
 

 

2002ديسمبر/كانون األول   

December 2020 

          

 

 GMT/UTC.ميع مواعيد البث هي وفقا للتوقيت العالمي الموحد ج

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

 .مواعيد  البث بالخط العريض
 .إال في الحاالت الخاصة 16 /9 البث بنظام  

 .مواعيد البث قابلة للتعديل

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

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

Programming subject to change at short notice. 
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ثاءالثال 2020-12-01   

 واللجوء الحرب زمن في حب: بيكر بيترا - حكاية عندي 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 واآللة االنسان بين األصوات على التعرف - كليك 01:00

 وثائقي 01:15

 الطاقة على صراعنا - النووية الطاقة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني دوريال 02:30

 واآللة االنسان بين األصوات على التعرف - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 للمستقبل التقنية عالية مزارع - الغذاء شح

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي جبرنام - شو البشير 05:00

 واللجوء الحرب زمن في حب: بيكر بيترا - حكاية عندي 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 واآللة االنسان بين األصوات على التعرف - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 الشمالية؟ كوريا في حدث الذي ما - وارمبير أوتو ملف

 اإلنسان و مةالعول مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 الطاقة على صراعنا - النووية الطاقة

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 النقود؟ كورونا يلغي هل - النقد أو بالبطاقة الدفع

 وحكايات وأشخاص دول - وروباأ على عين   10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 واآللة االنسان بين األصوات على التعرف - كليك 11:02

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 11:15

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:02
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 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30

13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 13:02

14:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:02

 وثائقي 14:30

 للمستقبل التقنية عالية مزارع - الغذاء شح

15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:02

 وثائقي 15:15

 روسيا في األلفية جيل

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

 النقود؟ كورونا يلغي هل - النقد أو بطاقةبال الدفع

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 18:03

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 21:30

 للمستقبل التقنية عالية مزارع - الغذاء شح

22:00 DW باراألخ موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 22:03

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 األربعاء 2020-12-02 

 وثائقي 00:00

 للمستقبل التقنية اليةع مزارع - الغذاء شح

 الجسم في الكيميائية الوسائط أهم - الهرمونات - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 الشمالية؟ كوريا في حدث الذي ما - وارمبير أوتو ملف

 واللجوء الحرب زمن في حب: بيكر بيترا - حكاية عندي 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 05:00

 الجسم في لكيميائيةا الوسائط أهم - الهرمونات - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 07:00

 واللجوء الحرب زمن في حب: بيكر بيترا - حكاية عندي 08:00

 وثائقي 08:30

 للمستقبل التقنية عالية مزارع - الغذاء شح

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 الشمالية؟ كوريا في حدث الذي ما - وارمبير أوتو ملف

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 11:02

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 واللجوء الحرب زمن في حب: بيكر بيترا - حكاية عندي 12:02

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 13:02

14:00 DW األخبار موجز - األخبار 
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 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 14:02

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 واآللة االنسان بين األصوات على التعرف - كليك 15:02

 وثائقي 15:15

 الشمالية؟ كوريا في حدث الذي ما - وارمبير أوتو ملف

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 18:03

 إيطاليا للسلطة، ركزوم الشعري للوحي معبد -فيرارا

 الخامس القرنين في إستي أسرة حكم خالل وخاصة الزمن من قرنين فيرارا لمدينة الذهبي العصر امتد
 .هام تجاري كمركز أيضا المدينة واشتهرت. عشر والسادس عشر
 عدد ساهم وقد. الفاخرة وقصوره الرائعة بقالعه تميز سلطة وكمركز نهضوية كتحفة المدينة نشأت فقد
 كما.  العالمي الصعيد على شهرتها امتداد في  تاسـّـو توركواتو و  أريوستو لودوفيكو مثل شعرائها من

 القرن في شائعة كانت التي الحياة أسلوب مالمسة يمكن اليوم وحتى. مبكر وقت في جامعة فيها تأسست
 الراهب أعدم ارافير في وهنا. الفنية واللوحات المباني من العديد خالل من وذلك عشر الخامس

Savonarola والحياة االنحطاط رفض إلى  مواعظه خالل من والكنيسة المواطنين يدعو كان الذي 
 .الماجنة الرغيدة

 وثائقي 18:15

 كولومبيا في الكوكايين إمبراطورية ـ ناركوس ورثة

. قصيرة لفترة كولومبيا في الكوكايين إنتاج انخفض إسكوبار، بابلو المخدرات عصابة رئيس سقوط بعد
 الفيلم يتتبع. العالم في للمخدرات منتج أكبر الجنوبية أمريكا في الواقعة الدولة أصبحت ذلك، غضون في

 .الكوكايين عصابات درب
 انعداما   وأكثرهم اإلطالق على المخدرات أباطرة وأخطر أقوى العالم ذاكرة في إسكوبار بابلو يبقى

 المخدرات عصابات بين اشتباكات سبقته والذي ،1993 معا الشرطة يد على مقتله بعد. للضمير
 David Beriain بيريين ديفيد الصحفي رافق. المزدهرة األعمال تجارة على جدد قادة سيطر المتنافسة،
 نفوذا   األكثر المخدرات عصابة سحق إلى تهدف والتي" أجاممنون" عملية في الكولومبية المسلحة القوات

 المخدرات تصنيع عملية على تفصيلية نظرة Beriain بيريين إعطاء تم ذلك، ىعل عالوة. كولومبيا في
 .للكوكايين مختبر في

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 واللجوء الحرب زمن في حب: بيكر بيترا - حكاية عندي 20:30

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

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 نسانيةاإل ميراث - البشرية كنوز 22:03

 إيطاليا للسلطة، ومركز الشعري للوحي معبد -فيرارا

 وثائقي 22:15

 كولومبيا في الكوكايين إمبراطورية ـ ناركوس ورثة

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الخميس 2020-12-03 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 واآللة االنسان بين األصوات على التعرف - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 01:00

 لياإيطا للسلطة، ومركز الشعري للوحي معبد -فيرارا

 وثائقي 01:15

 كولومبيا في الكوكايين إمبراطورية ـ ناركوس ورثة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 للمستقبل التقنية عالية مزارع - الغذاء شح

 وثائقي 03:00

 كولومبيا في الكوكايين إمبراطورية ـ ناركوس ورثة

 السيارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 05:00

 إيطاليا للسلطة، ومركز الشعري للوحي معبد -فيرارا

 وثائقي 05:15

 كولومبيا في الكوكايين إمبراطورية ـ ناركوس ورثة

 اإلنسان و العولمة ةمجل - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 روسيا في األلفية جيل

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 يةاإلنسان ميراث - البشرية كنوز 09:00

 إيطاليا للسلطة، ومركز الشعري للوحي معبد -فيرارا

 وثائقي 09:15

 كولومبيا في الكوكايين إمبراطورية ـ ناركوس ورثة

 واللجوء الحرب زمن في حب: بيكر بيترا - حكاية عندي 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 
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 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:02

 وثائقي 11:15

 الطاقة على صراعنا - النووية الطاقة

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:02

 فيةالثقا المجلة - الثقافة واحة 12:30

13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:02

 وثائقي 13:15

 روسيا في األلفية جيل

14:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:02

 واللجوء الحرب زمن في حب: بيكر بيترا - حكاية عندي 14:30

15:00 DW األخبار موجز - خباراأل 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:02

 وثائقي 15:15

 الطاقة على صراعنا - النووية الطاقة

16:00 DW األخبار - األخبار 

 واآللة االنسان بين األصوات على التعرف - كليك 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW ألخبارا - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 واللجوء الحرب زمن في حب: بيكر بيترا - حكاية عندي 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 
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 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 22:03

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الجمعة 2020-12-04 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

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

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 واآللة االنسان بين األصوات على التعرف - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

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

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 04:30

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

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 واآللة االنسان بين األصوات على التعرف - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 للمستقبل التقنية عالية مزارع - الغذاء شح

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

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين وقيتبت 11:02

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:02

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لدوليةا القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 13:02

14:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:02
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 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 15:02

16:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 16:15

17:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 18:03

19:00 DW باراألخ موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 22:03

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 السبت 2020-12-05 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا لىع عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:45

 وثائقي 03:15

 األمريكية والعقوبات انإير: حظر

 عام في النووي االتفاق توقيع جلب. اإليرانيين حياة يطبع الدولي والحظر عاما   أربعين من أكثر منذ
 الحكم إلى ترامب دونالد صعود مع األمل تالشى ما سرعان لكن. اقتصاديا البالد بانفتاح التفاؤل  2015
 .إيران على جديدة عقوبات مجموعة وفرضه

 أكثر أصبحت لكنها. طهران في الحكومة هزّ  القمعية، بسياساته ترامب، دونالد األمريكي ئيسالر أراد
 . عدوانية
 حياتهم في االقتصادي الحصار وطأة من سكانها يعاني األوسط، الشرق في االستقرار إيران تهدد بينما

 .  األدوية ونقص المعيشة، مستويات وانخفاض البطالة ومعدالت التضخم نسبة ارتفاع مع اليومية
 الواليات بين والعسكرية السياسية التوترات شدة باختالف إيران على العقابية اإلجراءات شدة تختلف
 الدولي المجتمع وعد حينها. النووي االتفاق توقيع تم 2015 عام في. اإلسالمية والجمهورية المتحدة
 االستثمار على االنفتاح بعودة اإليران عبالش لدى كبيرة آماال   أثار ما إيران، على العقوبات بتخفيف
 الواليات فرضتها التي صرامة األكثر العقوبات بسبب األمل، تالشى بعامين، وبعدها لكن. أخيرا الدولي
 ضرورة على وروسيا والصين أوروبا تؤكد. بها التنبؤ يمكن ال جيوسياسية آثار من سببته وما المتحدة
 . األمريكي االنتقام من خوفا   اإليرانية السوق تتجنب األجنبية كاتالشر لكن النووي، االتفاق إنقاذ
 للعقوبات السياسية الفاعلية في ويشكك السياسي، المشهد كواليس وراء ما على الضوء الوثائقي الفيلم يسلط
 .المنطقة شعوب على الكارثية عواقبها ويفسر وراءها، االقتصادية الدوافع عن ويكشف إيران، ضد

 واللجوء الحرب زمن في حب: بيكر بيترا - حكاية نديع 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 واآللة االنسان بين األصوات على التعرف - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 الطاقة على صراعنا - النووية الطاقة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 كولومبيا في الكوكايين براطوريةإم ـ ناركوس ورثة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 07:30

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30
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 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 09:00

 موسيقى فرقة بوخلي رومان وسميري وإيزرا وجو مات السويسريون األخوة أسس 2007 عام في
. البالد في المباشرة الحفالت فرق أفضل من أصبحوا ما وسرعان. Bombay Street 77 اإليندي
 .سنوات لبضع العائلة سكنت يثح األسترالية، أدياليد مدينة في بشارع الفرقة اسم يذكر

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 09:45

 وثائقي 10:15

 كولومبيا في الكوكايين إمبراطورية ـ ناركوس ورثة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 واآللة االنسان بين األصوات على التعرف - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 األمريكية والعقوبات إيران: حظر

 والحياة العقيدة 14:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 15:00

 اإيطالي للسلطة، ومركز الشعري للوحي معبد -فيرارا

 وثائقي 15:15

 كولومبيا في الكوكايين إمبراطورية ـ ناركوس ورثة

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 األمريكية والعقوبات إيران: حظر

17:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 الطاقة على صراعنا - النووية الطاقة

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 األمريكية والعقوبات إيران: حظر

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

21:00 DW األخبار - األخبار 

 واآللة االنسان بين األصوات على التعرف - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 كولومبيا في الكوكايين إمبراطورية ـ ناركوس ورثة
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 األحد 2020-12-06 

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 لاألو الجزء األسود، بالذهب غانا حلم - النفط وعود

 النفط آبار أكبر من واحدة على سواحلها قبالة العثور تم حينها. فرح نشوة في غانا كانت   2007 عام في
 .انتظاره طال اقتصاديا   وانتعاشا   للسكان رخاء   يجلب أن األسود الذهب على. إفريقيا في
 النفط آبار أكبر من ةواحد على سواحلها قبالة العثور تم حينها. فرح نشوة في غانا كانت   2007 عام في
 . انتظاره طال اقتصاديا   وانتعاشا   للسكان رخاء   يجلب أن األسود الذهب على. إفريقيا في

 االعتقاد بحسب نفط، على العثور يتم أينما.  بالنفاذ آخذ العالمي، االقتصاد عجلة تسير التي المادة النفط،
 65 بعد على نفط اكتشاف تم حين أيضا غانا سكان اعتقده ما هذا. جيدة الناس أحوال تكون السائد،
 يبدأ أن ينبغي كان. الفقر ينهكه بلد في تحول نقطة  2007سنة كانت. البالد سواحل من كيلومترا
 النفط تنتج التي نيجيريا من أفضل بطريقة التصرف تريد غانا وكانت  2010عام في النفط استخراج
 .البنزين استيراد إلى وتضطر
 منذ الناس يعيش حيث هادئة، ساحلية منطقة على الجديدة الدخل مصادر آثار األمد ةطويل وثائق تصف
 للمنطقة نعمة إلى النفط اكتشاف تحول هل تغير؟ الذي ما.  المطاط زراعة أو الصيد على بعيد أمد

  نيجيريا؟ في كما نقمة إلى أم السابق؟ في المحرومة
. صغيرة قرية في السكان شتيرتس أندريا والصحفية زاسه إلكه المخرجة ترافق سنوات عشر من ألكثر
 السكان قصص وثقت المتحركة، الرسوم من وثائقيا   فيلما   أصدرت التي أوكويه إيبل النيجيرية الفنانة

 .نظرها وجهة من المحليين

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول ونمراسل 05:00

 وثائقي 05:15

 األمريكية والعقوبات إيران: حظر

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 والحياة العقيدة 08:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 واآللة االنسان بين األصوات على التعرف - كليك 10:15
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 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 األول الجزء األسود، بالذهب غانا حلم - النفط وعود

 والحياة العقيدة 12:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 13:00

 إيطاليا للسلطة، ومركز الشعري للوحي معبد -فيرارا

 وثائقي 13:15

 كولومبيا في الكوكايين يةإمبراطور ـ ناركوس ورثة

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 األول الجزء األسود، بالذهب غانا حلم - النفط وعود

17:00 DW األخبار - األخبار 

 واآللة االنسان بين األصوات على التعرف - كليك 17:15

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الطاقة على صراعنا - النووية الطاقة

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 اوالتكنولوجي العلوم مجلة - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03



 

 

 DW Arabia | األحد 2020-12-06  17/86

 وثائقي 22:15

 األمريكية والعقوبات إيران: حظر

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين 2020-12-07 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 األول الجزء األسود، بالذهب غانا حلم - النفط وعود

 والحياة العقيدة 02:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 يمينيين قتلة منعزلون أشخاص يصبح كيف ـ المنفردة الذئاب إرهاب

 يةاليهود الجالية هدفه كان. عمدا ليقتل بايلييت شتيفان اليميني المتطرف خرج 2019 عام أكتوبر 9 في
 عيد أهم وهو الغفران، يوم في العشرات لقُتل بإحكام، الكنيس باب إغالق لوال. األلمانية هاله مدينة في

 .يهودي
 المتطرف بهذا مسبق علم على أمنية وكالة أي تكن لم". المنفردة الذئاب" عليهم يطلق ممن القاتل كان

 كاميرا خالل من. عليه القبض إلقاء بلق الهجوم في شخصين وجرح شخصين بايلييت شتيفان قتل. اليميني
 يالحظه أن دون للهجوم، التحضير استطاع. مباشرة اإلنترنت عبر الوحشي عمله بث خوذة، على معلقة
 النمط الهجمات لهذه". المنفردة الذئاب"بـ يُسمى ما في هائلة زيادة شهدت قد األخيرة السنوات كانت. أحد
 . فاشية ببيانات القتل جرائم تبرير ويحاولون اإلنترنت على نمنعزلو أشخاص يتطرف حيث دوما، نفسه

  51 متطرف يمني قتل هنا. نيوزيلندا في كرايستتشرش هجوم يُظهر كما اآلن، عالمية باتت ظاهرة
 أولومبيا تسوق مركز على الهجوم. خطيرة بعضهم إصابات كانت آخرين،  50 وجرح مساجد في شخصا  

 . أيضا النمط هذا عاتب 2016 عام في ميونيخ في
 باستمرار، هجماتهم تتطور. مجهولة انترنت قنوات عبر والتطرف بالتواصل" المنفردة الذئاب"  تقوم
 القتلة ترابط قوة مدى ما لكن. الكمبيوتر ألعاب في بما شبيهة مكافآت أو المباشر البث عبر مثال ،

 فالشرطة كاف، غير بينها فيما األمنية سلطاتال ارتباط يكون ما غالبا   العالم؟ أنحاء جميع في ومحرضيهم
. فقط العالم مستوى على حدث على للسيطرة معينة حاالت في إال وطني أو إقليمي مستوى على تعمل ال

 مجرمين إلى المنعزلون يتحول كيف ويبين التطرف آليات ويشرح ،"المنفردة الذئاب" عالم الفيلم يخترق
 .عنيفين

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 األول الجزء األسود، بالذهب غانا حلم - النفط وعود

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول سلونمرا 07:00

 وثائقي 07:15

 يمينيين قتلة منعزلون أشخاص يصبح كيف ـ المنفردة الذئاب إرهاب

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00
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 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 األول الجزء األسود، بالذهب غانا حلم - النفط وعود

 والحياة العقيدة 10:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:02

 السويد, الهانزية لمدينةا وانهيار ازدهار - فيسبي

 ولغاية عاما 150 مدى على البلطيق بحر منطقة في مدينة وأحدث أكبر غوتالند جزيرة على فيسبي كانت
 خالل من الهانزية، للرابطة بالنسبة الشرق مع للتجارة مفتاحا غوتالند وشكلت. عشر الرابع القرن مطلع

 واأللمان المحليون التجار. اإلسالمي العالم إلى وصوال نوفغورود إلى امتدت التي التجارية عالقاتها
 سنة وبعد كنيسة، 17و الحجر من مستودعات بنوا حيث الجزيرة، على الحياة طبيعة حددوا والروس
 .المحصن المدينة سور ُشيد 1270

 وفي. فيسبي فقر إلى أدى مما التجارة طرق تغيرت حيث المدينة هذه تراجع بدأ قصير، بوقت ذلك بعد
 فيسبي في فيوجد اليوم أما. متأخرا ازدهارا التاريخية والنصب المدينة أنقاض جلبت عشر التاسع قرنال

 الشهيرة كنيستها أنقاض وهناك الوسطى، القرون من ومدينة أوروبا، في الكاملة القليلة األسوار من واحد
 في تقام كانت التي فرسانال مبارزات إلى إضافة فيسبي، وسور أنقاض عن صورة الفيلم هذا يقدم. أيضا

 .الصيف

 وثائقي 11:15

 األمريكية والعقوبات إيران: حظر

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:02

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 المكان عين من يونيةتلفز تقارير - مراسلون 13:02

 وثائقي 13:15

 يمينيين قتلة منعزلون أشخاص يصبح كيف ـ المنفردة الذئاب إرهاب

14:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:02

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 ساخر سياسي جبرنام - شو البشير 15:02

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 يمينيين قتلة منعزلون أشخاص يصبح كيف ـ المنفردة الذئاب إرهاب

17:00 DW األخبار - األخبار 
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 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار موجز - خباراأل 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 األمريكية والعقوبات إيران: حظر

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 20:03

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 ألولا الجزء األسود، بالذهب غانا حلم - النفط وعود

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2020-12-08 

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 00:00

 األلماني دوريال حصاد - األلماني الدوري 00:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 01:00

 وثائقي 01:15

 يمينيين قتلة منعزلون أشخاص يصبح كيف ـ المنفردة الذئاب إرهاب

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 03:15

 والحياة العقيدة 04:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي لعالما - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 األمريكية والعقوبات إيران: حظر

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 يمينيين قتلة منعزلون أشخاص حيصب كيف ـ المنفردة الذئاب إرهاب

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:02

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 11:15

12:00 DW األخبار زموج - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:02

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30
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13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 13:02

14:00 DW خباراأل موجز - األخبار 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:02

 والحياة العقيدة 14:30

15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:02

 وثائقي 15:15

 األول الجزء األسود، بالذهب غانا حلم - النفط وعود

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية ريرتقا - مراسلون 16:15

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 18:03

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 والحياة العقيدة 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 22:03

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 األربعاء 2020-12-09 

 والحياة العقيدة 00:00

 الصحة مجلة - يديك نبي صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 األمريكية والعقوبات إيران: حظر

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 07:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 08:00

 والحياة العقيدة 08:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 األمريكية والعقوبات إيران: حظر

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار دايةب االختالف - توك جعفر 11:02

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 12:02

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 13:02

14:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا لومالع مجلة - اآلن المستقبل 14:02
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 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 15:02

 وثائقي 15:15

 األمريكية والعقوبات إيران: حظر

16:00 DW األخبار - خباراأل 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 18:03

 السويد, الهانزية المدينة اروانهي ازدهار - فيسبي

 وثائقي 18:15

 األول الجزء للعالم، سيمفونية ـ التاسعة بيتهوفن سيمفونية

 العروض الفيلم يستعرض. عالميا الكالسيكية األعمال أشهر من التاسعة بيتهوفن فان لودفيغ سيمفونية تعد
 .وعمله بيتهوفن من أكثر لتقربنا وفنبيته لفن عاشقة شخصيات ويقابل العالم، أنحاء مختلف في لها الحالية
 والملحن دون، تان أوسكار جائزة على الحائز الصيني الملحن السبعة األفالم، قصص أبطال بين من

 يقدر الذي كورينتزيس، تيودور الروسي اليوناني الموسيقية الفرقة وقائد بروكوفييف، غابرييل اإلنجليزي
 على يدل عما وسأل آخر، كوكب من ما شخص جاء إذا: "بقوله وقيمتها السيمفونية أهمية شك بال

 . "أمامه التاسعة السيمفونية عزف هو شيء أفضل سيكون عندها اإلنسانية؟ الحضارة
 مرور بعد. التاسعة سيمفونيته بتأليف بيتهوفن لندن في لألوركسترا الملكية الجمعية كلفت 1817 عام في

 وهو ،" تسعة: الكورالي الحفل" تقديم دون تان الصيني ملحنال من نفسها الجمعية طلبت تقريبا، قرنين
 تطويرعمله مراحل خالل دون تان الوثائقي الفيلم رافق. التاسعة بيتهوفن سيمفونية على يستند عمل

 تيودور اليوناني فالموسيقي: السيمفونية آثار ليتتبع العالم حول أخرى أماكن إلى بجولة قام كما الموسيقي،
. المتميزة بمقطوعاته سالزبورغ مهرجان إيتيرنا، ميوزيك الروسية الموسيقية فرقته مع مزجي كورينتزيس

 أوساكا في أما. صعبة ظروف ضمن بيتهوفن عمل من كيمبانغيست السيمفونية أوركسترا تقترب بينما
 آالف عشرة من مؤلفة جوقة مع التاسعة بيتهوفن سيمفونية عرض الصبر بفارغ المرء فينتظر اليابانية،
 األصم الموسيقي مع الموسيقى الصم والشباب األطفال يستشعر برشلونة وفي. سادو يوتاكا بقيادة ُمنشد
 هيليبوليس سينفونيكا الشباب أوركسترا تعمل البرازيل في. تشامبر مالر أوركسترا وموسيقيي ويتيكر بول
 غابرييل والمايسترو الملحن يتخذ بينما. العشوائية باولو ساو أحياء أحد في التاسعة السيمفونية على

 مهرجان في يقدمه والذي ،"لبيتهوفن التاسعة السيمفونية ريميكس"  عمله مع مختلفا   مسارا   بروكوفييف
 .بون في بيتهوفن

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - راألخبا 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 20:30

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

22:00 DW ألخبارا موجز - األخبار 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 22:03

 السويد, الهانزية المدينة وانهيار ازدهار - فيسبي

 وثائقي 22:15

 األول الجزء للعالم، سيمفونية ـ التاسعة بيتهوفن سيمفونية

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 بارلألخ موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الخميس 2020-12-10 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 01:00

 السويد, الهانزية المدينة وانهيار ازدهار - سبيفي

 وثائقي 01:15

 األول الجزء للعالم، سيمفونية ـ التاسعة بيتهوفن سيمفونية

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 والحياة العقيدة 02:30

 وثائقي 03:00

 األول الجزء للعالم، سيمفونية ـ التاسعة بيتهوفن سيمفونية

 السيارات مجلة - السرعة المع 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 05:00

 السويد, الهانزية المدينة وانهيار ازدهار - فيسبي

 وثائقي 05:15

 األول الجزء للعالم، سيمفونية ـ التاسعة بيتهوفن سيمفونية

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 األول الجزء األسود، بالذهب غانا حلم - النفط وعود

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا يف صنع 08:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 09:00

 السويد, الهانزية المدينة وانهيار ازدهار - فيسبي

 وثائقي 09:15

 األول الجزء للعالم، سيمفونية ـ التاسعة بيتهوفن سيمفونية

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:02
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 وثائقي 11:15

 يمينيين قتلة منعزلون أشخاص يصبح كيف ـ المنفردة الذئاب إرهاب

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:02

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:02

 وثائقي 13:15

 األول الجزء األسود، بالذهب غانا حلم - النفط وعود

14:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في عصن 14:02

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 14:30

15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:02

 وثائقي 15:15

 يمينيين قتلة منعزلون أشخاص يصبح كيف ـ المنفردة الذئاب إرهاب

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 
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 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 22:03

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم حداثأ ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الجمعة 2020-12-11 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

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

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

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

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 04:30

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

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 والحياة العقيدة 06:30

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

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 11:02

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:02

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط بوعيأس حوار - برلين بتوقيت 13:02

14:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:02

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30
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15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين قيتبتو 15:02

16:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 16:15

17:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 ساخر يسياس برنامج - شو البشير 18:03

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - اكسيوروم 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 22:03

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 السبت 2020-12-12 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا لعلوما مجلة - اآلن المستقبل 02:45

 وثائقي 03:15

 واين لبوبي الخيالي الصعود طريق - البرلمان إلى الغيتو من

 الحقيقي وأسمه واين،. البرلمان في عضو أيضا هو أوغندا، في شهرة األكثر الموسيقيين أحد واين، بوبي
 .البالد في كبيرة آماال   والعدالة والديمقراطية الحرية أجل من بنضاله يحيي كياغوالني، روبرت هو
 التي المقبلة اإلنتخابات في سادسة رئاسية بوالية الفوز  في  موسيفني يوريي السلطوي أوغندا رئيس يأمل

 خالل الفيلم هذا في نصحبه الذي المتمرد، الريغي موسيقى نجم. منافس كمرشح واين بوبي يخوضها
  يواجه وإنما والصريح، المباشر أسلوبه لخال من اإلعجاب فقط  يحصد ال ، 2019 عام االنتخابية حملته
 السياسية النخبة ولعنف للفساد إدانته مطلقا لهم يروق ال الذين السياسيين خصومه قبل من بالرفض  أيضا

 لمساعي معارضته خلفية على المعاملة وسوء للحبس تعرض لذا. تتبعها التي الترهيب وأساليب الحاكمة
 التعديل على التصويت وأثناء. أخرى لفترة السلطة في البقاء أجل من الدستور لتعديل أوغندا رئيس

 أعضاء بطرد مسلحة جماعات وقيام لسلطاته الرئيس واستغالل الرشاوى حجم تكشف الدستوري،
 .البرلمان من المعارضة

 والحفالت االجتماعي التواصل وسائل أوغندا، في فقير حي في نشأ الذي واين، بوبي يستخدم لذلك
 من قريب ا سيتمكن فهل. الشباب النواب قبل من خاصة دعما ويلقى السياسية، رسالته إليصال يقيةالموس

 منتخب؟ كرئيس موقعه من عدال أكثر جديدة أوغندا أجل من معركته مواصلة

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية شبكةوال الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 يمينيين قتلة منعزلون أشخاص يصبح كيف ـ المنفردة الذئاب إرهاب

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 األول الجزء للعالم، سيمفونية ـ التاسعة بيتهوفن سيمفونية

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - يديك بين كصحت 07:30

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 09:00

 المغني من السينثبوب موسيقى ثنائي فرقة تتألف. لندن في 1985 عام في Erasure فرقة تأسست
Andy Bell لكيبوردا وعازف Vince Clarke .عشر أفضل قائمة إلى 17 الفرقة أغاني وصلت وقد 

 .عالميا   ألبوم مليون 25 من أكثر الفرقة وباعت. بريطانيا في أغاني
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 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 09:45

 وثائقي 10:15

 األول الجزء للعالم، سيمفونية ـ سعةالتا بيتهوفن سيمفونية

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 واين لبوبي الخيالي الصعود طريق - البرلمان إلى لغيتوا من

 وثائقي 14:00

 والعيوب المزايا بين - الممتازة األطعمة

 المثار الجدل وزنا؟ وأقل صحة أكثر تجعلنا بالفعل هل الممتازة؟ األطعمة أو فوودز السوبر بشأن ماذا
 وما البذور؟ لهذه الحقيقية الفوائد هي فما. عالميا بات والكينوا الغوجي وتوت الشيا بذور فوائد حول

 البيئة؟ على الضجة هذه تداعيات
ا الضوء يلقي لكنه. فقط اإلنسان صحة على الممتازة األطعمة فوائد على الضوء يسلط ال الوثائقي هذا  أيض 
 عدد ازداد. الزراعية الحقول على الحبوب من األنواع هذه زراعة بهوس المرتبطة التداعيات على
 افتتح بوخوم مدينة من مثال كالر فلوريان. الكبيرة األلمانية المدن في الممتازة األطعمة تقدم التي عمالمطا
 . عام قبل الرور منطقة في النوع هذا من مطعم أول

 أصنافا بها يبتكر أن قبل محليين تجزئة تجار من يقدمها التي الممتازة األطعمة مكونات فلوريان يشتري
 شراؤها أصبح الغوجي وتوت الشيا وبذور الكينوا على لإلقبال ونظرا. فوود لسوبرا أطباق من مختلفة
 األرباح لكسب وسيلة أنها إلى األغذية صناعة قطاع فطن ومنذ". العادية" الغذائية المواد أسواق في متاحا
 . صناعتها في تدخل منتجات وابتكار العرض في التنوع بدأ

 
 به خاص صنف بزراعة بلد كل ويختص. الغذائية العناصر من كبيرة ةنسب على الممتازة األطعمة تحتوي
 فهي الكينوا أما. ألمانيا من مثال والكرنب الكتان بذور التوت،. ريدل ماتياس الدكتور التغذية لخبير وفقا
 جوروا الشديد اإلقبال لكن". الممتازة الحبوب" من النوع لهذا مصدر أهم ثاني تعد التي بوليفيا، في تنمو

 صادرات نسبة تضاعفت عليها الطلب اشتداد فمع. األصلي موطنها على كبيرة تداعيات له الكينوا حبوب
 العالمية السوق في األسعار ارتفاع ودفع. 2013و 2007 عام بين ما مرات أربع الكينوا من بوليفيا

 تفقد ما غالبا واالكين زراعة حقول أن غير. للزراعة الصالحة أراضيهم توسيع إلى األنديز مزارعي
 .قاحلة صحراء إلى وتتحول الكينوا زراعة من عامين بعد خصوبتها

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 15:00

 السويد, الهانزية المدينة وانهيار ازدهار - فيسبي

 وثائقي 15:15

 األول الجزء للعالم، سيمفونية ـ التاسعة بيتهوفن سيمفونية

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 واين لبوبي الخيالي الصعود طريق - البرلمان إلى الغيتو من

17:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30
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18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 يمينيين قتلة منعزلون أشخاص يصبح كيف ـ المنفردة الذئاب إرهاب

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 واين لبوبي اليالخي الصعود طريق - البرلمان إلى الغيتو من

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 والعيوب المزايا بين - الممتازة األطعمة

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 األول الجزء للعالم، سيمفونية ـ التاسعة بيتهوفن سيمفونية
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 األحد 2020-12-13 

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 قيوثائ 03:15

 الثاني الجزء األسود، بالذهب غانا حلم - النفط وعود

 النفط آبار أكبر من واحدة على سواحلها قبالة العثور تم حينها. فرح نشوة في غانا كانت   2007 عام في
 .انتظاره طال اقتصاديا   وانتعاشا   للسكان رخاء   يجلب أن األسود الذهب على. إفريقيا في
 النفط آبار أكبر من واحدة على سواحلها قبالة العثور تم حينها. فرح نشوة في غانا كانت   2007 عام في
 . انتظاره طال اقتصاديا   وانتعاشا   للسكان رخاء   يجلب أن األسود الذهب على. إفريقيا في

 االعتقاد بحسب نفط، على العثور يتم أينما.  بالنفاذ آخذ العالمي، االقتصاد عجلة تسير التي المادة النفط،
 65 بعد على نفط اكتشاف تم حين أيضا غانا سكان اعتقده ما هذا. جيدة الناس أحوال تكون السائد،
 يبدأ أن ينبغي كان. الفقر ينهكه بلد في تحول نقطة  2007سنة كانت. البالد سواحل من كيلومترا
 النفط نتجت التي نيجيريا من أفضل بطريقة التصرف تريد غانا وكانت  2010عام في النفط استخراج
 .البنزين استيراد إلى وتضطر
 منذ الناس يعيش حيث هادئة، ساحلية منطقة على الجديدة الدخل مصادر آثار األمد طويلة وثائق تصف
 للمنطقة نعمة إلى النفط اكتشاف تحول هل تغير؟ الذي ما.  المطاط زراعة أو الصيد على بعيد أمد

  يجيريا؟ن في كما نقمة إلى أم السابق؟ في المحرومة
. صغيرة قرية في السكان شتيرتس أندريا والصحفية زاسه إلكه المخرجة ترافق سنوات عشر من ألكثر
 السكان قصص وثقت المتحركة، الرسوم من وثائقيا   فيلما   أصدرت التي أوكويه إيبل النيجيرية الفنانة

 .نظرها وجهة من المحليين

 ناإلنسا و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 واين لبوبي الخيالي الصعود طريق - البرلمان إلى الغيتو من

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 والعيوب المزايا بين - الممتازة األطعمة

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

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

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 الثاني الجزء األسود، بالذهب غانا حلم - النفط وعود

 وثائقي 12:00

 والعيوب المزايا بين - الممتازة األطعمة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 13:00

 السويد, الهانزية المدينة وانهيار ازدهار - فيسبي

 وثائقي 13:15

 األول الجزء للعالم، سيمفونية ـ التاسعة بيتهوفن سيمفونية

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 الحوار بداية ختالفاال - توك جعفر 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الثاني الجزء األسود، بالذهب غانا حلم - النفط وعود

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 17:15

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 يمينيين قتلة منعزلون أشخاص يصبح كيف ـ المنفردة الذئاب إرهاب

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اتالسيار مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 21:30

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

 وثائقي 22:15

 واين لبوبي الخيالي الصعود طريق - البرلمان إلى الغيتو من

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين 2020-12-14 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 مةالعول 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 الثاني الجزء األسود، بالذهب غانا حلم - النفط وعود

 وثائقي 02:00

 والعيوب المزايا بين - الممتازة األطعمة

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 السوفيتي االتحاد مقبرة - افغانستان كابوس

 قوة أقوى األمريكية، المتحدة الواليات جانب إلى الماضي، القرن ثمانينات في السوفيتي االتحاد كان
 جانب إلى  المتمردين لمحاربة أفغانستان سوفيتيةال القوات غزت ،1979 عام ديسمبر 25 في. عالمية
 .السوفيتي االتحاد انهيار بداية ذلك كان. الشيوعية الحكومة

 إلى سوفيتية قوات بريجينيف ليونيد أرسل ، 1978 عام في األفغان الشيوعيون به قام الذي اإلنقالب بعد
 ما أفغانستان في بقي األحمر الجيش كنل. فورا بعدها واالنسحاب هناك النظام تثبيت عليهم كان. كابول
 واشنطن زادت ،1981 عام في المتحدة للواليات رئيسا   ريغان رونالد اصبح عندما. سنوات العشر يقارب
 األمريكيون كان.  أفغانستان في" المجاهدين"/المتمردة اإلسالمية للجماعات العسكرية مساعدتها من

 فصائل يمولون والغرب المتحدة الواليات وكانت. وعسكريا يا  اقتصاد السوفيتي االتحاد بإضعاف مهتمين
 حتى. باضطراد تزداد األحمر الجيش خسائر وباتت الخطة، نجحت. باكستان عبر المختلفة المجاهدين
 الشعب منع  تستطع لم  1985 عام من ابتداء غورباتشوف ميخائيل الرئيس بها قام التي اإلصالحات
 بعد. الشيوعية على فأكثر أكثر والتمرد علنا   أفغانستان في الحرب رفض من قصير وقت بعد السوفيتي
 وبعدها. 1989 عام في برلين جدار سقط ألفغانستان، السوفيتية القوات آخر مغادرة من قليلة اشهر
 .وجود له يعد ولم السوفيتي االتحاد انهار ونصف بعامين

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 الثاني الجزء األسود، بالذهب غانا حلم - النفط وعود

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 السوفيتي االتحاد مقبرة - افغانستان كابوس

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

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

 وثائقي 09:15

 الثاني الجزء األسود، بالذهب غانا حلم - النفط وعود

 وثائقي 10:00

 والعيوب المزايا بين - الممتازة األطعمة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:02

 بوليفيا بوليفار، سيمون إرث - سوكري

 مدينة مثل أصالتها على الجنوبية أمريكا في السابقة اإلسبانية المستعمرات مدن من مدينة تحافظ ال ربما
 ال 1538 سنة اإلسباني الطراز على بنيت التي المدينة هذه فإن ذلك، من الرغم وعلى. البوليفية سوكري
 .توفرها تيال الصفاء بحالة يزورها من كل تسحر سوكري لكن. كبيرا سياحيا إقباال تشهد
: بحملة الحاضر الوقت في والعالم بوليفيا أنحاء كافة من طالب ألف 13 من أكثر مشاركة ذلك أسباب ومن
 .األنديز في" البيضاء المدينة" في للدخل مصدر أهم أنت

 الشخصية. الوقت ذات في الجنوبية ألمريكا اإلسباني االستعماري والتاريخ المدينة، هذه قصة الفيلم يروي
 أمريكا عموم استقالل أي له، انتصار بأعظم هنا احتفل الذي بوليفار سيمون هو والراوي محورية،ال

 اسم" سوكري" مدينة حملت بينما باسمه،" بوليفيا" البالد هذه سميت. 1825 سنة إسبانيا عن الجنوبية
 المجاورة، بوتوسي يف الموجودة الفضة بسبب" بالتا ال" بـ الحين ذلك إلى تسمى وكانت المنتصر، جنراله
 مقرا صارت حيث أهميتها، لها وكان ببذخ، المزخرفة مبانيها فشيدت بفضله، سوكري تأسست والذي
 سنة األهلية الحرب في الهزيمة ومنذ. لبوليفيا عاصمة ثم ومن اإلسبانية، المستعمرة من كبير لقسم إداريا

 .الفعلية عاصمةال الباز أصبحت بينما فقط، رمزية عاصمة سوكري أمست 1899

 وثائقي 11:15

 واين لبوبي الخيالي الصعود طريق - البرلمان إلى الغيتو من

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:02

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية اريرتق - مراسلون 13:02

 وثائقي 13:15

 السوفيتي االتحاد مقبرة - افغانستان كابوس

14:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:02

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 خرسا سياسي برنامج - شو البشير 15:02

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 السوفيتي االتحاد مقبرة - افغانستان كابوس
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17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - ككلي 18:03

 وثائقي 18:15

 واين لبوبي الخيالي الصعود طريق - البرلمان إلى الغيتو من

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 20:03

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 يالثان الجزء األسود، بالذهب غانا حلم - النفط وعود

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2020-12-15 

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 00:00

 األلماني يالدور حصاد - األلماني الدوري 00:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 01:00

 وثائقي 01:15

 السوفيتي االتحاد مقبرة - افغانستان كابوس

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية قىموسي 03:15

 وثائقي 04:00

 والعيوب المزايا بين - الممتازة األطعمة

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 واين لبوبي الخيالي الصعود طريق - البرلمان إلى الغيتو من

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 يوثائق 09:15

 السوفيتي االتحاد مقبرة - افغانستان كابوس

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:02

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 11:15

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:02

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30
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13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 13:02

14:00 DW األخبار موجز - باراألخ 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:02

 وثائقي 14:30

 والعيوب المزايا بين - الممتازة األطعمة

15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:02

 وثائقي 15:15

 الثاني الجزء األسود، بالذهب غانا حلم - النفط وعود

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 18:03

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ئقيوثا 21:30

 والعيوب المزايا بين - الممتازة األطعمة

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 22:03

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

 والعيوب المزايا بين - الممتازة األطعمة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 واين لبوبي الخيالي الصعود طريق - البرلمان إلى الغيتو من

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 05:00

 الصحة ةمجل - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 07:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 08:00

 وثائقي 08:30

 والعيوب المزايا بين - الممتازة األطعمة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 واين لبوبي الخيالي الصعود طريق - مانالبرل إلى الغيتو من

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 11:02

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 12:02

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 13:02

14:00 DW األخبار موجز - األخبار 
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 جياوالتكنولو العلوم مجلة - اآلن المستقبل 14:02

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 15:02

 وثائقي 15:15

 واين لبوبي الخيالي الصعود طريق - البرلمان إلى الغيتو من

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 18:03

 بوليفيا بوليفار، سيمون إرث - سوكري

 وثائقي 18:15

 الثاني الجزء للعالم، سيمفونية ـ عةالتاس بيتهوفن سيمفونية

 العروض الفيلم يستعرض. عالميا الكالسيكية األعمال أشهر من التاسعة بيتهوفن فان لودفيغ سيمفونية تعد
 .وعمله بيتهوفن من أكثر لتقربنا بيتهوفن لفن عاشقة شخصيات ويقابل العالم، أنحاء مختلف في لها الحالية
 والملحن دون، تان أوسكار جائزة على الحائز الصيني الملحن لسبعةا األفالم، قصص أبطال بين من

 يقدر الذي كورينتزيس، تيودور الروسي اليوناني الموسيقية الفرقة وقائد بروكوفييف، غابرييل اإلنجليزي
 على يدل عما وسأل آخر، كوكب من ما شخص جاء إذا: "بقوله وقيمتها السيمفونية أهمية شك بال

 . "أمامه التاسعة السيمفونية عزف هو شيء أفضل سيكون عندها نية؟اإلنسا الحضارة
 مرور بعد. التاسعة سيمفونيته بتأليف بيتهوفن لندن في لألوركسترا الملكية الجمعية كلفت 1817 عام في

 وهو ،" تسعة: الكورالي الحفل" تقديم دون تان الصيني الملحن من نفسها الجمعية طلبت تقريبا، قرنين
 تطويرعمله مراحل خالل دون تان الوثائقي الفيلم رافق. التاسعة بيتهوفن سيمفونية على نديست عمل

 تيودور اليوناني فالموسيقي: السيمفونية آثار ليتتبع العالم حول أخرى أماكن إلى بجولة قام كما الموسيقي،
. المتميزة بمقطوعاته سالزبورغ مهرجان إيتيرنا، ميوزيك الروسية الموسيقية فرقته مع يمزج كورينتزيس

 أوساكا في أما. صعبة ظروف ضمن بيتهوفن عمل من كيمبانغيست السيمفونية أوركسترا تقترب بينما
 آالف عشرة من مؤلفة جوقة مع التاسعة بيتهوفن سيمفونية عرض الصبر بفارغ المرء فينتظر اليابانية،
 األصم الموسيقي مع الموسيقى الصم شبابوال األطفال يستشعر برشلونة وفي. سادو يوتاكا بقيادة ُمنشد
 هيليبوليس سينفونيكا الشباب أوركسترا تعمل البرازيل في. تشامبر مالر أوركسترا وموسيقيي ويتيكر بول
 غابرييل والمايسترو الملحن يتخذ بينما. العشوائية باولو ساو أحياء أحد في التاسعة السيمفونية على

 مهرجان في يقدمه والذي ،"لبيتهوفن التاسعة السيمفونية ريميكس"  لهعم مع مختلفا   مسارا   بروكوفييف
 .بون في بيتهوفن

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 20:30
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21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 22:03

 بوليفيا بوليفار، نسيمو إرث - سوكري

 وثائقي 22:15

 الثاني الجزء للعالم، سيمفونية ـ التاسعة بيتهوفن سيمفونية

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الخميس 2020-12-17 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 01:00

 بوليفيا بوليفار، سيمون إرث - سوكري

 وثائقي 01:15

 الثاني الجزء للعالم، سيمفونية ـ التاسعة بيتهوفن سيمفونية

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 والعيوب المزايا بين - الممتازة األطعمة

 وثائقي 03:00

 الثاني الجزء للعالم، سيمفونية ـ التاسعة بيتهوفن سيمفونية

 السيارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 05:00

 بوليفيا بوليفار، سيمون إرث - سوكري

 وثائقي 05:15

 الثاني الجزء للعالم، سيمفونية ـ التاسعة بيتهوفن سيمفونية

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة ةواح 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 الثاني الجزء األسود، بالذهب غانا حلم - النفط وعود

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 يةاإلنسان ميراث - البشرية كنوز 09:00

 بوليفيا بوليفار، سيمون إرث - سوكري

 وثائقي 09:15

 الثاني الجزء للعالم، سيمفونية ـ التاسعة بيتهوفن سيمفونية

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 



 

 

 DW Arabia | الخميس 2020-12-17  46/86

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:02

 وثائقي 11:15

 السوفيتي االتحاد مقبرة - افغانستان كابوس

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:02

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:02

 وثائقي 13:15

 الثاني الجزء األسود، بالذهب غانا حلم - النفط وعود

14:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:02

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 14:30

15:00 DW األخبار زموج - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:02

 وثائقي 15:15

 السوفيتي االتحاد مقبرة - افغانستان كابوس

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 
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 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 22:03

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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ةالجمع 2020-12-18   

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

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

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

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

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 04:30

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

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - راسلونم 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 والعيوب المزايا بين - الممتازة األطعمة

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

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الدولية القضايا أبرز لىع الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 11:02

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:02

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 13:02

14:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:02
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 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 15:02

16:00 DW األخبار - خباراأل 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 16:15

17:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 18:03

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو شيرالب 22:03

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 السبت 2020-12-19 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:45

 وثائقي 03:15

 اسةالسي شراء: األمريكية المتحدة الواليات ومكائد سلطة

 أبرز كوك األخوين حال لعل. كبير سياسي بنفوذ األمريكية المتحدة الواليات في المليارات أصحاب يتمتع
 عبر المحافظين من سياسي ضغط شبكة إلنشاء ثروتهما يستخدمان وهما الزمن من لعقود. ذلك على مثال

 .فكر ومراكز وجمعيات مبادرات
 تقوية هو 2019 عام في توفي والذي كوك، إتش فيددي وشقيقه كوك جي تشارلز األعمال رجل هدف
 . العمال وحقوق البيئة حماية قيود من التملص خالل من المتحدة الواليات في اليميني الجناح
 يتم لكنه أمريكا، في كبيرة مشكلة ،"المظلم المال" بـ يُسمى ما أو السياسي، للنفوذ الُمقنّع التمويل يُشكل
 .  اتمام قانوني بشكل غالبا  
 والتي للصناعات، كوك شركتهما امبراطورية خالل من كوك، الشقيقان بها يقوم أخرى أمور بين من

 حمالت يدعمون فهم. أحد ذلك يالحظ أن دون قانونية، لتغييرات المال دفعهما هو النفط، شؤون في تتعامل
 .السياق هذا في الوحيدين سوالي وهم أجندتهم، لتعزيز والسياسيين الدوالرات بماليين العام الرأي تشكيل

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 السوفيتي االتحاد مقبرة - افغانستان كابوس

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 قيوثائ 06:15

 الثاني الجزء للعالم، سيمفونية ـ التاسعة بيتهوفن سيمفونية

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 07:30

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 09:00

 Leave a بأغنية 2017 عام في عالميا   Tom Walker االسكتلندي األغاني ومؤلف المغني اشتُهر
Light On .تربع وجيزة  بفترة وبعدها. صاعد مغن   كأفضل بريت جائزة على حصل 2019 عام في 

 .البريطانية األغاني عرش على What a Time To Be Alive ألبوماته أول

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

 الثاني الجزء للعالم، سيمفونية ـ التاسعة بيتهوفن سيمفونية

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات أشخاصو دول - أوروبا على عين   12:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 السياسة شراء: األمريكية المتحدة الواليات ومكائد سلطة

 وثائقي 14:00

 األرجنتين في مختَطفة ابنة

 دون الحين ذلك منذ اختفت التي ماريتا، دتهاوال اختطاف تم سنوات، ثالث فيرون ميكايال عمر كان عندما
 عشر، التاسعة سن في. أمها عن بالبحث األرجنتين في ميكايال طفولة حياة ترافقت. خلفها أثرا   تترك أن

 .الشرطة حماية دون من لوحدها األولى للمرة تعيش اآلن االبنة باتت
 لتصبح البشر تجار قبل من اختطافها تم شابة امرأة. األرجنتين في سياسية قضية فيرونا ماريتا ملف يعتبر
 من مدفوعة الطفولة، منذ والدتها خطى ميكايال اتبعت. القسرية والدعارة بالنساء اإلتجار لمكافحة رمزا  
 مختطفة؟ ابنة أنها على األولى بالدرجة لها ويُنظر تعيش، أن لفتاة يمكن كيف لكن. المكافحة جدتها قبل

 حركة تأسيس في شاركت وقد األرجنتين، في وطني رمز إلى ميكايال، جدة تريماركو، سوزانا تحولت
 مسقط مغادرة أيضا   يشمل ما وهذا أوال ، طريقها تجد أن عليها فكان ميكايال، أما. باستمرار تتنامى نسائية
 . المتسلطين األقارب نفوذ ودائرة ومنزلها توكومان رأسها

 عشر تسعة البالغة الشابة تُركت حيث األرجنتين، في الجامعية قرطبة مدينة في جديدة حياة بدء استطاعت
 وتكرارا ، مرارا   األخبار، نشرات في وجهها ظهر التي الشابة. بمفردها أمورها لتتدبر مرة، ألول عاما ،
 صديقتها من الالزم ودعمها عزمها تستمد. فقط كضحية هويتها تحديد وعدم خلفها ماضيها تترك أن تريد
 .األرجنتين في النسوية الحركة من شيء، كل قبل ولكن تشارلي، بهاوكل ميكا،

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 15:00

 بوليفيا بوليفار، سيمون إرث - سوكري

 وثائقي 15:15

 الثاني الجزء للعالم، سيمفونية ـ التاسعة بيتهوفن سيمفونية

16:00 DW ألخبارا - األخبار 

 وثائقي 16:15

 السياسة شراء: األمريكية المتحدة الواليات ومكائد سلطة

17:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 السوفيتي االتحاد مقبرة - افغانستان كابوس

19:00 DW األخبار - األخبار 
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 وثائقي 19:15

 السياسة شراء: األمريكية المتحدة الواليات ومكائد سلطة

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 األرجنتين في مختَطفة ابنة

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أوروبا من يةموسيق عروض - أوروبية موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 الثاني الجزء للعالم، سيمفونية ـ التاسعة بيتهوفن سيمفونية
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 األحد 2020-12-20 

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية المجلة - قافةالث واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الذاكرة تخدع حين - الذاكرة وهم

 تتغير دماغنا في الصور. ممكن غير بالذكريات الوثوق لكن". اكرتناذ في محفورة" الذكريات إن يُقال
 .الحديثة الدماغ أبحاث على نظرة نلقي. ماكرة بطرق وتخدعنا خاصة، حياة وتقود
 ما على تُسجل الحسية انطباعاتنا بأن يعتقد ومن. وتضليلنا خداعنا على الذاكرة قدرة مدى باحثون كشف
 تكون ما فغالبا   مخطئا ، يكون الرغبة، حسب أخرى مرة وتشغيلها إرجاعها ننابإمكا وأن فيديو، شريط يُشبه

 بطريقة جرت قد عايشناها التي األحداث تكون قد. مبلل ورق على كالكتابة ومشوشة، غامضة ذكرياتنا
 لشخصين يمكن كما. حياتنا في الرئيسية األحداث على حتى ايضا ينطبق ما وهذا. عنها نتذكره لما مغايرة
 للتغيير عرضة ذاكرتنا تكون كيف جديدة علمية أدلة لنا تُظهر. تماما مختلفتين بطريقتين الحدث نفس رؤية
 .الذاكرة أوهام تنشأ وكيف التفاصيل، لبعض الدماغ نسيان سبب وتشرح  الوقت، مرور مع

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 ثالحد تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 السياسة شراء: األمريكية المتحدة الواليات ومكائد سلطة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 األرجنتين في مختَطفة ابنة

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 10:15

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 ألسبوعا هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 الذاكرة تخدع حين - الذاكرة وهم
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 وثائقي 12:00

 األرجنتين في مختَطفة ابنة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 13:00

 بوليفيا بوليفار، سيمون إرث - سوكري

 وثائقي 13:15

 الثاني الجزء للعالم، سيمفونية ـ التاسعة بيتهوفن سيمفونية

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الذاكرة تخدع حين - الذاكرة وهم

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 17:15

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW راألخبا - األخبار 

 وثائقي 19:15

 السوفيتي االتحاد مقبرة - افغانستان كابوس

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - ناآل المستقبل 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 السياسة شراء: األمريكية المتحدة الواليات ومكائد سلطة

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين 2020-12-21 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 الذاكرة تخدع حين - الذاكرة وهم

 وثائقي 02:00

 األرجنتين في مختَطفة ابنة

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 سيبيريا شرق إلى سفالبارد أرخبيل من: األول الجزء القطبية، الدائرة في الحياة ـ القطبي الشفق

. الوقت نفس في للتهديد عرضة وأكثرها األرض وجه على المناطق أروع من الشمالي القطب يعتبر
 إلى النرويجي سفالبارد أرخبيل من األول الجزء في وينطلقان الشمالي، القطب حول تصوير فريقا يسافر
 .سيبيريا شرق
 رؤية يمكن مالية،الش القطبية الدائرة امتداد على الحراري؟ االحتباس بسبب الشمالي القطب يتغير كيف
 لتنظيم فرصة البحرية الرحالت شركات يمنح ما هذا. باضطراد الشمالي القطب في البحري الجليد تراجع
 في واحدة مرة القطبي الشفق رؤية في الرغبة تكون ما غالبا  . الشمال أقصى في واقعة مناطق إلى رحالت
 .سفالبارد سكان قلق باضطراد المتزايدة السياح أعداد تثير. البيئي النظام تهديد مخاوف من أكبر العمر،
 مشروع على شاهدا   الفيلم تصوير فريق كان سيبيريا، غرب شمال في Jamal يامال جزيرة شبه في

 Sabetta إدارة مع وبنت هناك الغاز حقول Novatek شركة طورت فقد: طموح روسي اقتصادي
 الشمالي للممر محورا   المسال للغاز محطة على ييحتو الذي الميناء يصبح أن المقرر من. كاملة مدينة

 صوتين لكن. الجليد كاسحات مرافقة دون البحري، الجليد ذوبان بفضل فيه، التنقل يمكن والذي الشرقي،
 الصيف في الكبيرة البعوض أسراب أزيز: هما التصوير فريقي عمل يقتحمان ياقوتيا جمهورية في

 األول الجزء ينتهي. Kolyma كوليما نهر ضفاف على الدائم لجليدا ذوبان عن الناجم المستمر والخرير
 إلى منها أالسكا إلى أقرب منطقة وهي روسيا، شمال أقصى في Tschukotka تشوكوتكا في الفيلم من

 .موسكو الروسية العاصمة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - لونمراس 05:00

 وثائقي 05:15

 الذاكرة تخدع حين - الذاكرة وهم

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 سيبيريا شرق إلى سفالبارد أرخبيل من: األول الجزء القطبية، ةالدائر في الحياة ـ القطبي الشفق

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00
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 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 ئقيوثا 09:15

 الذاكرة تخدع حين - الذاكرة وهم

 وثائقي 10:00

 األرجنتين في مختَطفة ابنة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:02

 الهند الصخري، ماهاباليبورام معبد

 التصور البهية اللوحة هذه وتمثل الهندي، بورامماهابالي معبد في الصخر في محفورة لوحة أكبر توجد
 في هنا والقديسون واآللهة والحيوانات البشر يتحد التصور هذا وبحسب. األرض على للجنة الهندوسي

 .المقدسة الجانج نهر المياه توحدهم البعض، لبعضهم واحترام حب
 غايتها الهند، جنوب في عام وخمسمئة ألف قبل بالالفا ساللة من ملوك لدى طموحة خطة هناك كانت
ا 50 بعد على ماهاباليبورام، حول الصخرية المنطقة تحويل  معبد مدينة إلى مدراس، جنوبي كيلومتر 
 الجرانيت من المزخرف المعبد ذلك تشكيل على عام مئتي نحو هنا عملت الحجارين من أجيال. مقدسة
 . العالم أنحاء كافة من للناس مقصدا المعبد مدينة أصبحت واليوم. الخام
 العربات يشبه ألنه" راتهاس" تسمى مختلفة آللهة المخصص المعبد هذا عن صورة الفيلم هذا يقدم

 .عميقة دينية مشاعر على داللة المحفورة للوحة كما ولهذه الهندية، المعابد احتفاالت في المبهرجة

 وثائقي 11:15

 ياسةالس شراء: األمريكية المتحدة الواليات ومكائد سلطة

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:02

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:02

 وثائقي 13:15

 سيبيريا شرق إلى سفالبارد أرخبيل من: األول الجزء بية،القط الدائرة في الحياة ـ القطبي الشفق

14:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:02

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:02

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 سيبيريا شرق إلى سفالبارد أرخبيل من: األول الجزء القطبية، الدائرة في الحياة ـ القطبي الشفق

17:00 DW األخبار - األخبار 
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 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار زموج - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 السياسة شراء: األمريكية المتحدة الواليات ومكائد سلطة

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 20:03

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 ةالذاكر تخدع حين - الذاكرة وهم

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2020-12-22 

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 00:00

 األلماني يالدور حصاد - األلماني الدوري 00:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 01:00

 وثائقي 01:15

 سيبيريا شرق إلى سفالبارد أرخبيل من: األول الجزء القطبية، الدائرة في الحياة ـ القطبي الشفق

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - ليكك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 األرجنتين في مختَطفة ابنة

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا ىعل عين   06:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 السياسة شراء: األمريكية المتحدة الواليات ومكائد سلطة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من فزيونيةتل تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 سيبيريا شرق إلى سفالبارد أرخبيل من: األول الجزء القطبية، الدائرة في الحياة ـ القطبي الشفق

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي مالعال - كليك 11:02

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 11:15

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:02

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30
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13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 13:02

14:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:02

 وثائقي 14:30

 األرجنتين في مختَطفة ابنة

15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 سبوعاأل هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:02

 وثائقي 15:15

 الذاكرة تخدع حين - الذاكرة وهم

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 18:03

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و ةالعولم مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 21:30

 األرجنتين في مختَطفة ابنة

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 22:03

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 األربعاء 2020-12-23 

 وثائقي 00:00

 األرجنتين في مختَطفة ابنة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 السياسة ءشرا: األمريكية المتحدة الواليات ومكائد سلطة

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 07:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 08:00

 وثائقي 08:30

 األرجنتين في مختَطفة ابنة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 السياسة شراء: األمريكية المتحدة الواليات مكائدو سلطة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 11:02

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 برلين في ملهمة صقص - حكاية عندي 12:02

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 13:02

14:00 DW األخبار موجز - األخبار 
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 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 14:02

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 15:02

 وثائقي 15:15

 السياسة شراء: األمريكية المتحدة الواليات ومكائد سلطة

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 18:03

 الهند الصخري، ماهاباليبورام معبد

 وثائقي 18:15

 الموناليزا لغز

 عمل في تظهر التي الشخصية هي من ولكن  . العالم في اإلطالق على األشهر اللوحة هي موناليزاال
 األخرى، تنفي منها كل ولكن الغامضة، الشابة السيدة هوية إلى إشارتان هناك الفني؟ دافنشي ليوناردو

 اللغز؟ حل يمكن فهل
 يميز الذي ما لكن. باريس في الشهير فراللو متحف في المعروضة اللوحة في الزوار ماليين يتمعن سنويا

 ليوناردو أمام وقفت من   نفسه؟ الوقت في والحزين الباسم الوجه خلف تختفي التي تلك هي ومن   موناليزا؟
 أن ويبدو األسئلة، بهذه الخبراء ينشغل قرون منذ المثالي؟ للجمال متخيَّلة شخصية أنها أم يرسمها؟ لكي
 . اآلخر ينفي منهما واحد كل ولكن الكتب، في موثق كالهما تفسيرين، في أدلة ثمة هناك

 
 ليزا تجسد اللوحة بإن وتقول فازاري، غيورغو السيرة كاتب إلى اعترافا األكثر الفرضية تعود

 عام في برسمها ليوناردو كلف الذي غيوكوندو ديل فرانسيسكو الفلورنسي الحرير تاجر زوجة غيوكوندو،
 ليوناردو فيها يذكر والتي 1517 عام من بيتيس دي أنطونيو للمؤرخ الحظةم مع تتناقض لكنها ،1503
 برانداني، لباسيفيكا خيالية صورة وهو مديتشي، دي غيوليانو رغبة على بناء   اللوحة رسم أنه دافنشي
 وسط في أنصارا يجدان احتماالن. شرعي غير ولدا منها أنجب والذي مديتشي دي غيوليانو عشيقة

 .دافنشي الفنان بشأن لحاليينا الباحثيين
 الفيلم هذا يغوص علمي منهج واتباع األصلية المواقع في وتصوير مضنية تمثيل إعادة عمليات عبر

 .دافنشي ليوناردو عهد أعماق في الوثائقي

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 20:30

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

22:00 DW األخبار موجز - ألخبارا 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 22:03

 الهند الصخري، ماهاباليبورام معبد

 وثائقي 22:15

 الموناليزا لغز

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الخميس 2020-12-24 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 01:00

 الهند الصخري، ماهاباليبورام معبد

 قيوثائ 01:15

 الموناليزا لغز

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 األرجنتين في مختَطفة ابنة

 وثائقي 03:00

 الموناليزا لغز

 السيارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية نوزك 05:00

 الهند الصخري، ماهاباليبورام معبد

 وثائقي 05:15

 الموناليزا لغز

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 لذاكرةا تخدع حين - الذاكرة وهم

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 09:00

 الهند الصخري، ماهاباليبورام معبد

 وثائقي 09:15

 الموناليزا لغز

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 10:00

 والتكنولوجيا علومال مجلة - اآلن المستقبل 10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 
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 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:02

 وثائقي 11:15

 رياسيبي شرق إلى سفالبارد أرخبيل من: األول الجزء القطبية، الدائرة في الحياة ـ القطبي الشفق

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:02

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:02

 وثائقي 13:15

 الذاكرة تخدع حين - الذاكرة وهم

14:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:02

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 14:30

15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:02

 وثائقي 15:15

 سيبيريا شرق ىإل سفالبارد أرخبيل من: األول الجزء القطبية، الدائرة في الحياة ـ القطبي الشفق

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 وثائقي 18:03

 قاس   عالم - األوبرا

 . فيالزون رونالدو كاوفمان، يوناس بارتولي، سيسيليا نيتريبكو، آنا: األوبرا عالم نجوم إنهم
 العالمية؟ المنصات إلى الكبيرة القفزة بتحقيق نجحوا كيف. كبيرة المنافسة وكانت صغارا   بدأوا جميهم
 هذا الوثائقي الفيلم يتناول اآلخر؟ البعض يفشل بينما البعض، ينجح لماذا أوبرا؟ نجم المرء يصبح كيف

 مخرجين على أيضا   ويعرفنا المهنية مسيرتهم من مختلفة مراحل في ومغنين مغنيات لنا ويقدم السؤال
 زمن منذ يعد لم لوحده الصوت أن إلى الفيلم يتوصل. األوبرا دور عن ومسؤولين موسيقية فرق وقادة
 تقريبا ، األهمية بذات اليوم هي الجيد والمظهر األعصاب قوة .ناجح أوبرا مغني المرء ليكون كافيا   طويل
 ورقة بامتالك شبيها   أصبح أوبرا دار في وظيفة على الحصول. االجتماعي التواصل شبكات إلى إضافة

 ست بعد وهذا شهريا ، يورو 2000 يبلغ المبتدئ المغني راتب إجمالي. الرابحة األرقام ذات اليانصيب
 . أكثر يكسب المنصة تركيب تقني. الدراسة من سنوات
 .القمة نحو الشاق الطريق عن فيلم

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 18:45

 لبنان اآللهة، أعمدة - بعلبك
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ا، جوبيتر معبد يعد لم . عام ألفي منذ البشر وعنف ةالطبيع جبروت قاومت أعمدته من ستة أن غير موجود 
 آثار وتعتبر. هليوبوليس بـ ما وقت في تسمى كانت التي لبعلبك أثري معلم إلى األعمدة هذه تحولت وقد

 .العصور مر على العظمة على وشاهدة والروعة، الحجم في نوعها من فريدة المدينة
.  العالم في المعابد أكبر أحد ويعد. لبنان شرق في بعل، اإلله لعبادة القديم المكان ، بعلبك معبد آثار تقع
 هليوبوليس، إسم المكان على األكبر إسكندر أطلق ثم. األمر باديء في بعل اإلله األصليون السكان عبد
 ضربت التي الزالزل وجراء. عام ألفي قبل معابدهم، أقدس هنا الرومان أقام ذلك، وبعد. الشمس إله أي

 إعادة يتم ولم.  ورماد أنقاض إلى المتبقية المباني تحولت عشر، والثامن رعش السابع القرنين في المنطقة
 .عشر التاسع القرن في إال بعلبك اكتشاف

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 االقتصادية المجلة - نياألما في صنع 20:03

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 وثائقي 22:03

 قاس   عالم - األوبرا

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 22:45

 لبنان اآللهة، أعمدة - بعلبك

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الجمعة 2020-12-25 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 00:30

 وثائقي 01:00

 قاس   عالم - األوبرا

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 01:45

 لبنان اآللهة، أعمدة - بعلبك

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 02:15

 السيارات مجلة - السرعة عالم 02:30

 وثائقي 03:00

 قاس   عالم - رااألوب

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 03:45

 لبنان اآللهة، أعمدة - بعلبك

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 04:30

 وثائقي 05:00

 قاس   عالم - األوبرا

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 05:45

 لبنان اآللهة، أعمدة - بعلبك

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 األرجنتين في مختَطفة ابنة

 وثائقي 07:00

 قاس   عالم - األوبرا

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 07:45

 لبنان اآللهة، أعمدة - بعلبك

 وحكايات وأشخاص لدو - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

 وثائقي 09:00

 قاس   عالم - األوبرا

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 09:45

 لبنان اآللهة، أعمدة - بعلبك

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00
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 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 وثائقي 11:02

 قاس   عالم - األوبرا

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:45

 لبنان اآللهة، أعمدة - بعلبك

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:02

 اراتالسي مجلة - السرعة عالم 12:30

13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 وثائقي 13:02

 قاس   عالم - األوبرا

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 13:45

 لبنان اآللهة، أعمدة - بعلبك

14:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:02

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 وثائقي 15:02

 قاس   عالم - األوبرا

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 15:45

 لبنان اآللهة، أعمدة - بعلبك

16:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 16:15

17:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 18:03

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:03

 وحكايات وأشخاص دول - اأوروب على عين   20:30
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21:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 22:03

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 السبت 2020-12-26 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 وارالح بداية االختالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:45

 وثائقي 03:15

 للعالم ترنيمة ـ الصامتة الليلة

 للغاية؟ مميزة لهايجع الذي ما لكن. العالم في الميالد عيد ترانيم أشهر من"  الصامتة الليلة" تعتبر
 .مادي غير ثقافي كإرث 2011 عام في اليونسكو صنفّتها التي الترنيمة ومعنى أصل الفيلم يستكشف
 فرانز قبل من موسيقيا   إعدادها تم ، Joseph Mohr مور جوزيف ألفها التي" الصامتة الليلة" ترنيمة
 والكوارث والمرض حربال ساده زمن في ،1818 عام في Franz Xaver Gruber غروبر زافير

 . الطبيعية
 منطقة عبر رحلة في الترنيمة تنقلت السنة، نفس من الميالد عيد عشية لها األول العالمي العرض بعد

 ترجمتها تمت. العالم أنحاء جميع إلى ثم ومن األمريكية المتحدة الواليات إلى وهامبورغ وبرلين تيرول
 الليلة" ترنيمة أدت. القارات بين جسور مد في اهمتوس اآلن، حتى ولهجة لغة 300 من أكثر إلى

 الحرب خالل الميالد عيد عشية واحد ليوم والبريطانيين األلمان بين الخنادق حرب توقف إلى" الصامتة
 لها نسخة مليون ثالثين من أكثر Bing Crosby كروسبي بينغ الموسيقى شركة باعت. األولى العالمية
 المخرج يقتفي الوثائقي، الفيلم هذا في. اإلطالق على مبيعا   األغاني أكثر الثث يجعلها ما وهو اآلن، حتى

. العالم في المجيد الميالد عيد ترانيم أشهر أثار Hannes Michael Schalle شاله ميشائيل هانيس
 نالذي الفنانون هم ومن عالميا ؟ نجاحا   خاللها من كرسبي بينغ شركة حققت وكيف الترنيمة؟ انتشرت كيف
 المشاهد الوثائقي الفيلم يأخذ هذا؟ يومنا حتى المشاعر تالمس والتي والبسيطة الرائعة الترنيمة هذه أنشدوا
 رأس مسقط سالزبورغ، شتاء في طبعا   فيها األولى المحطة. العالم من مختلفة أماكن عبر رحلة في

 في خاص بتألق تتسم والتي برلين، أو لندن أو كنيويورك أيضا   كبرى مدن إلى بعدها يتنقل لكنه األغنية،
 في الشخصية تقاليدهم عن يتحدثون مشهورون فنانون دوما   الرحلة محطات في يرافقه. الميالد عيد أوقات
 ".الصامتة الليلة"  بترنيمة الخاصة عالقتهم عن وبالطبع لديهم المفضلة الميالد عيد وترانيم الميالد عيد

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 سيبيريا شرق إلى سفالبارد أرخبيل من: األول الجزء القطبية، الدائرة في الحياة ـ القطبي الشفق

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 ناليزاالمو لغز

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 07:30

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30
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 أوروبا من وسيقيةم عروض - أوروبية موسيقى 09:00

 اإلندي فرق أبرز من Paul Smith المغني بقيادة Maximo Park فرقة تعد الزمن من عقدين منذ
 .بريطانيا في الذهبي المركز على نيوكاسل من الفرقة حصلت ألبومين أول خالل من. اإلنجليزية روك

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 09:45

 وثائقي 10:15

 الموناليزا لغز

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 للعالم ترنيمة ـ الصامتة الليلة

 ائقيوث 14:00

 الفاكهة خفافيش غزو - زامبيا

 الفواكه ثمار تنضج أن فبمجرد.  زامبيا الفاكهة خفافيش من الماليين تغزو عام كل من نوفمبر شهر في
 ذلك بعد رائع مشهد في لتحدث. عددهم لكثرة أسود السماء لون يصبح الطبيعي كاسانكا منتزه محيط في
 .الثدييات نم النوع لهذا العالم في جماعية هجرة أكبر
 ما المكان؟ نفس إلى تعود ولماذا عام كل الكيلومترات مئات عبر وجهتها على الحيوانات هذه تستدل كيف
 الجماعية؟ الهجرة هذه في الخفافيش عدد وكم رحلتها مسار هو

 ثناءأ في السلوك لبيولوجيا بالنك ماكس معهد من ديشمان ودينا فيكيلسيكي مارتين الفيلم إعداد فريق يرافق
 هذه مجال. الجوية تحركاتهم لتتبع إرسال بأجهزة ربطها بغرض الفاكهة خفافيش لصيد زامبيا في وجودهم
 من فكثير. فيها يستقرون التي الغابات مساحات باستمرار تتقلص إذ بالزوال مهدد الحيوي الثدييات
 الحرائق إشعال ويشّكل .الغابة ظباء يجتذب طازج عشب مكانه لينمو القديم العشب يحرقون الصيادين

 يبيعونه الذي الفحم إنتاج من يعيشون سكانها من كثيرا ألن أيضا المنطقة في رئيسية مشكلة القانونية غير
 الذي الفاكهة خفاش إليها يلجأ التي الغابات مساحة انحسار في تسببت عدة عوامل. الطريق قارعة على

 ويصعب. الطبيعي والطب السحر في الخارق تأثيرهب يجزمون محليين سكان يد على للصيد أيضا يتعرض
 يزورون ذلك رغم لكنهم الفاكهة، خفافيش بحماية زامبيا أهالي إقناع الطبيعي المنتزه في المسؤولين على
 لنمو أيضا وإنما فقط السياح الجتذاب مهمة ليست الخفافيش بان والتوضيح سكانها لتوعية المجاورة القرى
 ويؤهل الفاكهة خفافيش رؤية إلى المحيطة المدارس أطفال المنتزه يدعو دوري وبشكل. معينة نباتات
 وزيهم دراستهم مصاريف السياحة مداخيل من له ويؤمن الحيوانات بهذه يتعلق ما كل لتعلم بعضهم
 .وتنوعها البيئة على للحفاظ سفراء الحقا ليصبحوا المدرسي

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 15:00

 الهند الصخري، ماهاباليبورام معبد

 وثائقي 15:15

 الموناليزا لغز

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 للعالم ترنيمة ـ الصامتة الليلة
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17:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - نمراسلو 17:15

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 رياسيبي شرق إلى سفالبارد أرخبيل من: األول الجزء القطبية، الدائرة في الحياة ـ القطبي الشفق

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 للعالم ترنيمة ـ الصامتة الليلة

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 الفاكهة خفافيش غزو - زامبيا

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 الموناليزا لغز
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 األحد 2020-12-27 

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 لمكانا عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الغامض نويشفاينشتاين قصر

 العصور مع العالية التكنولوجيا لتكافل مثالي ونموذج سياحية جذب نقطة هو نويشفاينشتاين قصر
 باألساطير المليء المكان الثاني، لودفيغ البافاري الملك أحالم قصر الوثائقي الفيلم يعرض. الوسطى
 .واألسرار والرغبات

 لودفيع قرر العرش، توليه من وجيزة فترة بعد. عاما وخمسين مئة قبل القصر اسأس حجر وضع تم
 الملك هوس على الضوء الوثائقي الفيلم يسلط. والده به تميز الذي" الالزم غير البخل إنهاء" الثاني،

 انيهب بمصير وثيقا   ارتباطا   ارتبط والذي بافاريا، في مبنى أشهر كواليس خلف نظرة ويلقي بالتفاصيل،
 عمله واقع من الهروب الملك أراد. الزمن إطار خارج وكأنه بنائه منذ القصر بدى. الثاني لودفيغ الملك

 اآلخرين، من وتقبله شخصيته فهم بصعوبة الملك شعور. الرائع البناء هذا مشروع خالل من الرسمي
 يونيو 12 بتاريخ. األخير ذهمال نويشفاينشتاين قصر أصبح. البعيدة األحالم عالم في االنغماس له أتاحت
 في خاص بشكل ساهم المكان، هذا في هنا بافاريا ملك عزل. لودفيغ على القبض تم ،1886 عام من

 ملك جعل في عزله، من أيام بعد شتارنبيرغ، بحيرة في الغامض موته ساهم كما. به يحيط الذي الغموض
 جنون"  مدى إلثبات للزوار، القصر فُتح ه،وفات من أسابيع ستة بعد. أبدية اسطورة الخيالية القصص
 اساءة من الرغم على أذى، يلحقه أن دون عالميتين حربين من نجا. عقود من نائما لقصر كان". الملك

 . المنهوب للفن كمستودع النازيين قبل من استخدامه
 وقت بعد ليصبح نويشفاينشتاين، قصر إلى األمريكية القوات وصلت الثانية، العالمية الحرب نهاية في

 البناء لموقع معروفة   غير صور. ألمانيا في المتمركزين الجنود لجميع السياحية المعالم قائمة على قصير
 على الضوء تسلط القرية، مؤرخ قبل من المنشورة غير واألوصاف الشاب لودفيغ ومذكرات الكبير
 .وتستكشفها نويشفايتشتاين، ظاهرة

 اإلنسان و لعولمةا مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 للعالم ترنيمة ـ الصامتة الليلة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 رساخ سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 الفاكهة خفافيش غزو - زامبيا

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

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

 العنكبوتية بكةوالش الرقمي العالم - كليك 10:15

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 الغامض نويشفاينشتاين قصر

 وثائقي 12:00

 الفاكهة خفافيش غزو - زامبيا

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 13:00

 الهند الصخري، اباليبورامماه معبد

 وثائقي 13:15

 الموناليزا لغز

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الغامض نويشفاينشتاين قصر

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 17:15

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 18:15

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 سيبيريا شرق إلى سفالبارد أرخبيل من: األول الجزء القطبية، الدائرة في الحياة ـ لقطبيا الشفق

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان ينع من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15
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 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 للعالم ترنيمة ـ الصامتة الليلة

 الحوار بداية الختالفا - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين 2020-12-28 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 الغامض شفاينشتايننوي قصر

 وثائقي 02:00

 الفاكهة خفافيش غزو - زامبيا

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 أالسكا إلى غرينالند شرق من: الثاني الجزء القطبية، الدائرة في الحياة ـ القطبي الشفق

 شيء منه يبقى ولن يتغير، عالم. األصلي بجماله الشمالي للقطب القاسي العالم حول تصوير فريقا يسافر
 .أالسكا إلى غرينالند شرق من الثاني الجزء في ينطلقان. قريبا
 مستوطنة في يعيش مستقبلهم؟ يبدو وكيف الشمالي، القطب سكان على المناخ تغير يؤثر كيف

 معظمهم شخصا وخمسون ثالثمائة غرينالند جزيرة في الواقعة Ittoqqortoormiit إيتوكورتيرمايت
 ثمانمائة بعد على تقع والتي المجاورة، أيسلندا جزيرة في التالية المستوطنة تقع. اإلسكيمو شعب من

 . الشمالي المتجمد المحيط في تقريبا   كيلومتر
 ئاتم. Scoresby Sund ساند سكورسبي مضيق عبر اإلنويت من عائلة الفيلم فريق يرافق

 كناطحات المرتفعة الجليدية بالجبال مرورا   الجليد، حزم عبر صغيرة قوارب في قطعها يتم الكيلومترات
 .  سحاب
 وجلود السنين آلالف. الصيف في البحر كركدن حيتان يصطادون حيتان صيادي يقابلون الطريق، في

 من نشطاء يُشكل واآلن. الحياة قيد على البقاء اإلسكيمو لشعب تضمن القطبي والدب البحر كركدن حيتان
 القطبي، والدب الحيتان صيد بوقف ينادون والذين للطبيعة، العالمي والصندوق األخضر السالم منظمة
 .  الشعب لهذا تهديدا  
 االحتباس عواقب على الفريق يتعرف العالم، في المائية المضايق وأطول أكبر عبر استكشافية رحلة في

 .الحراري االحتباس غازات نسبة في السريعة والزيادة الصقيعية التربة كذوبان الحراري

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 الغامض نويشفاينشتاين قصر

 ثالحد تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 أالسكا إلى غرينالند شرق من: الثاني الجزء القطبية، الدائرة في الحياة ـ القطبي الشفق

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

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

 وثائقي 09:15

 الغامض نويشفاينشتاين قصر

 وثائقي 10:00

 الفاكهة خفافيش غزو - زامبيا

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:30

11:00 DW األخبار جزمو - األخبار 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:02

 اليونان, الوحي قوة - ديلفي

. القديم العالم أنحاء كافة من المشورة عن للباحثين مالذا المقدسة ديلفي مدينة كانت عام، ألف عن يزيد لما
 الوساطة وأ الحكمة، لطلب العالم، بسرة يعتبر كان الذي المكان هذا في التقوا بسطاء وأناس ملوك

 كان. الوقت ذلك في التقدميين اآللهة أحد بأبولو، مباشر ارتباط على كانت التي بيثيا النبوءة الروحية
 .المتوسط البحر واستيطان الهلينية الوحدة جهود على أثرا الحكم لتفسير
 بعثة ويرافق البحر، عبر ديلفي إلى برحلة الفيلم يبدأ. طويلة لقرون القديم العالم نخبة من ديلفي كهنة وبقي
 إنه. جديدة استيطان منطقة بخصوص المشورة لطلب وذلك بالسكان، المكتظة ثيرا جزيرة من تخيلية
 باتجاه ببطء يتحرك المنتظرين من طويل طابور عام، كل المقدس معبده إلى أبولو يعود حيث الربيع موسم
 األصل في هي والتي حلتها، بأفضل بطالاأل وتماثيل الكنوز خزائن توجد حيث األعلى في المقدس المعبد
 ويدخل أبولو، معبد إلى البعثة تصل أخيرا. بينها فيما المتحاربة الدول المدن من شكر هدايا عن عبارة
 منتظرين العرافة، أمام ليقفوا العتمة الغرفة إلى الخارجي الضوء بسبب الرؤية بانعدام المصابين أفرادها
 .حكمتها مشورتها

 قيوثائ 11:15

 للعالم ترنيمة ـ الصامتة الليلة

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:02

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:02

 وثائقي 13:15

 أالسكا إلى غرينالند شرق من: الثاني الجزء القطبية، الدائرة في الحياة ـ قطبيال الشفق

14:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:02

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:02

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 أالسكا إلى غرينالند شرق من: الثاني الجزء القطبية، الدائرة في الحياة ـ القطبي الشفق

17:00 DW األخبار - األخبار 
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 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 للعالم ترنيمة ـ الصامتة الليلة

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الصحة مجلة - يديك بين كصحت 20:03

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 الغامض نويشفاينشتاين قصر

23:00 DW األخبار موجز - باراألخ 

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



 

 

 DW Arabia | الثالثاء 2020-12-29  79/86

 الثالثاء 2020-12-29 

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 01:00

 وثائقي 01:15

 أالسكا إلى غرينالند شرق من: الثاني الجزء القطبية، الدائرة في الحياة ـ القطبي الشفق

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة يالرقم العالم - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 الفاكهة خفافيش غزو - زامبيا

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 06:00

 وحكايات أشخاصو دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 للعالم ترنيمة ـ الصامتة الليلة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 أالسكا إلى غرينالند شرق من: الثاني الجزء القطبية، الدائرة في الحياة ـ القطبي فقالش

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:02

 أوروبا من موسيقية عروض - بيةأورو موسيقى 11:15

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:02

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30
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13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 13:02

14:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:02

 وثائقي 14:30

 الفاكهة خفافيش غزو - زامبيا

15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:02

 وثائقي 15:15

 الغامض نويشفاينشتاين قصر

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 18:03

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 ئقيوثا 21:30

 الفاكهة خفافيش غزو - زامبيا

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 22:03

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 األربعاء 2020-12-30 

 وثائقي 00:00

 الفاكهة خفافيش غزو - زامبيا

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 للعالم ترنيمة ـ الصامتة الليلة

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 ديةاالقتصا المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 07:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 08:00

 وثائقي 08:30

 الفاكهة خفافيش غزو - زامبيا

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 للعالم ترنيمة ـ الصامتة الليلة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 11:02

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 12:02

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 13:02

14:00 DW األخبار موجز - األخبار 
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 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 14:02

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 15:02

 وثائقي 15:15

 للعالم ترنيمة ـ الصامتة الليلة

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 18:03

 اليونان, الوحي قوة - ديلفي

 وثائقي 18:15

 نيجيريا من إفريقية نجاح قصة - نوليوود سينما

 وفقا العالم في للسينما صناعة أكبر ثاني أصبحت الغوس في النيجيرية السينما صناعة نوليوود،
 .التقنيات مجال في ألماني مستثمر صناعتها في شارك السمراء القارة أيقونة نجاح قصة. نيسكولليو

 أبا المخرج. األفالم عالم شخصيات من الكثير نيجيريا في السينما صناعة تتيحها التي الفرص تجتذب
 باستيان. يصفها كما" جديدة نجيرية موجة" أو سينمائية، فكرية حركة خلق إلى يطمح وهو: أحدهم ماكاما
 أكبر تأسيس من صدفة عبر النيجيري وشريكه هو تّمكن كيف يروي برلين من شاب مستثمر غوتر،
 .  إفريقيا في لألفالم بث خدمة
 بأن ويقول القطاع هذا لتطوير اإليجابية األجواء توظيف في يرغب فهو أوموبي دون السينمائي المنتج اما

 .سبيلبرغ وستيفن تارانتينوس مستوى في محليون مخرجون قريبا لديها سيصبح نيجيريا

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 22:03

 اليونان, الوحي قوة - ديلفي

 وثائقي 22:15

 نيجيريا من إفريقية نجاح قصة - نوليوود سينما
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23:00 DW األخبار موجز - األخبار 
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 الخميس 2020-12-31 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 01:00

 اليونان, الوحي قوة - ديلفي

 وثائقي 01:15

 نيجيريا من إفريقية نجاح قصة - نوليوود سينما

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 الفاكهة خفافيش غزو - زامبيا

 وثائقي 03:00

 نيجيريا من إفريقية نجاح قصة - نوليوود سينما

 السيارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 05:00

 اليونان, الوحي قوة - ديلفي

 وثائقي 05:15

 نيجيريا من إفريقية نجاح قصة - نوليوود سينما

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 الغامض نويشفاينشتاين قصر

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 09:00

 اليونان, الوحي قوة - ديلفي

 وثائقي 09:15

 نيجيريا من إفريقية نجاح قصة - نوليوود سينما

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

11:00 DW األخبار موجز - األخبار 
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 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:02

 وثائقي 11:15

 أالسكا إلى غرينالند شرق من: الثاني الجزء القطبية، الدائرة في الحياة ـ القطبي الشفق

12:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:02

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

13:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:02

 وثائقي 13:15

 الغامض نويشفاينشتاين قصر

14:00 DW خباراأل موجز - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:02

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 14:30

15:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:02

 وثائقي 15:15

 سكاأال إلى غرينالند شرق من: الثاني الجزء القطبية، الدائرة في الحياة ـ القطبي الشفق

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 وثائقي 18:03

 منغوليا عبر بالقطار جولة

 بمدن الطريق يمر. الوسطى آسيا في الواقعة منغوليا سهوب عبر المنغولية الحديد سكة طريق على رحلة
 .غوبي صحراء وسط في أسطورية تاريخية وواحات ومواقع اإلعجاب، تثير كبيرة
 الوقت إنه. الزعفران كلون بضوء الطبيعية منغوليا سهوب المشرقة الشمس تغمر الصيف، أشهر في
 رحالت ومدون منغولي شاب أكوما،. المنغولية الحديد سكة على الوسطى آسيا دولة عبر للسفر ألفضلا

 وأتاح مواطنيه، وتقاليد عادات الشاب شرح. القطار في التصوير فريق به التقى. باتور أوالن مدينة من
 دارخان في القطار رحلة أتبد. لمنغوليا األسطوري العالم بذلك ليفتح الشامانات، أحد إلى الوصول للفريق
 األجمل البوذي أمارباياسغالنت دير أما. خان جنكيز رأس مسقط أنها يُعتقد والتي منغوليا، شمال في

 الجبلية السهوب وسط ما مكان في شرقا   فيقع عشر، الثامن القرن إلى يعود والذي منغوليا في واألهم
 وهذا وعمل، صالة حياة إنها. الدير في اليومية تهحيا هنا يعيشون الذين الكهنة أحد عرض وقد. القاحلة
 مقدسة ألناشيد رخيم ترتيل مع التأمل هناك ذلك، إلى باإلضافة. البوذي الدير في الكهنة على أيضا ينطبق
 قطار رحلة عن عبارة" منغوليا عبر بالقطار جولة" الوثائقي الفيلم. الروحانية من جوا المكان على تُضفي
 اليومية الناس فحياة. توقف وكـأنه فيه الزمن يبدو والبدائي، والوعر الواسع منغوليا عالم عبر خالبة

 .أسالفهم حياة عن كثيرا   تختلف ال وعاداتهم وتقاليدهم
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 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 18:45

 األردن صحراء في الخلفاء قلعة - عمرة قصر

 بداية في يزيد بن الوليد األموي الخليفة عهد في األردن، في عمان من بالقرب الواقع القصر إنشاء تم
 .أمية بني أمراء بها يقوم كان التي الصيد لرحالت يستخدم كان أنه ويعتقد الثامن القرن
 بجوار ، غرف ثالث في الحمام ويتوزع. اإلسالمي العالم في الحمامات أقدم بعض على القصر يحتوي
 ويزين.  الزائر اهتمام للقصر الداخلي التصميم ويستحق. للبخار بأنابيب مزودة وأخرى لالستقبال قاعة
 للحمامات المشابهة بهندستة يتميز الذي الحمام قبة. القصر جدران والنقوشات التجسيدية اللوحات من عدد

 .الفلكية األبراج تظهر الرومانية،

19:00 DW األخبار موجز - خباراأل 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 20:03

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 وثائقي 22:03

 منغوليا عبر بالقطار جولة

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 22:45

 األردن صحراء في الخلفاء قلعة - عمرة قصر

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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


