌن ألمانٌا

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  12:00

 مجلة العلوم والتكنولوجٌا -المستمبل اآلن  12:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  13:00

 وثابمً 13:15

 : طفولة فً جحٌم آوشفٌتز7063 -إٌفا  أ 

 آالم الظ ر وعالج ا -صحتن بٌن ٌدٌن  14:00

 فً أوروبا الحٌاة والمجتمع -ٌوروماكس  14:30

 برنامج سٌاسً ساخر -البشٌر شو  15:00

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 وثابمً 16:15

 : طفولة فً جحٌم آوشفٌتز7063 -إٌفا  أ 

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 العنكبوتٌة العالم الرلمً والشبكة -كلٌن  18:03

 وثابمً 18:15

 بلد البالستٌن ألمانٌا

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 آالم الظ ر وعالج ا -صحتن بٌن ٌدٌن  20:03

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -ثب عن ك 21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  22:03
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 وثابمً 22:15

ا فً إندونٌسٌا -إنماذ سٌتاروم   الن ر األكثر تلوثا

 ع موجز لألخبارمتابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم م - DWمسائٌة  23:00
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 الثالثاء 2020-01-28 

 شخصٌات ولصص عربٌة من ألمانٌا -ضٌؾ وحكاٌة  00:00

 حصاد الدوري األلمانً -الدوري األلمانً  00:30

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  01:00

 وثابمً 01:15

 ٌم آوشفٌتز: طفولة فً جح7063 -إٌفا  أ 

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  02:00

 حصاد الدوري األلمانً -الدوري األلمانً  02:30

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  03:00

 عروض موسٌمٌة من أوروبا -موسٌمى أوروبٌة  03:15

 أفالم وثابمٌة ورٌبورتاجات -العمٌدة والحٌاة  04:00

 حصاد الدوري األلمانً -أللمانً الدوري ا 04:30

 برنامج سٌاسً ساخر -البشٌر شو  05:00

 شخصٌات ولصص عربٌة من ألمانٌا -ضٌؾ وحكاٌة  06:00

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  06:30

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  07:00

 وثابمً 07:15

 بلد البالستٌن ألمانٌا

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  08:00

 حصاد الدوري األلمانً -الدوري األلمانً  08:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  09:00

 وثابمً 09:15

 : طفولة فً جحٌم آوشفٌتز7063 -إٌفا  أ 

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  10:00

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  10:30

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  11:00

 عروض موسٌمٌة من أوروبا -موسٌمى أوروبٌة  11:15

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  12:00

 حصاد الدوري األلمانً -الدوري األلمانً  12:30

 برنامج سٌاسً ساخر -البشٌر شو  13:00

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  14:00
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 أفالم وثابمٌة ورٌبورتاجات -العمٌدة والحٌاة  14:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  15:00

 وثابمً 15:15

ا فً إندونٌسٌا -إنماذ سٌتاروم   الن ر األكثر تلوثا

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 ة من عٌن المكانتمارٌر تلفزٌونٌ -مراسلون  16:15

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 حصاد الدوري األلمانً -الدوري األلمانً  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 االجتالف بداٌة الحوار -جعفر توك  18:03

 ارمتابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخب - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 حصاد الدوري األلمانً -الدوري األلمانً  20:03

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 أفالم وثابمٌة ورٌبورتاجات -العمٌدة والحٌاة  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 لحواراالجتالؾ بداٌة ا -جعفر تون  22:03

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  23:00
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 األربعاء 2020-01-29 

 أفالم وثابمٌة ورٌبورتاجات -العمٌدة والحٌاة  00:00

 آالم الظ ر وعالج ا -صحتن بٌن ٌدٌن  00:30

 الم هذا األسبوعالع -مراسلون حول العالم  01:00

 وثابمً 01:15

 بلد البالستٌن ألمانٌا

 شخصٌات ولصص عربٌة من ألمانٌا -ضٌؾ وحكاٌة  02:00

 المجلة االقتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  02:30

 االجتالؾ بداٌة الحوار -جعفر تون  03:00

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  04:00

 والتكنولوجٌامجلة العلوم  -المستمبل اآلن  04:30

 االجتالؾ بداٌة الحوار -جعفر تون  05:00

 آالم الظ ر وعالج ا -صحتن بٌن ٌدٌن  06:00

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  06:30

 االجتالؾ بداٌة الحوار -جعفر تون  07:00

 شخصٌات ولصص عربٌة من ألمانٌا -ضٌؾ وحكاٌة  08:00

 ٌة ورٌبورتاجاتأفالم وثابم -العمٌدة والحٌاة  08:30

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  09:00

 وثابمً 09:15

 بلد البالستٌن ألمانٌا

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  10:00

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  10:30

 االجتالؾ بداٌة الحوار -جعفر تون  11:00

 من ألمانٌا شخصٌات ولصص عربٌة -ضٌؾ وحكاٌة  12:00

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  12:30

 االجتالؾ بداٌة الحوار -جعفر تون  13:00

 مجلة العلوم والتكنولوجٌا -المستمبل اآلن  14:00

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  14:30

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  15:00

 وثابمً 15:15

 ألمانٌابلد البالستٌن 
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16:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  16:15

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  18:03

 جواهر هندسة عمارة المدجنٌن، إسبانٌا -تٌروال 

تحتضن بلدة تٌروال الوالعة جنوب مماطعة أراؼون اإلسبانٌة، أبرز معالم هندسة المدجنٌن المدرجة على 
لكنابس إل . ٌشمل ذلن األبراج الحجرٌة 1986لابمة التراث اإلنسانً العالمً لمنظمة الٌونٌسكو منذ 

 سلفادور وسان مارتٌن وسان بٌدرو، إضافة الى برج النالوس وسمؾ الكنٌسة المزخرؾ.
حافظت بلدة تٌروال على اآلثار الجمٌلة المتبمٌة من التمازج العربً اإلسبانً، مثل األزلة الضٌمة 

لسٌطرة على إسبانٌا والشرفات الخشبٌة والفناءات الداخلٌة على الطراز العربً. بعد استعادة المسٌحٌٌن ا
أطلموا على المورو المسلمٌن المتبمٌن اسم المدجنٌن، مودٌخارٌس باإلسبانٌة. كان المدجنون حرفٌٌن 
بارعٌن وم ندسٌن مبتكرٌن. ل ذا ساهم م ندسون ورسامون وحرفٌون عرب فً تصمٌم وبناء كنابس 

ع الفن الموطً والرومانسً المسٌحً. مسٌحٌة. هنا ٌلتمً الدٌكور اإلسالمً مستخدما الطوب والفسٌفساء م
هذا المزج الفرٌد ٌسمى هندسة المدجنٌن. وتروى حكاٌات عن الحٌاة الٌومٌة للمدجنٌن والتعاٌش السلمً 

 بٌن المسٌحٌٌن والعرب ولصص وأساطٌر حول ال ندسة.

 وثائقً 18:15

 الهروب من أزمة المناخ -نازحون: الجفاف والفٌضانات  

 بشر على مستوى العالم بسبب التؽٌر المناخً ٌفوق النزوح بسبب الحروب. نزوح المزٌد من ال
ٌحذر البنن الدولً من أن استمرار التؽٌر المناخً الذي تسبب فٌه البشر، على نفس المنوال لد ٌعنً 

 . كارثة نذرها واضحة.2050ملٌون نازح بسبب المناخ حتى عام  180وجود 
لكن أعداد هؤالء الالجبٌن تزداد.  -ولٌة بحالة ما ٌسمى بالجا المناخ ال تعترؾ الموانٌن المحلٌة أو الد

ا للؽاٌة: الماء، فً حال ندرته وفً  هنان عنصر ٌجعل تأثٌر التؽٌر المناخً العالمً على الناس واضحا
مع ارتفاع منسوب مٌاه البحر سٌفمد  -حال زٌادته عن الحاجة. ٌعٌش ثلث سكان العالم لرب السواحل 

بالمبة من السكان إن م شعروا بالفعل بتأثٌرات  85ملٌون أماكن عٌش م. فً الفٌلٌبٌن ٌمول  700حوالً 
فً صورة فٌضانات وزٌادة األعاصٌر الموٌة. فً الممابل ٌعانً المزارعون فً مرتفعات  -تؽٌر المناخ 

والٌات المتحدة ؼواتٌماال من جفاؾ شدٌد. أدى هذا كله إلى هجرة جماعٌة أؼلمت الدول الؽنٌة مثل ال
ا ربٌسٌاا لتؽٌر المناخ. سبع دول من بٌن ا  األبواب فً وج  ا. ٌعتبر نمط الحٌاة فً الدول الصناعٌة سببا

بالمبة من انبعاثات ثانً  60الوالٌات المتحدة والصٌن وروسٌا وال ند وألمانٌا مسؤولة عن أكثر من  
الذي ٌتسبب فً أعلى انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون،  أكسٌد الكربون فً العالم. من المفارلات أنه فً البلد

ٌعٌش أؼلب الذٌن ٌنكرون التؽٌر المناخً: فً الوالٌات المتحدة. فً ممدمت م ٌأتً الربٌس دونالد ترامب. 
ولمد انسحب من اتفالٌة بارٌس للمناخ واستأنؾ استخراج الولود األحفوري وٌرٌد بناء جدار إلٌماؾ 

فح نشطاء المناخ مثل ؼرٌتا تونبٌرغ من حركة "أٌام الجمع من أجل المستمبل" الم اجرٌن. بٌنما ٌكا
وآخرون كثر من أجل إجراء تؽٌٌرات جذرٌة لولؾ الكارثة المناخٌة، ٌرفض أؼلب الناس تؽٌٌر نمط 

 حٌات م. فً ذات الولت ٌؽادر اآلالؾ واآلالؾ مواطن م ألن وجودهم أصبح م دداا.
ملٌون إنسان نازح حول العالم.  70نسان على ترن موطنه. هنان أكثر من بمعدل كل ثانٌتٌن ٌُجبر إ

سلسلة نازحون الوثابمٌة من إعداد دوٌتشه فٌله تبحث فً أسباب النزوح. وتربط بٌن أسلوب العٌش فً 
 الدول الصناعٌة الؽربٌة وبٌن موجات ال جرة الكبٌرة من المناطك الجنوبٌة فً العالم.

 ابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبارمت - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  20:03

 شخصٌات ولصص عربٌة من ألمانٌا -ضٌؾ وحكاٌة  20:30
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21:00 DW  األخبار -األخبار 

 لة العولمة و اإلنسانمج - 3000العولمة  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  22:03

 جواهر هندسة عمارة المدجنٌن، إسبانٌا -تٌروال 

 وثابمً 22:15

 ال روب من أزمة المناخ -نازحون: الجفاؾ والفٌضانات  

 خبارمتابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لأل - DWمسائٌة  23:00
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 الخمٌس 2020-01-30 

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  00:00

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  00:15

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  00:30

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  01:00

 مارة المدجنٌن، إسبانٌاجواهر هندسة ع -تٌروال 

 وثابمً 01:15

 ال روب من أزمة المناخ -نازحون: الجفاؾ والفٌضانات  

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  02:00

 أفالم وثابمٌة ورٌبورتاجات -العمٌدة والحٌاة  02:30

 وثابمً 03:00

 ال روب من أزمة المناخ -نازحون: الجفاؾ والفٌضانات  

 مجلة السٌارات -لسرعة عالم ا 03:45

 العالم هذا األسبوع -مراسلون حول العالم  04:15

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  04:30

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  05:00

 جواهر هندسة عمارة المدجنٌن، إسبانٌا -تٌروال 

 وثابمً 05:15

 ال روب من أزمة المناخ -نازحون: الجفاؾ والفٌضانات  

 مجلة العولمة و اإلنسان - 3000العولمة  06:00

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  06:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  07:00

 وثابمً 07:15

ا فً إندونٌسٌا -إنماذ سٌتاروم   الن ر األكثر تلوثا

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  08:00

 لمجلة االلتصادٌةا -صنع فً ألمانٌا  08:30

 مٌراث اإلنسانٌة -كنوز البشرٌة  09:00

 جواهر هندسة عمارة المدجنٌن، إسبانٌا -تٌروال 

 وثابمً 09:15

 ال روب من أزمة المناخ -نازحون: الجفاؾ والفٌضانات  

 شخصٌات ولصص عربٌة من ألمانٌا -ضٌؾ وحكاٌة  10:00

 امجلة العلوم والتكنولوجٌ -المستمبل اآلن  10:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  11:00

 وثابمً 11:15
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 : طفولة فً جحٌم آوشفٌتز7063 -إٌفا  أ 

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  12:00

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  12:30

 بوعالعالم هذا األس -مراسلون حول العالم  13:00

 وثابمً 13:15

ا فً إندونٌسٌا -إنماذ سٌتاروم   الن ر األكثر تلوثا

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  14:00

 شخصٌات ولصص عربٌة من ألمانٌا -ضٌؾ وحكاٌة  14:30

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  15:00

 وثابمً 15:15

 : طفولة فً جحٌم آوشفٌتز7063 -إٌفا  أ 

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  16:15

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  16:30

17:00 DW  األخبار -األخبار 

 مجلة العلوم والتكنولوجٌا -المستمبل اآلن  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 وء على أبرز القضاٌا الدولٌةحوار أسبوعً ٌسلط  الض -بتوقٌت برلٌن  18:03

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 المجلة االلتصادٌة -صنع فً ألمانٌا  20:03

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 صص عربٌة من ألمانٌاشخصٌات ول -ضٌؾ وحكاٌة  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  22:03

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  23:00
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 الجمعة 2020-01-31 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا - ٌوروماكس 00:00

 مجلة العلوم والتكنولوجٌا -المستمبل اآلن  00:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  01:00

 تمارٌر تلفزٌونٌة من عٌن المكان -مراسلون  02:00

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  02:15

 مجلة السٌارات - عالم السرعة 02:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  03:00

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  04:00

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  04:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  05:00

 لفزٌونٌة من عٌن المكانتمارٌر ت -مراسلون  06:00

 العالم الرلمً والشبكة العنكبوتٌة -كلٌن  06:15

 أفالم وثابمٌة ورٌبورتاجات -العمٌدة والحٌاة  06:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  07:00

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  08:00

 لة الصحةمج -صحتك بٌن ٌدٌك  08:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  09:00

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  10:00

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  10:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  11:00

 الصحةمجلة  -صحتن بٌن ٌدٌن  12:00

 مجلة السٌارات -عالم السرعة  12:30

 حوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الدولٌة -بتولٌت برلٌن  13:00

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  14:00

 رٌبورتاجات تعاصر الحدث -عن كثب  14:30

 ولٌةحوار أسبوعً ٌسلط  الضوء على أبرز المضاٌا الد -بتولٌت برلٌن  15:00

16:00 DW  األخبار -األخبار 

 عروض موسٌمٌة من أوروبا -موسٌمى أوروبٌة  16:15

17:00 DW  األخبار -األخبار 
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 مجلة السٌارات -عالم السرعة  17:30

18:00 DW  األخبار -األخبار 

 برنامج سٌاسً ساخر -البشٌر شو  18:03

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  19:00

20:00 DW  األخبار -األخبار 

 المجلة الثمافٌة -واحة الثمافة  20:03

 دول وأشخاص وحكاٌات -عٌٌن على أوروبا  20:30

21:00 DW  األخبار -األخبار 

 الحٌاة والمجتمع فً أوروبا -ٌوروماكس  21:30

22:00 DW  األخبار -األخبار 

 برنامج سٌاسً ساخر -البشٌر شو  22:03

 متابعة تحلٌلٌة ألبرز أحداث الٌوم مع موجز لألخبار - DWمسائٌة  23:00


