
 

 

1202 ثانير/كانون اليناي  

January 2021 

          

 

 GMT/UTC.يع مواعيد البث هي وفقا للتوقيت العالمي الموحد جم

 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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 الجمعة 2021-01-01 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 أخرى ومواضيع نهارا الليل يصبح عندما - اآلن المستقبل 00:30

 وثائقي 01:00

 منغوليا عبر بالقطار جولة

 خاصة تغطية ـ كورونا - خاص برنامج 01:45

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 فتراضياال الواقع في السفر - كليك 02:15

 المروري االزدحام مشكلة لحل جديدة أفكار: خاصة تغطية - السرعة عالم 02:30

 وثائقي 03:00

 منغوليا عبر بالقطار جولة

 خاصة تغطية ـ كورونا - خاص برنامج 03:45

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:00

 المستحيلة األوركسترا - الثقافة واحة 04:30

 وثائقي 05:00

 منغوليا عبر لقطاربا جولة

 خاصة تغطية ـ كورونا - خاص برنامج 05:45

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 االفتراضي الواقع في السفر - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 الفاكهة خفافيش غزو - زامبيا

 وثائقي 07:00

 منغوليا عبر بالقطار جولة

 خاصة تغطية ـ كورونا - خاص برنامج 07:45

 بكورونا؟ جده بموت طفل نفسية تأثرت وكيف العمر طول سر ما - أوروبا على عين   08:00

 الداخلية القوة - يديك بين صحتك 08:30

 وثائقي 09:00

 منغوليا عبر بالقطار جولة

 خاصة تغطية ـ كورونا - خاص برنامج 09:45

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 المستحيلة األوركسترا - افةالثق واحة 10:30

 وثائقي 11:00

 منغوليا عبر بالقطار جولة
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 خاصة تغطية ـ كورونا - خاص برنامج 11:45

 الداخلية القوة - يديك بين صحتك 12:00

 المروري زدحاماال مشكلة لحل جديدة أفكار: خاصة تغطية - السرعة عالم 12:30

 وثائقي 13:00

 منغوليا عبر بالقطار جولة

 خاصة تغطية ـ كورونا - خاص برنامج 13:45

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

 وثائقي 15:00

 منغوليا عبر بالقطار جولة

 خاصة تغطية ـ كورونا - خاص برنامج 15:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 16:15

17:00 DW األخبار - األخبار 

 المروري االزدحام مشكلة لحل جديدة أفكار: خاصة تغطية - السرعة عالم 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 وثائقي 18:03

 الغامض نويشفاينشتاين قصر

 االفتراضي الواقع في السفر - كليك 18:45

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 المستحيلة األوركسترا - الثقافة واحة 20:03

 بكورونا؟ جده بموت طفل نفسية تأثرت وكيف العمر طول سر ما - أوروبا على عين   20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 وثائقي 22:03

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

 االفتراضي لواقعا في السفر - كليك 22:45

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 السبت 2021-01-02 

 بكورونا؟ جده بموت طفل نفسية تأثرت وكيف العمر طول سر ما - أوروبا على عين   00:00

 المروري االزدحام مشكلة لحل جديدة أفكار: خاصة تغطية - السرعة عالم 00:30

 العائلة؟ من جزءا فعال أصبحت هل...تبنيتوني أنتم - توك جعفر 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 أخرى ومواضيع نهارا الليل يصبح ندماع - اآلن المستقبل 02:45

 وثائقي 03:15

 والنقمة النعمة بين الرهان مليونيرات -!  باليانصيب الفوز

 المتحدة، الواليات في نقمة؟ إلى النعمة تحولت لو ماذا ولكن. اليانصيب في بالماليين بالفوز الكثير يحلم
 حسن الفائزين جميع بإمكان وليس. كشطال وبطاقات اليانصيب بطاقات من مليارا 80 بيع سنويا يتم

 .وضحاها عشية بين أثرياء كونهم مع التعامل
 في الناس أغنى أصبحا واحدة، حظ بضربة. دوالر مليون 62 بـ وفازا محظوظين وإريكا ديفيد كان

 عاًما 51 العمر من البالغ جاك الممرض عكس على تواضعهما، على الحفاظ قررا ، ذلك ومع. منطقتهم
 الفور على وظيفته من استقال باليانصيب، فوزه خبر سماعه بمجرد إذ. تماًما مختلف بشكل تصرف الذي

 فثلث. المخاطر من تخلو ال باليانصيب الفوز إغراءات لكن. المال وإهدار الرفاهية من حياة في وانغمس
 وكيف للغاية؟ جذابًا الرهان من الشكل هذا يجعل الذي ما لكن. الدمار إلى المطاف بهم ينتهي االفائزين
 متوقعة؟ غير ثروة مع الناس يتعايش

 برلين في مصري متجول بائع أشهر: البمبوطي - حكاية عندي 04:00

 المروري االزدحام مشكلة لحل جديدة أفكار: خاصة تغطية - السرعة عالم 04:30

 االفتراضي الواقع في السفر - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

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

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 نيجيريا من إفريقية نجاح قصة - نوليوود سينما

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 الداخلية القوة - يديك بين صحتك 07:30

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - بكث عن 08:00

 أخرى ومواضيع نهارا الليل يصبح عندما - اآلن المستقبل 08:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 09:00

Madrugada (النرويج) 

Madrugada  األول ألبومها خالل من. نرويجية فرقة Industrial Silence األولى المرتبة احتلت 
 بعد. أوروبا أنحاء جميع في معروفين الفرقة أفراد وأصبح 1999 عام في المحلية األغاني قائمة على
 2019 عام وفي. 2008 عام في األضواء عن الفرقة ابتعدت Robert Burås الغيتار عازف وفاة

 .جديد من بعودتها الفرقة احتفلت

 الداخلية القوة - يديك بين صحتك 09:45
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 وثائقي 10:15

 نيجيريا من إفريقية نجاح قصة - نوليوود سينما

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 المروري االزدحام مشكلة لحل جديدة أفكار: خاصة تغطية - السرعة عالم 11:30

 بكورونا؟ جده بموت طفل نفسية تأثرت وكيف العمر طول سر ما - أوروبا على عين   12:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 االفتراضي الواقع في السفر - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 والنقمة النعمة بين الرهان مليونيرات -!  باليانصيب الفوز

 والحياة العقيدة 14:00

 مجتمعية رؤى

 المجتمع يعتبر مويرر. كولونيا في فينغست حي في تيودور سانت أبرشية في قس هو مويرر فرانتس
ً  عنصراً   في ينتهي ال التجمع. مقبول نحو على يتجمعون الذين بين حاضراً  يكون المسيح وأن مؤسسا
 والدراجات األثاث ومستودع المالبس خزانة: الجماعة كنف في العملية الحياة أساس هو بل الكنيسة،
 .للجميع متاحة كلها الغذائية، المواد وتوزيع
ً  عام، 400 عمرها التي العائلة مزرعة في ميريام وزوجته تيغيز شولتسه إلمار أطلق  فيه يمارس مشروعا
 مختلف من لألطفال تقدم اليونسكو جائزة على الحائزة التعلم مزرعة. المجتمعي والعيش والزراعة التعليم

 أشياء نحقق أن تستطيع ةالجماع وأن الغذائية، المواد مصادر عن معلومات والثقافية االجتماعية األصول
ً  العضوية، الخضروات زراعة المزرعة في تتم ذلك، إلى إضافة. األفراد من أكثر  الزراعة لمبدأ وفقا

 .التضامنية

 
 مراكز إنشاء عاتقه على أخذ ماير شتيفان. الطاقة من كبيرة كميات التقليدية الحاسوبية المراكز تستهلك
ً  هذا يكن لم. الغرض لهذا شركة بتأسيس وقام الطاقة، الكاسته في وفعالية كفاءة أكثر حاسوبية  له كافيا
ً  العام الصالح اقتصاد في وجدوا فقد. ولفريقه ً  اقتصادياً  نموذجا  مثل العامة، المصالح تعزيز قيم على قائما
 مر  أ المستدام التجاري النشاط بأن مقتنعان وفريقه ماير شتيفان. العادلة واألجور والمساواة االستدامة
 . المستقبلية باألجيال أو باآلخرين اإلضرار بدون ممكن،

 
ً  ستموت أنها تعلم وهي الفراش، طريحة إنها. تقريبا سنة 100 العمر من تبلغ باوم ماريا  وعلى. قريبا
 ترافق المحتضرين رعاية خدمة من هونيغ بابيته. بالخوف تشعر وال بالحياة مفعمة فهي ذلك، من الرغم
 نحن فيه نعتمد وقت في الدنيا، الحياة ركنا هما والموت الوالدة أن ترى وهي. األخيرة هاأيام في ماريا
ً  البشر  . اآلخرين رعاية على دائما
 في األمور أهم   المستدامة اإلنسانية العالقات يعتبرون إنهم: المختلفة الحلقات أبطال بين مشترك أمر هناك
 .عملهم وفي حياتهم

 الداخلية القوة - يديك بين صحتك 14:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 15:00

 اليونان, الوحي قوة - ديلفي

 وثائقي 15:15

 نيجيريا من إفريقية نجاح قصة - نوليوود سينما

 االفتراضي الواقع في السفر - كليك 16:00

 وثائقي 16:15

 والنقمة النعمة بين الرهان مليونيرات -!  باليانصيب الفوز

17:00 DW األخبار - خباراأل 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15
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 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

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

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 والنقمة النعمة بين الرهان مليونيرات -!  باليانصيب الفوز

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أخرى مواضيعو نهارا الليل يصبح عندما - اآلن المستقبل 20:03

 والحياة العقيدة 20:30

 مجتمعية رؤى

21:00 DW األخبار - األخبار 

 االفتراضي الواقع في السفر - كليك 21:15

 كوبا في ويليس سارة مع - ومامبو موتسارت - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 22:03

Madrugada (النرويج) 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 نيجيريا من إفريقية نجاح قصة - نوليوود سينما
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 األحد 2021-01-03 

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 كوبا في ويليس سارة مع - ومامبو موتسارت - الثقافة واحة 00:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 01:00

Madrugada (النرويج) 

 االفتراضي الواقع في السفر - كليك 01:45

 بكورونا؟ جده بموت طفل نفسية تأثرت وكيف العمر طول سر ما - أوروبا على عين   02:00

 ليةالداخ القوة - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 آخر كوكب من رسالة: الجنوبي القطب

. سلمي بشكل إال استخدامها يجوز ال: فريًدا مكانًا الجنوبية القطبية المنطقة تعد ، السياسية الناحية من
 حقيقية الرغبة هذه هل لكن. المنطقة ذهه في والبيئة العلمي والبحث السالم تعزيز على الدول جميع اتفقت
 نفاق؟ مجرد أم

 وتشيلي والبرتغال وروسيا إسبانيا من وعسكريين ودبلوماسيين ونشطاء باحثين الوثائقي هذا يرافق
 يراهن ال ومن - العالم في األقدم البيئي النظام بهذا يتحكم من.  األمريكية المتحدة والواليات واألرجنتين

 قضية إلى الجنوبية القطبية القارة تتحول أن يمكن هل القيمة؟ الخام والمواد القوة على لللحصو الخفاء في
 الطبيعة بين ما الفيلم يجمع سلمي؟ بشكل الدولية الشراكة عمل لكيفية نموذج أنها أم كبيرة، حرب في نزاع

  ويلر خافيير تأليف نم هي المرافقة الموسيقى.  المتعمق والتحليل الفكاهة بين ما والسياسة، الساحرة
 .ستيريوفونيكس الويلزية الروك لفرقة السابق اإليقاع عازف

 اإلنسان 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

 والنقمة النعمة نبي الرهان مليونيرات -!  باليانصيب الفوز

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 المروري االزدحام مشكلة لحل جديدة أفكار: خاصة تغطية - السرعة عالم 06:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 07:00

Madrugada (النرويج) 

 االفتراضي الواقع في السفر - كليك 07:45

 ةوالحيا العقيدة 08:00

 مجتمعية رؤى

 كوبا في ويليس سارة مع - ومامبو موتسارت - الثقافة واحة 08:30

 العائلة؟ من جزءا فعال أصبحت هل...تبنيتوني أنتم - توك جعفر 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 االفتراضي الواقع في السفر - 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

 آخر كوكب من رسالة: الجنوبي القطب

 والحياة العقيدة 12:00

 مجتمعية رؤى

 الداخلية القوة - يديك بين صحتك 12:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 13:00

 اليونان, الوحي قوة - ديلفي

 وثائقي 13:15

 نيجيريا من إفريقية نجاح قصة - نوليوود سينما

 المروري االزدحام مشكلة لحل جديدة أفكار: خاصة تغطية - السرعة عالم 14:00

 كوبا في ويليس سارة مع - ومامبو موتسارت - الثقافة واحة 14:30

 العائلة؟ من جزءا فعال أصبحت هل...تبنيتوني أنتم - توك جعفر 15:00

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 16:00

 اليونان, الوحي قوة - ديلفي

 وثائقي 16:15

 آخر كوكب من رسالة: الجنوبي القطب

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االفتراضي الواقع في السفر - كليك 17:15

 متناغم ثقافي ومزيج منفرد عزف: مختار ياسر - 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

Madrugada (النرويج) 

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 المروري االزدحام مشكلة لحل جديدة أفكار: خاصة تغطية - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 21:15

 األعضاء أنسجة رؤية تتيح حديثة طبية تقنيات - اآلن تقبلالمس 21:30
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22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 مةوالنق النعمة بين الرهان مليونيرات -!  باليانصيب الفوز

 العائلة؟ من جزءا فعال أصبحت هل...تبنيتوني أنتم - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين 2021-01-04 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية رتقاري - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 آخر كوكب من رسالة: الجنوبي القطب

 والحياة العقيدة 02:00

 مجتمعية رؤى

 كوبا في ويليس سارة مع - ومامبو موتسارت - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 التجسس شبهة تحت الفائقة تكنولوجياال عمالق - العالمية القوة هواوي

 دوالً  هناك لكن. العالمية الشركات أقوى من والالسلكية السلكية لالتصاالت العمالقة هواوي شركة تعتبر
رة؟ الشبكة أمن بشأن المخاوف هل. المنظم بالتجسس وتتهمها استقاللها في تشكك  .القرائن عن بَْحث   مبر 
 الجيل شبكة لتوسيع التكنولوجية الريادة الذكية، الهواتف سوق في الرائدة الشركة باعتبارها هواوي، تمتلك

 أنْ  تخشى أيًضا، أخرى غربيةً  ودوالً  المتحدة، الواليات أن غير. العالم أنحاء جميع في السريعة الخامس
 . الصينية للحكومة والتخريب التجسس فرصَ  الخلفية األبواب عبر الشركة   تفتح
 للشركة المالية المديرة على القبض إلقاء والصين؟ أمريكا بين التجارية الحرب في بيدق مجرد هواوي هل
 والواليات الشركة بين الصراع ذ ْرَوةَ  َشكَّلَ  2018 عام كندا في الشركة، مؤسس ابنة واتسهو، مينغ

 . أيًضا أوروبا في الصينية التكنولوجيا شركة على تحفظات هناك أن كما. المتحدة
 عمالق مع التعاون يوفرها التي والفرص المخاطر وما الصينية؟ بالحكومة الشركة هذه اطارتب مدى ما

 الخامس؟ الجيل

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الداخلية القوة - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 آخر كوكب نم رسالة: الجنوبي القطب

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 األعضاء أنسجة رؤية تتيح حديثة طبية تقنيات - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 التجسس شبهة تحت الفائقة التكنولوجيا عمالق - العالمية القوة هواوي

 األعضاء أنسجة رؤية تتيح حديثة طبية تقنيات - اآلن المستقبل 08:00

 المروري االزدحام مشكلة لحل جديدة أفكار: خاصة تغطية - السرعة عالم 08:30

 العاطفية الروبوتات - كليك 09:00

 وثائقي 09:15
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 آخر كوكب من رسالة: الجنوبي القطب

 والحياة العقيدة 10:00

 مجتمعية رؤى

 الداخلية القوة - يديك بين صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 ألمانيا; السالينيين القياصرة كنيسة - شباير كاتدرائية

 زالطرا على المبنية العالم في األكبر الكنيسة تعتبر عشر الحادي القرن في ش يدت التي شباير كاتدرائية
 ضفاف على الكاتدرائية ببناء أمر قد ساليني قيصر أول الثاني، كونراد وكان. قائمة مازالت التي الروماني

فترض من كان وبالتالي. تتويجه على وجيزة فترة بعد الراين نهر  تاريخ في كاتدرائية أكبر تشيد أن الم 
 .حجمها لتخي يصعب كاتدرائية. المتواضعة الصغيرة شباير مدينة في المسيحية
 في 1061 سنة في الكاتدرائية ود ش نت ، 1027 سنة في األساس حجر الثاني كونراد القيصر وضع
ً  عشرين بعد. المؤسس حفيد الرابع، هاينرش عصر  ليرفع كانوسا إلى شباير من الرابع هاينرش انتقل عاما
ً  تتوبا. بالكامل الكاتدرائية تشكيل بإعادة فأمر البابوي، الحرمان قرار عنه  عدة بناء عند ي حتذى نموذجا

ً  شباير كاتدرائية وارتبطت. الوسطى العصور بدايات في كنائس ً  ارتباطا . العصور تلك في بالقيصرية وثيقا
 والملوك القياصرة أضرحة توجد العالم، في نوعه من سرداب أجمل يعتبر الذي الكاتدرائية سرداب وفي

 .والنبالء األمراء وأضرحة السالينيين
 النار أ ضرمت 1689 سنة وفي. قرون خمسة مدى على مختلفة عصور عبر صامدة الكاتدرائية تظل

 هدمها تفادي تم 1806 سنة وفي. فرنسية ثورية قوات أيدي على للدمار تعرضت 1794 سنة وفي فيها،
 ميماتوالتر والتغييرات الدمار كل من الرغم وعلى. بذلك قرار صدر قد كان أن بعد األخيرة اللحظة في
 المسيحي العالم تاريخ في نوعها من األكبر شباير، كاتدرائية أن إال طويلة، قرون مدى على بها حلت التي

ً  نصباً  ظلت آنذاك، ً  تذكاريا ً  الفتا  .العصور مختلف على وشاهداً  الرومانية العمارة طراز من ورائعا

 وثائقي 11:15

 والنقمة النعمة بين الرهان مليونيرات -!  باليانصيب الفوز

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 األعضاء أنسجة رؤية تتيح حديثة طبية تقنيات - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 التجسس شبهة تحت الفائقة التكنولوجيا عمالق - العالمية القوة هواوي

 الداخلية القوة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 15:00

Madrugada (النرويج) 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 15:45

 ألمانيا; السالينيين القياصرة كنيسة - شباير كاتدرائية

16:00 DW األخبار - األخبار 

 ائقيوث 16:15

 التجسس شبهة تحت الفائقة التكنولوجيا عمالق - العالمية القوة هواوي

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 
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 العاطفية الروبوتات - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 والنقمة النعمة بين الرهان مليونيرات -!  باليانصيب الفوز

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الداخلية القوة - يديك بين صحتك 20:03

 كوبا في ويليس سارة مع - ومامبو موتسارت - 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

 آخر كوكب من رسالة: الجنوبي القطب

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-01-05 

 متناغم ثقافي ومزيج منفرد عزف: مختار ياسر - حكاية عندي 00:00

 األلماني لدوريا حصاد - األلماني الدوري 00:30

 العاطفية الروبوتات - كليك 01:00

 وثائقي 01:15

 التجسس شبهة تحت الفائقة التكنولوجيا عمالق - العالمية القوة هواوي

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العاطفية الروبوتات - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية قىموسي 03:15

Madrugada (النرويج) 

 والحياة العقيدة 04:00

 مجتمعية رؤى

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 05:00

Madrugada (النرويج) 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 05:45

 متناغم ثقافي ومزيج منفرد عزف: مختار ياسر - حكاية يعند 06:00

 بكورونا؟ جده بموت طفل نفسية تأثرت وكيف العمر طول سر ما - أوروبا على عين   06:30

 العاطفية الروبوتات - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 والنقمة النعمة بين الرهان مليونيرات -!  باليانصيب الفوز

 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

 التجسس شبهة تحت الفائقة التكنولوجيا عمالق - العالمية القوة هواوي

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 بكورونا؟ جده بموت طفل نفسية تأثرت وكيف العمر طول سر ما - أوروبا على عين   10:30

 العاطفية الروبوتات - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 11:15

Madrugada (النرويج) 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00
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 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 13:00

Madrugada (النرويج) 

 العاطفية الروبوتات - كليك 13:45

 بكورونا؟ جده بموت طفل نفسية تأثرت وكيف العمر طول سر ما - أوروبا على عين   14:00

 والحياة العقيدة 14:30

 مجتمعية رؤى

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 آخر كوكب من رسالة: الجنوبي القطب

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 صادح - األلماني الدوري 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 "المخدرات؟ على اإلدمان مكافحة يمكن كيف"  - 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 - لمانياأل الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 والحياة العقيدة 21:30

 مجتمعية رؤى

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 "المخدرات؟ على اإلدمان مكافحة يمكن كيف"  - 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 2021-01-06 

 والحياة العقيدة 00:00

 مجتمعية رؤى

 الداخلية القوة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 والنقمة النعمة بين الرهان مليونيرات -!  باليانصيب الفوز

 متناغم ثقافي ومزيج منفرد عزف: مختار ياسر - حكاية عندي 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 "المخدرات؟ على اإلدمان مكافحة يمكن كيف"  - توك جعفر 03:00

 بكورونا؟ جده بموت طفل نفسية تأثرت وكيف العمر طول سر ما - وروباأ على عين   04:00

 األعضاء أنسجة رؤية تتيح حديثة طبية تقنيات - اآلن المستقبل 04:30

 "المخدرات؟ على اإلدمان مكافحة يمكن كيف"  - توك جعفر 05:00

 الداخلية القوة - يديك بين صحتك 06:00

 تصاديةاالق المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 "المخدرات؟ على اإلدمان مكافحة يمكن كيف"  - توك جعفر 07:00

 متناغم ثقافي ومزيج منفرد عزف: مختار ياسر - حكاية عندي 08:00

 والحياة العقيدة 08:30

 مجتمعية رؤى

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 والنقمة النعمة ينب الرهان مليونيرات -!  باليانصيب الفوز

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

 "المخدرات؟ على اإلدمان مكافحة يمكن كيف"  - توك جعفر 11:00

 متناغم ثقافي ومزيج منفرد عزف: مختار ياسر - حكاية عندي 12:00

 صاديةاالقت المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

 "المخدرات؟ على اإلدمان مكافحة يمكن كيف"  - توك جعفر 13:00

 األعضاء أنسجة رؤية تتيح حديثة طبية تقنيات - اآلن المستقبل 14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العاطفية الروبوتات - كليك 15:00

 وثائقي 15:15
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 والنقمة النعمة بين الرهان مليونيرات -!  باليانصيب الفوز

16:00 DW األخبار - األخبار 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 16:15

 كوبا في ويليس سارة مع - ومامبو موتسارت - الثقافة واحة 16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 االقتصادية المجلة - انياألم في صنع 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 18:03

 ألمانيا; السالينيين القياصرة كنيسة - شباير كاتدرائية

 وثائقي 18:15

 بورنيو في األصلية الشعوب آخر - الجرافات مواجهة في السهام أنابيب

 آخر من واحد هو. بورنيو من الماليزي الجزء في المطيرة كساراوا غابات في البينان شعب يعيش
 النخيل زيت فمزارع. كبير لتهديد يتعرض عيشهم مكان لكن. األرض وجه على األصلية الشعوب
 .البدائية الغابة التهام في مستمرة الضخمة
 من صغيرة مجموعة مع بدورية ويقوم المنطقة، في األخيرة الغابات بدو قبائل أحد إلى ميغوت بينغ ينتمي

ً  المماثل التفكير ذوي األشخاص  النخيل زيت مزرعة ضد بنجاح نفسه عن ليدافع السهام أنبوب مستخدما
 ما تغطي العالم في البدائية الغابات أقدم إحدى كانت سنوات بضع قبل. إذن بدون أراضيهم غزت التي
 قبيلة 40 تزال ال. األخشاب كاتشر عبر تدميرها تم منها بالمائة 90. ألمانيا مساحة نصف يعادل

 .األصلي بينان شعب بينها من المتبقية، الغابات في تعيش عرقية وجماعة
 وطنهم يسمون. فترة ألطول الحديث الحياة أسلوب قاوموا بورنيو، في األصلية الشعوب جميع بين من
ً  جزءاً  المطيرة الغابة تمثل. الوقت نفس في والعالم الغابة يعني وهذا ،"تانا تونغ"  شعب هوية من أساسيا

 وئام في مستدام وجود إنه. وتاريخهم وثقافتهم روحانيتهم ومركز أسالفهم، لراحة األخير والمكان البينان،
 كثيًرا تغير الواقع لكن. للحياة ضروري طعام من الغابة توفره ما وكل الصيد على يعتمدون. الطبيعة مع

 قليل عدد باستثناء لكن الغابة، في يعيشون زالوا ما. العشرين القرن منتصف منذ البينان لشعب بالنسبة
 .ثابتة قرى في مستقرين أصبحوا منهم،

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 عوالمجتم الحياة - يوروماكس 20:03

 متناغم ثقافي ومزيج منفرد عزف: مختار ياسر - 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

 ألمانيا; السالينيين القياصرة كنيسة - شباير كاتدرائية

 وثائقي 22:15

 بورنيو في األصلية الشعوب آخر - الجرافات مواجهة في السهام أنابيب

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 
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 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الخميس 2021-01-07 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العاطفية الروبوتات - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 01:00

 ألمانيا; السالينيين القياصرة سةكني - شباير كاتدرائية

 وثائقي 01:15

 بورنيو في األصلية الشعوب آخر - الجرافات مواجهة في السهام أنابيب

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 والحياة العقيدة 02:30

 مجتمعية رؤى

 وثائقي 03:00

 بورنيو في األصلية الشعوب آخر - الجرافات مواجهة في السهام أنابيب

 المروري االزدحام مشكلة لحل جديدة أفكار: خاصة تغطية - 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

 ألمانيا; السالينيين القياصرة كنيسة - شباير كاتدرائية

 وثائقي 05:15

 بورنيو في األصلية الشعوب آخر - الجرافات مواجهة في السهام أنابيب

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 كوبا في ويليس سارة مع - ومامبو موتسارت - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 آخر كوكب من رسالة: الجنوبي القطب

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 09:00

 ألمانيا; السالينيين القياصرة كنيسة - شباير كاتدرائية

 وثائقي 09:15

 بورنيو في يةاألصل الشعوب آخر - الجرافات مواجهة في السهام أنابيب

 متناغم ثقافي ومزيج منفرد عزف: مختار ياسر - حكاية عندي 10:00

 األعضاء أنسجة رؤية تتيح حديثة طبية تقنيات - اآلن المستقبل 10:30

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

 التجسس شبهة تحت الفائقة التكنولوجيا عمالق - العالمية القوة هواوي

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 كوبا في ويليس سارة مع - ومامبو موتسارت - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 آخر كوكب من رسالة: الجنوبي القطب

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 متناغم ثقافي ومزيج منفرد عزف: مختار ياسر - حكاية عندي 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 التجسس شبهة تحت الفائقة التكنولوجيا عمالق - العالمية القوة هواوي

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العاطفية الروبوتات - كليك 16:15

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   16:30

17:00 DW األخبار - األخبار 

 األعضاء أنسجة رؤية تتيح حديثة طبية تقنيات - اآلن المستقبل 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الدولية اياالقض 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 

 متناغم ثقافي ومزيج منفرد عزف: مختار ياسر - حكاية نديع 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 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 2021-01-08 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 األعضاء أنسجة رؤية تتيح حديثة طبية تقنيات - اآلن المستقبل 00:30

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

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 02:00

 العاطفية الروبوتات - 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

 كوبا في ويليس سارة مع - ومامبو موتسارت - الثقافة واحة 04:30

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

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العاطفية الروبوتات - كليك 06:15

 والحياة العقيدة 06:30

 مجتمعية رؤى

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

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 األمعاء - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 كوبا في ليسوي سارة مع - ومامبو موتسارت - الثقافة واحة 10:30

 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 11:00

 األمعاء - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 13:00

 باأورو في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 16:15

Madrugada (النرويج) 
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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 

 كوبا في ويليس سارة مع - ومامبو موتسارت - 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 2021-01-09 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 "المخدرات؟ على اإلدمان مكافحة يمكن كيف"  - توك جعفر 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 األعضاء أنسجة رؤية تتيح حديثة طبية تقنيات - اآلن المستقبل 02:45

 وثائقي 03:15

 الصاروخية كايزر لوتس أحالم -! الصاروخ أيها حلق

 صواريخ الباردة الحرب خضم في فتسببت الفضاء، غزو موبوتو اإلفريقي والدكتاتور ألماني مهندس أراد
 الجسور؟ المشروع فشل فهل. العظميين القوتيين باستياء المطيرة الغابات فوق ألمانية
 ففي. واقعي حدث لىع يستند ذلك مع ولكنه  مغامرة وقصة مثير بوليسي فيلم من مزيج وكأنه األمر يبدو
 من مدعوم بحث مشروع طالبية عمل جمعية في آخرون وأعضاء كايزر لوتس كسب 1969 عام

 .األوروبي الصواريخ برنامج لصالح بديلة محركات تطوير يتضمن األلمانية الحكومية

 
 ويستخدم بل بسيط، مبدأ على يعتمد رخيصا صاروخا المغامرين المخترعين من ومجموعة كايزر صمم
 إطار وفي. الصاروخ محركات في الوقود ضخ لضبط فولكسفاغن سيارات زجاج ماسحات محرك

. األلمانية هايلبرون مدينة قرب اختبار ورشة في للمحرك تجربة ألفي الفريق أنجز البحثي المشروع
 ايزرك أسس ماليا، المشروع دعم عن الماضي القرن سبعينيات بداية في األلمانية الحكومة تخلت وعندما
 . الفضاء لغزو العالم في خاصة شركة أول فكانت والصواريخ الفضائي للنقل مساهمة شركة
 سيكو، سيسي موبوتو الدكتاتور مع مباحثات كايزر بدأ الصاروخ إلطالق مناسب مكان عن البحث أثناء
 بالمشاريع مولعا موبوتو كان. الديمقراطية الكونغو جمهورية اليوم تسمى والتي حينها، زائير زعيم

 الصواريخ إلطالق موقع إيجاد فكان الفضاء، بغزو وكذلك األلمانية والتكنولوجيا االستعراضية الضخمة
 تجربة من والصواريخ الفضائي للنقل كايز شركة تتمكن أن أمل على للطرفين، مغريا أمرا إفريقيا في

 من األيام من يوم في تمكنهو الخارجي الفضاء نحو العظمة عن الباحث الدكتاتور وتأخذ صواريخها
 .أفضل بشكل الصناعية األقمار بمساعدة إفريقيا وسط في الواقع بلده مراقبة
 فضاء محطة أنشأت حيث كايزر شركة تصرف تحت سابقا الشرقية ألمانيا بحجم منطقة موبوتو وضع
 نجحت وعندما لكن. األمريكية كانافيرال كاب قاعدة عن ألمانية كنسخة بدت  الكونغو أدغال وسط عالمية
 وإن األلمانية فالصواريخ. أزمة حصلت صواريخ، عدة إطالق في السبعينيات أواخر في كايزر شركة
 القوتين حنق الباردة الحرب خضم في أثارت أنها إال إفريقيا في المطيرة الغابات فوق ت حلق كانت

 .العظميين

 متناغم يثقاف ومزيج منفرد عزف: مختار ياسر - حكاية عندي 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العاطفية الروبوتات - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 التجسس شبهة تحت الفائقة التكنولوجيا عمالق - العالمية القوة هواوي

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 بورنيو في األصلية بالشعو آخر - الجرافات مواجهة في السهام أنابيب

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00
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 األمعاء - يديك بين صحتك 07:30

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 األعضاء أنسجة رؤية تتيح حديثة طبية تقنيات - اآلن المستقبل 08:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 09:00

Jazzrausch Bigband (ألمانيا) 

 أسس 2014 عام في. وشنغهاي ونيروبي نيويورك في حفالت Jazzrausch Bigband فرقة قدمت
 نادي في تعزف الفرقة كانت األمر بادئ في. ميونيخ في الفرقة Roman Sladek الترومبون عازف

Rausch & Töchter  ً  .التكنو لموسيقى Harry Klein نادي في والحقا

 األمعاء - يديك بين صحتك 09:45

 وثائقي 10:15

 بورنيو في األصلية الشعوب آخر - الجرافات مواجهة في السهام أنابيب

 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

 العاطفية الروبوتات - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 الصاروخية كايزر لوتس أحالم -! الصاروخ أيها حلق

 وثائقي 14:00

 مارتن لغيتار المظفرة المسيرة - بنسلفانيا إلى فوغتالند من

 مارتن غيتار إنه: الموسيقى تاريخ في أسمائهم سجلواو عليه عزفوا البوب أيقونات من يحصى ال عدد
 منطقة في"  ماركنويكيرشين" بلدة من اليوم، حتى والمتواصلة الناجحة برحلته انطلق الذي األسطوري
 .عشر التاسع القرن في األمريكية بنسلفانيا والية إلى األلمانية السكسونية فوغتالند

 وستينغ مكارتني بول اتحفنا كما. مارلي وبوب  بريسلي لفيسوإ ديالن بوب مارتن غيتار على عزف لقد
 بعد الغيتار هذا على مذهل بإقبال كليبتون إيريك تسبب وقد. الغيتار هذا على رائعة بأنغام بارتون ودوللي
 .1992 عام األسطوري الموسيقي حفله
 تزال ال ظروف هةمواج مارتن فريدريش كريستيان المخترع على كان ، عام مئتي من يقرب ما قبل

 .األفق وضيق ، المنافسة من والخوف ، البيروقراطية وهي. اليوم اليومية الحياة على تهيمن

 
 إلى اإلبداعية أفكارهم ترجمة من تمكنهم لعدم بالدهم الناس من الكثير غادر ايامنا، في الحال هو ومثلما
 ذلك ومنذ. أمريكا الجديد العالم إلى هاجرو لوطنه ظهره ساكسونيا من الشاب اآلالت صانع أدار فقد. واقع
 الناصرة مدينة في اسمها يحمل الذي الغيتار بصناعة أجيال ستة امتداد على مارتن عائلة تقوم ، الحين
 مجاراة على قادرا الكالسيكي  الغيتار يعد فلم. الجديد الموسيقي العصر يناسب غيتار بنسلفانيا، بوالية
 واألنماط الكبيرة الموسيقية للقاعات مالئمته وعدم الصوتية إيقاعاته النخفاض نظرا الحديث العصر

 .الشعبية والموسيقى الجاز كموسيقى الجديدة الموسيقية

 
 طويال للتفكير مارتن دفع ما الكالسيكي الغيتار على تطغى والبيانو والبانجو الكمان مثل آالت وكانت
 الشكل ابتكار خالل من وذلك المطلوبة الشهرة ومنحها آلته تطوير أجل من ورشته في بجد والعمل
 .الغيتار عالم في ثورة إحداث من مكنه الذي المناسب

 يمكن ال آلة الورد، خشب من المصنوع الغيتار من ابنه جعل ، 1873 عام المؤسس األب وفاة بعد
 .العالم حول الظافرة رحلته في الغيتار انطلق وبهذا. عنها االستغناء

 
 
"  لبلدة زياراته ، للشركة الحالي المالك ويكرر. هذا يومنا حتى جذورهم فريدريش كريستيان دأحفا ينس لم

. األكبر جده من أشياء يحتوي متحف البلدة في ويوجد. المؤسس جده رأس مسقط"  ماركنويكيرشين
 .المتحف في لعرضها حديثا طوروها موسيقية آالت مارتن أحفاد ويتبرع
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 األمعاء - يديك بين صحتك 14:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 15:00

 ألمانيا; السالينيين القياصرة كنيسة - شباير كاتدرائية

 وثائقي 15:15

 بورنيو في األصلية الشعوب آخر - الجرافات مواجهة في السهام أنابيب

16:00 DW خباراأل - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الصاروخية كايزر لوتس أحالم -! الصاروخ أيها حلق

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 

 سبوعاأل هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 التجسس شبهة تحت الفائقة التكنولوجيا عمالق - العالمية القوة هواوي

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الصاروخية كايزر لوتس أحالم -! الصاروخ أيها حلق

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األعضاء ةأنسج رؤية تتيح حديثة طبية تقنيات - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 مارتن لغيتار المظفرة المسيرة - بنسلفانيا إلى فوغتالند من

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العاطفية الروبوتات - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 22:03

Jazzrausch Bigband (ألمانيا) 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 بورنيو في األصلية الشعوب آخر - الجرافات مواجهة في السهام أنابيب
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 األحد 2021-01-10 

 الحدث صرتعا 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

 األمعاء - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 حدود بال الماشية تجارة ـ الحيوانات نقل عمليات قسوة

 ظروف في األوروبي، االتحاد خارج دول إلى سنوياً  تصديرها يتم األبقار من الماشية رؤوس آالف
 الحيوان حقوق عن للدفاع Animal Welfare Foundation منظمة من نشطاء. غالبا قاسية وحشية
 .هذه النقل عمليات خالل بالحيوانات الرفق من التأكد صعوبة من يشتكون
 الثامنة الساعة إنها. الروسية الشتوية الطبيعة عبر الثلجية السياط من ي حصى ال عددا تجلب ةجليدي رياح

 سمولينسك من بالقرب تجمع نقطة شاحنتان تغادر بينما الغيوم، بين من ببطء تشرق والشمس صباحاً،
 األلمانية، ورغبراندنب والية من بقر رأس ثالثين من أكثر منها كل متن على. البيالروسية الحدود على

 تبعد التي أوزبكستان: الرحلة هدف. لها ساللة تخصيب إلى ي زعم، كما التصدير، ف يهد.  بالغة حمولة
 منظمة من الحيوان حقوق مجال في نشطاء وجود هو السائقون يعرفه ال ما. كيلومتر آالف أربعة من أكثر
 هذه مثل أداء في متخصصون وزمالؤها باور هيالنا. الشاحنتين يرافقون األلمانية" الحيوانات مالئكة"

 يتوقفون ال السائقين أن فقط ليثبتوا المرة وهذه الشاحنات، مسارات يتتبعون وهم أيام طوال. المهمات
 تصل. أوزبكستان في هدفهم إلى يصلوا أن إلى السير يواصلون بل الرعاية، مراكز عبر للمرور

 .تماما ومنهكة روثها في غارقة وهي النهاية في الحيوانات
 آسيا إلى الحيوان حقوق نشطاء برفقة كهذه نقل عمليات Verheyen /فيرهاين إدغارد المخرج رافق
 ذلك أسباب عن والسؤال النقل، عمليات في القاسية الظروف توثيق واستطاع. أوروبا وعبر إفريقيا وشمال
. والزراعة الصناعة قطاع في ولينالمسؤ وكذلك وبرلين بروكسل في السياسيين بأبحاثه واجه كما أيضا،
 القانون؟ الماشية وتجار الشحن وكالء يتجاهل أن يمكن كيف

 اإلنسان 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

 الصاروخية كايزر لوتس أحالم -! الصاروخ أيها حلق

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 مارتن لغيتار المظفرة المسيرة - بنسلفانيا إلى فوغتالند من

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 "المخدرات؟ على اإلدمان مكافحة يمكن كيف"  - توك جعفر 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00
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 العاطفية الروبوتات - كليك 10:15

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 سبوعاأل هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 حدود بال الماشية تجارة ـ الحيوانات نقل عمليات قسوة

 وثائقي 12:00

 مارتن لغيتار المظفرة المسيرة - بنسلفانيا إلى فوغتالند من

 األمعاء - يديك بين صحتك 12:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 13:00

 ياألمان; السالينيين القياصرة كنيسة - شباير كاتدرائية

 وثائقي 13:15

 بورنيو في األصلية الشعوب آخر - الجرافات مواجهة في السهام أنابيب

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 "المخدرات؟ على اإلدمان مكافحة يمكن كيف"  - توك جعفر 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 حدود بال الماشية تجارة ـ الحيوانات نقل لياتعم قسوة

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العاطفية الروبوتات - 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

Jazzrausch Bigband (ألمانيا) 

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 التجسس شبهة تحت الفائقة التكنولوجيا عمالق - العالمية القوة هواوي

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 - اآلن المستقبل 21:30
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22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 عاألسبو هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 الصاروخية كايزر لوتس أحالم -! الصاروخ أيها حلق

 "المخدرات؟ على اإلدمان مكافحة يمكن كيف"  - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين 2021-01-11 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - اكسيوروم 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 حدود بال الماشية تجارة ـ الحيوانات نقل عمليات قسوة

 وثائقي 02:00

 مارتن لغيتار المظفرة المسيرة - بنسلفانيا إلى فوغتالند من

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 "العار أطفال" وصمة - مغرضة ودعاية مسبقة أحكام قصة

 المحرمات، من األلمانيات والنساء الفرنسيين المحتلين بين العالقات كانت األولى، العالمية الحرب بعد
 الجنون ضحايا بعد، فيما أصبحوا األزواج هؤالء أطفال. فرنسية مستعمرات من جنود مع خاص وبشكل

 .النازي العنصري
 عام األولى العالمية الحرب بعد األلمانية" راينالند" الحتالل أ رسلوا فرنسي جندي ألف 100 نحو بين من

 .والسنغال وفيتنام والمغرب تونس مثل الفرنسية، المستعمرات من جندي ألف 20 قرابة جاء ،1920
ً  إفريقيا، من اصةوخ الرجال، أصبح ما وسرعان  جميع في الصحف عناوين تصدرت تشويه لحملة هدفا
 اتهمت ألمانيا، حيال الفرنسي االحتالل سياسة سمعة ولتشويه". األسود العار" مصطلح تحت العالم أنحاء
 واألطفال للنساء منهجي باغتصاب الفرنسي االستعمار جنود مدنية ومنظمات إعالم ووسائل أحزاب
 تهديدا يعد بات ألمانيا، في وآسيا إفريقيا شمال ومن السود الجنود من احتالل قوات وجود. األلمان
 .األوروبية الحضارة ومستقبل" األلماني العرق" لـ مزعوما

لد ،1928و 1919 عامي بين الفترة في  نتيجة األلمانية الراين مناطق في األطفال من مئات بضع و 
 400 بين يتراوح لكنه معروف، غير الحقيقي عددهم. ارييناستعم وجنود ألمانيات نساء بين عالقات
ً  منبوذين وأسرهم وأمهاتهم األطفال هؤالء أصبح البداية، منذ. وألف  .اجتماعيا
 العنصري الجنون ضحايا الفرنسيين االستعماريين والجنود األلمانيات النساء أطفال أصبح سنوات، وبعد

 وتحت. هتلر أدولف من سرية بأوامر قسراً  لإلخصاء هممن المئات تعرض ،1937 أبريل وفي. النازي
 .هتلر أوامر لتنفيذ ،"3 الخاصة اللجنة" عليه أطلق ما تشكل السرية، الدولة شرطة إشراف

 والدعاية السامة األخبار سيطرة كيفية ويتناول منسية، جريمة عن ويسلي دومينيك يحكي الفيلم، هذا في
عة أفعال إلى كلمات تتحول وكيف المجتمع، على المزيفة  .مرو 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 األمعاء - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 حدود بال الماشية تجارة ـ الحيوانات نقل عمليات قسوة

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن ستقبلالم 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15
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 "العار أطفال" وصمة - مغرضة ودعاية مسبقة أحكام قصة

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 "كليك" مجلة - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 حدود بال الماشية تجارة ـ الحيوانات نقل عمليات قسوة

 وثائقي 10:00

 مارتن لغيتار المظفرة المسيرة - بنسلفانيا إلى فوغتالند من

 األمعاء - يديك بين صحتك 10:30

 نيةاإلنسا ميراث - البشرية كنوز 11:00

 إسبانيا الرومانية، واآلثار المائية القنوات -ميريدا

 قبل وعشرين سبعة عام في  Extremadura إكستريمادورا مقاطعة في  Mérida ميريدا الرومان شيد
 التي المدينة هذه بناء ساهم وقد. إسبانيا في الرومانية الحمالت محاربي لقدامى استراحة لجعلها الميالد
 قوي روماني حضور تجسيد في ساهم ، ”Emerita Augusta أوغسوتا أمريتا اسمب البداية في عرفت
 .اسبانيا بغرب
 أهم أحد لتصبح المدينة نمت وقد. تقليدي روماني معماري وتخطيط نمط وفق أوغسوتا أمريتا بنيت

 االستراحة ومراكز التجارية والمحالت القائمة المباني. الرومانية واإلدارية الثقافية المدنية المراكز
 المياه شبكة وتشكل. الروماني العهد في الحياة نمط تبين اليوم، حتى حاضرة تزال ال التي واالستمتاع،

 المهارات على أمثلة ميالغروس لوس وقنوات المائي كورنالفو خزان ويعتبر. المدينة إزدهار أسس أحد
 .العصر ذلك مهندسي وبراعة الرومانية المعمارية الهندسية

 
 بالخدم السادة عالقة عن يومية قصصا ويروي البيوت إلى المياه مسار على الضوء الوثائقي الفيلم يسلط
 بمسرحة لالستمتاع المواطنون يتدفق اليومية األعمال إنهاء وبعد. القصور سيدات عن وقصص والعبيد
 أو نالمصارعو يخوضها مصارعة لحضور الروماني المسرح في يحتشدون كما. لبالوتوس كوميدية

 الحجرية األثار هذه في متجسدة باإلثارة المرء ويشعر. متوحشة حيوانات ضد  أو بعضهم ضد المجالدون
 .بالحياة تنضح تزال ال لكنها بائد عصر من

 وثائقي 11:15

 الصاروخية كايزر لوتس أحالم -! الصاروخ أيها حلق

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - آلنا المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 "العار أطفال" وصمة - مغرضة ودعاية مسبقة أحكام قصة

 األمعاء - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 "العار أطفال" وصمة - مغرضة ودعاية مسبقة أحكام قصة

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

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 "كليك" مجلة - ككلي 18:03

 وثائقي 18:15

 الصاروخية كايزر لوتس أحالم -! الصاروخ أيها حلق

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 األمعاء - 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

 حدود بال الماشية تجارة ـ الحيوانات نقل عمليات قسوة

23:00 DW راألخبا موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-01-12 

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 "يككل" مجلة - كليك 01:00

 وثائقي 01:15

 "العار أطفال" وصمة - مغرضة ودعاية مسبقة أحكام قصة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 "كليك" مجلة - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 03:15

Jazzrausch Bigband (ألمانيا) 

 وثائقي 04:00

 مارتن لغيتار المظفرة المسيرة - بنسلفانيا إلى فوغتالند من

 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

 "كليك" مجلة - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 الصاروخية كايزر لوتس أحالم -! الصاروخ أيها حلق

 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

 "ارالع أطفال" وصمة - مغرضة ودعاية مسبقة أحكام قصة

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 "كليك" مجلة - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 11:15

Jazzrausch Bigband (ألمانيا) 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري دحصا - األلماني الدوري 12:30

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

 وثائقي 14:30

 مارتن لغيتار المظفرة المسيرة - بنسلفانيا إلى فوغتالند من

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 حدود بال الماشية تجارة ـ الحيوانات نقل عمليات قسوة

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 يالدور 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 

 ياأللمان الدوري حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 21:30

 مارتن لغيتار المظفرة المسيرة - بنسلفانيا إلى فوغتالند من

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 يةمسائ 23:03
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 األربعاء 2021-01-13 

 وثائقي 00:00

 مارتن لغيتار المظفرة المسيرة - بنسلفانيا إلى فوغتالند من

 األمعاء - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم لحو مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 الصاروخية كايزر لوتس أحالم -! الصاروخ أيها حلق

 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

 األمعاء - 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

 مارتن لغيتار المظفرة المسيرة - بنسلفانيا ىإل فوغتالند من

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 الصاروخية كايزر لوتس أحالم -! الصاروخ أيها حلق

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

 الحوار بداية الفاالخت - توك جعفر 11:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 12:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 13:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 "كليك" مجلة - كليك 15:00

 وثائقي 15:15
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 الصاروخية كايزر لوتس أحالم -! الصاروخ أيها حلق

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

 إسبانيا الرومانية، واآلثار المائية القنوات -ميريدا

 وثائقي 18:15

 المحير الخطر - الشمسية العواصف

 الكهربائي التيار وشبكات إمدادات بها التنبؤ يمكن ال التي الهائلة الشمسية العواصف تهدد متزايد نحو على
 المحيرة العواصف ظواهر أسباب لدراسة فضائي مسبار ببناء ناسا األمريكية الفضاء وكالة قامت. لدينا
 .الفضاء من

. أيضا للعلماء كبير قلق مصدر تعتبر لكنها. والنمو الحياة من وتمكننا والطاقة، الضوء الشمس لنا ترسل
 ضخمة بالزما عواصف تطلق - سنوات عدة إلى تصل منتظمة غير فترات وعلى وتكراًرا اًرامر ألنه
 ،2017 عام في كبرى شمسية عاصفة آخر حدثت. إنذار سابق دون الكون عبر الجسيمات من هائلة بكتل
 في األضواء انطفأت عندما ،2003 عام في وقع ما بخالف وذلك. الحظ لحسن األرض تصب لم ولكنها
 عام في. صناعيين بقمرين االتصال اليابان وفقدت المحوالت، في الزائد الجهد بسبب بالسويد مومال

 إلى أدى ما كندا، في ساعات ست لمدة الكهربائي التيار انقطاع في الشمسية العواصف تسببت ، 1989
 لذلك. بعد بها ؤالتنب يمكن ال الشمسية العواصف. الشتاء فصل عز في المنطقة في التدفئة إمدادات توقف
 من. مسبوقة غير بمسافة الشمس من ليقترب فضائي مسبار ببناء ناسا األمريكية الفضاء وكالة قامت

. سنوات سبع لمدة العلمية البيانات ويجمع الشمس، هالة الخارجي، الجوي الغالف يستكشف أن المفترض
 الوقت وفي. بوتمر فولكر األلماني فلكيةال الفيزياء عالم مثل المهمة هذه في مختلفة دول من خبراء يشارك
 العلماء جدية مدى المسبار هذا يوضح. الشمس إلى مسباًرا أيًضا األوروبية الفضاء وكالة أرسلت نفسه،
 .عواصفها حدوث وكيفية للشمس أفضل فهم وهو: المشترك هدفهم في

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث برزأل 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 نوزك 22:03

 إسبانيا الرومانية، واآلثار المائية القنوات -ميريدا

 وثائقي 22:15

 المحير الخطر - الشمسية العواصف

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 
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 لألخبار موجز مع اليوم أحداث زألبر تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الخميس 2021-01-14 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 "كليك" مجلة - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 يةاإلنسان ميراث - البشرية كنوز 01:00

 إسبانيا الرومانية، واآلثار المائية القنوات -ميريدا

 وثائقي 01:15

 المحير الخطر - الشمسية العواصف

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 مارتن لغيتار المظفرة المسيرة - بنسلفانيا إلى فوغتالند من

 وثائقي 03:00

 المحير الخطر - الشمسية العواصف

 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

 إسبانيا الرومانية، واآلثار المائية القنوات -ميريدا

 وثائقي 05:15

 المحير الخطر - الشمسية العواصف

 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

 حدود بال الماشية تجارة ـ الحيوانات نقل عمليات قسوة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 09:00

 إسبانيا الرومانية، واآلثار المائية القنوات -ميريدا

 وثائقي 09:15

 المحير الخطر - الشمسية العواصف

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

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

 "العار أطفال" وصمة - مغرضة ودعاية مسبقة أحكام قصة

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا المالع - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 حدود بال الماشية تجارة ـ الحيوانات نقل عمليات قسوة

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 "العار أطفال" وصمة - مغرضة ودعاية مسبقة أحكام قصة

16:00 DW األخبار - األخبار 

 "كليك" مجلة - 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 وءالض  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 

 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 2021-01-15 

 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 اريرتق - مراسلون 02:00

 "كليك" مجلة - كليك 02:15

 أخرى ومواضيع المستقبل؟ في كهربائية سيارات 1 الفورموال ستعتمد لماذا - 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 احةو 04:30

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

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 "كليك" مجلة - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 مارتن لغيتار المظفرة المسيرة - بنسلفانيا إلى فوغتالند من

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

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 والصحة المناخ - 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 حةوا 10:30

 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 11:00

 والصحة المناخ - يديك بين صحتك 12:00

 أخرى ومواضيع المستقبل؟ في كهربائية سيارات 1 الفورموال ستعتمد لماذا - السرعة عالم 12:30

 الدولية القضايا أبرز على الضوء  سلطي أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 13:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وباأور من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 16:15

Jazzrausch Bigband (ألمانيا) 
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17:00 DW األخبار - األخبار 

 أخرى ومواضيع المستقبل؟ في كهربائية سيارات 1 الفورموال ستعتمد لماذا - 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 - 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 2021-01-16 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 أخرى ومواضيع المستقبل؟ في كهربائية سيارات 1 الفورموال ستعتمد لماذا - 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

 للدين مخلصة عظمى قوة ـ أمريكا في اإلنجيليون

 األمة ويمجدون الحديث الحياة أسلوب يرفضون. األمريكية السياسة على كبيراً  نفوذاً  اإلنجيليون يملك
 .موازي أمريكي عالم على نظرة. البالد في دينية جماعة أقوى موه المسيحية والتقاليد والسالح
 الخصوص وجه على االمحافظون. العلمية الحقائق اإلنجيليين من العديد يرفض - التطور مقابل الخلق

 حوالي منذ أيام ستة في البشر، إلى الديناصورات من الحياة، مظاهر وكل العالم خلق هللا أن من متأكدون
. يوم كل السياح من اآلالف ويجذبان العالم خلق صورة كنتاكي في متميزان موقعان دميق. سنة 6000
. نوح لسفينة األصل طبق نسخة بفخر تعرض مسيحية ترفيهية حديقة والثاني ،"الخلق متحف" هو أحدهما
 االجتماعية الحياة الكنائس تطبع. رئيسيًا اجتماعيًا دوًرا المتحدة الواليات في الكنائس تلعب ، عام بشكل

 التي الموسيقية المهرجانات وتقيم والجامعات المدارس تدير فهي. الريفية المناطق في خاصة بطابعها،
 قبل والجنس اإلجهاض مثل لمواضيع والرافضة المحافظة رؤيتها تنشر هي. الدينية الحفالت تتضمن
 عسكرية، شبه ميليشيات تشكيلوب. جهنم بنار خطها عن الخارجين تتوعد وهي. الجنسية والمثلية الزواج
 .والمسلمين والشيوعيين المؤمنين غير ضد السالح بقوة أنفسهم عن الدفاع يريدون

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 04:00

 أخرى ومواضيع المستقبل؟ في كهربائية سيارات 1 الفورموال ستعتمد لماذا - السرعة عالم 04:30

 "كليك" مجلة - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 "العار أطفال" وصمة - مغرضة ودعاية مسبقة أحكام قصة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 المحير الخطر - الشمسية العواصف

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 07:00

 والصحة المناخ - يديك بين صحتك 07:30

 الحدث صرتعا ريبورتاجات - كثب عن 08:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 09:00

 في نجاحاتها أهم وحققت. 1975 عام في Krokus السويسرية الهاردروك موسيقى فرقة تأسست
 مليون 15 الفرقة تباع أن بعد. العالمية األغاني أفضل قوائم إلى أغانيها وصلت عندما الثمانينيات
 .وداعية جولة 2019 عام في الفرقة أقامت حفلة 2000 وأحييت إسطوانة

 والصحة المناخ - يديك بين صحتك 09:45
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 وثائقي 10:15

 المحير الخطر - الشمسية العواصف

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 أخرى ومواضيع المستقبل؟ في كهربائية سيارات 1 الفورموال ستعتمد لماذا - السرعة عالم 11:30

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:30

 "كليك" مجلة - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 للدين مخلصة عظمى قوة ـ أمريكا في اإلنجيليون

 وثائقي 14:00

 العالم؟ البيئي االستثمار سيغير هل

 المناخ حماية نشطاء. بالبيئة صديقة بطريقة العمل على الشركات إجبار المستثمرين من جديد جيل يريد
 العالم؟ إنقاذ البيئي االستثمار يستطيع هل. العالم يحكم المال أن يعرفون
 من بالمناخ المضرة تلك وحرمان بالبيئة الصديقة الشركات مكافأة على البيئي االستثمار استراتيجية تعتمد
ً  كان الذي البيئة موضوع يتحول وهكذا. المال  . صعبة عملة إلى مهمشا
 مثله، األثرياء من للعديد بالنسبة. المناخ حماية مقابل المال: شعاره. عاًما 30 شفارتس أنتونيس عمر يبلغ
 الشركات في هادف بشكل يستثمرون هم. االستثمار ياقضا في األهم المتغير المناخ حماية تعتبر

 تغيير تستطيع كنت إذا: "خاصة مسؤولية يتحملون األثرياء أن يرى هو. البيئة تحمي التي والمشاريع
 لتجنب جهدنا قصارى بذل جميعًا علينا يجب السبب ولهذا. الذنب في شريك فأنت تفعل، ولم ما شيء
 ".مناخية كارثة

 
 

ً  تسود  نعيش ألننا القيمة عديم يصبح عندما المال هذا كل مانفع: تقول التي العقلية االستثمار قطاع يف حاليا
 الفوضى؟ في يغرق كوكب على
ً  هم. األثرياء األفراد من أكثر تصرفهم تحت أمواالً  الكبيرة المؤسسات في المستثمرون يمتلك  بدأوا أيضا
 جوية ظروف من عنه ينتج وما المناخ تغير ألن. فقط الصالح العمل بدافع ليس وهذا - التفكير بإعادة
 .بالمليارات خسائر من خوف هناك: للخطر عملهم تعرض بيئية وأضرار قاسية
 هل ؟"المؤثر االستثمار" فعالية عن ويسأل المالية األسواق كواليس خلف الضوء الوثائقي هذا يلقي

ً  المستثمرون يستطيع  فشلت شيء تحقيق وبالتالي - التفكير إعادة على القوية الكبيرة الشركات حث حقا
 ؟ تحقيقه في السياسة

 والصحة المناخ - يديك بين صحتك 14:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 15:00

 إسبانيا الرومانية، واآلثار المائية القنوات -ميريدا

 وثائقي 15:15

 المحير الخطر - الشمسية العواصف

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 للدين مخلصة عظمى قوة ـ أمريكا في اإلنجيليون

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 
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 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 "العار أطفال" وصمة - مغرضة ودعاية مسبقة أحكام قصة

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 للدين مخلصة عظمى قوة ـ أمريكا في اإلنجيليون

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 العالم؟ البيئي االستثمار سيغير هل

21:00 DW األخبار - األخبار 

 "كليك" مجلة - 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

 المحير الخطر - الشمسية العواصف
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 األحد 2021-01-17 

 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

 والصحة المناخ - يديك بين صحتك 02:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 اليابان جنوب في قطار رحلة

 في لواقعةا الرئيسية الجزيرة يزورون السياح من قلة لكن. اليابانية الحضارة منشأ كيوشو جزيرة تعتبر
 والعادات الحديثة الكبيرة المدن بين اليابان في التناقضات الوثائقي هذا يوضح. البالد جنوب أقصى
 .الريفية المناطق في التقليدية

 عبر رحلة - إيبوسوكي في للجزيرة الجنوبي الطرف عند وتنتهي فوكوكا مدينة من القطار رحلة تبدأ
 تتضمن. اليابان في الرئيسية األربع الجزر جنوب أقصى في المذهلين والتناقض التنوع تبرز الزمن
 .الحالية الحياة أساليب وكذلك قديمة وتقاليد غريبة ثقافة على معمقة ونظرة رائعة طبيعية مناظر الرحلة
 بالنسبة". المشرقة الشمس أرض" من الغرب دول لدى كبير حد إلى المجهول الجزء هي كيوشو

 لكن هنا، أوروبيين المرء يجد ما نادراً . العطل لقضاء منطقة الخضراء الجبلية الجزيرة تشكل لليابانيين،
 الدليل يقول". الفرنسية الريفيرا"  أو" بافاريا" أو" فولفغانغ" مثل طريفة بأسماء مطاعم هناك المقابل في

 . لليابانيين بالنسبة جًدا أوروبيًا يبدو هذا إن السياحي
 من الفخورين المحاربين طبقة عائالت جذور وهنا - كيوشو من أيًضا يةاإلمبراطور تينو عائلة تنحدر

 أعجوبة هي أسو العمالقة البركان فوهة. نشطة تزال ال التي البراكين من بالعديد مليئة كيوشو. الساموراي
ً  ومهابة محبوبة طبيعية  .كيلومتًرا 120 حوالي البركانية الفوهة محيط يبلغ. أيضا

 اإلنسان 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

 للدين مخلصة عظمى قوة ـ أمريكا في اإلنجيليون

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 أخرى ومواضيع المستقبل؟ في كهربائية ياراتس 1 الفورموال ستعتمد لماذا - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 العالم؟ البيئي االستثمار سيغير هل

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 "كليك" مجلة - ككلي 10:15
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 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 اليابان جنوب في قطار رحلة

 وثائقي 12:00

 العالم؟ البيئي االستثمار سيغير هل

 والصحة المناخ - يديك بين صحتك 12:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 13:00

 إسبانيا الرومانية، واآلثار المائية القنوات -ميريدا

 وثائقي 13:15

 المحير الخطر - الشمسية العواصف

 أخرى ومواضيع المستقبل؟ في كهربائية سيارات 1 الفورموال ستعتمد لماذا - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - لثقافةا واحة 14:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 اليابان جنوب في قطار رحلة

17:00 DW األخبار - األخبار 

 "كليك" مجلة - 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

 "العار أطفال" وصمة - مغرضة ودعاية مسبقة أحكام قصة

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أخرى ومواضيع المستقبل؟ في كهربائية سيارات 1 الفورموال ستعتمد لماذا - 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

 للدين مخلصة عظمى قوة ـ أمريكا في اإلنجيليون

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين 2021-01-18 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 اليابان جنوب في قطار رحلة

 وثائقي 02:00

 العالم؟ البيئي االستثمار سيغير هل

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 أوروبا في الهارب المغرب شباب - ضائعة أحالم

 بمفردهم أتوا. قانوني غير بشكل أوروبا إلى المغرب من القاصرين آالف الماضيين العقدين في وصل
 .اعتقدوا مما بكثير أقسى الواقع في تكون بها يحلمون التي يدةالجد الحياة. مرافقة أو مساعدة بدون

 عن يخبرونا. الشباب هؤالء من مجموعة من كبير بشكل االقتراب الوثائقي هذا على القائمون استطاع
 بهدف سري بشكل سفينة أو شاحنة لركوب بالمخاطر المحفوفة والمحاوالت المغرب في الميناء في حياتهم

ً  الفقر أنهكم الذين لألهالي الزيارات توضح. باأورو إلى الوصول  أبنائهم يشجعون منهم الكثيرين أن غالبا
 بطريقة يصلون الذين. قانوني بشكل أوروبا إلى الوصول في نجحوا فقط القالئل.  المغرب مغادرة على
ً  يواجهون قانونية غير  هناك من. انياإسب هي األولى المحطة. الجديد المجتمع في لالندماج صعوبات غالبا
 ما مكان في أفضل مستقبل إيجاد في باألمل دائًما مدفوعين والسويد، وألمانيا فرنسا إلى الشباب ينتقل
 .منهم للكثيرين وهم مجرد يبقى هذا أن يبدو لكن. هناك

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 والصحة المناخ - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من تلفزيونية قاريرت - مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 اليابان جنوب في قطار رحلة

 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

 أوروبا في الهارب المغرب شباب - ضائعة أحالم

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 أخرى ومواضيع المستقبل؟ في كهربائية سيارات 1 الفورموال ستعتمد لماذا - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 اليابان جنوب في قطار رحلة
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 وثائقي 10:00

 العالم؟ البيئي االستثمار سيغير هل

 والصحة المناخ - يديك بين صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 لتوانيا الشرق، روما - القديمة مدينةفيلنيوس

 جهاتخارجية من محكومة كانت ومقاومةسلطة مقاومةالتنصير،: مقاومة تاريخ بأنه تاريخلتوانيا يعرف
 الجانب مناقشة فإن منهنا.أخيرا االستقالالكتمل إلى الطويل العظمى الدوقية لكنطريق.القرون مر على

 .باالهتمام جديرة الصغير هذاالشعب لوثنية المثابر
 وتمتدالهندسة. فلينيوس تاريخ خلفية على االستقالاللسياسي إلى اللتواني الشعب طريق الفيلم يروي
 العصر أوائل من ، 1994 العالميعام التراث قائمة ضمن أدرجتهااليونسكو التي للمدينة عماريةالم

 نوعها من فريدة وهي الكالسيكي، إلىالعصر وصوالً  الباروكي، العصر ثم النهضة بعصر القوطيمرورا
 .أوروباالشرقية في

 وثائقي 11:15

 للدين مخلصة عظمى قوة ـ أمريكا في اإلنجيليون

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 أوروبا في الهارب المغرب شباب - ضائعة أحالم

 والصحة المناخ - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 أوروبا في الهارب المغرب شباب - ضائعة أحالم

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة يالرقم العالم - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 للدين مخلصة عظمى قوة ـ أمريكا في اإلنجيليون

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 والصحة المناخ - يديك بين صحتك 20:03

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 20:30
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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

 اليابان جنوب في قطار رحلة

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-01-19 

 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

 أوروبا في الهارب المغرب شباب - ضائعة أحالم

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 تيةالعنكبو والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 العالم؟ البيئي االستثمار سيغير هل

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 06:00

 اتوحكاي وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 للدين مخلصة عظمى قوة ـ أمريكا في اإلنجيليون

 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

 أوروبا في الهارب المغرب شباب - ضائعة حالمأ

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 11:15

 اناإلنس و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 13:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   14:00
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 وثائقي 14:30

 العالم؟ البيئي االستثمار سيغير هل

 األسبوع هذا العالم - عالمال حول مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 اليابان جنوب في قطار رحلة

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 

 وثائقي 21:30

 العالم؟ البيئي االستثمار سيغير هل

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 22:03

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع ماليو أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 األربعاء 2021-01-20 

 وثائقي 00:00

 العالم؟ البيئي االستثمار سيغير هل

 والصحة المناخ - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 للدين مخلصة عظمى قوة ـ أمريكا في اإلنجيليون

 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

 والصحة المناخ - 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

 العالم؟ البيئي االستثمار سيغير هل

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 للدين مخلصة عظمى قوة ـ أمريكا في اإلنجيليون

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 11:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 12:00

 االقتصادية لمجلةا - ألمانيا في صنع 12:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 13:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 15:00

 وثائقي 15:15
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 للدين مخلصة عظمى قوة ـ أمريكا في اإلنجيليون

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 جزمو - األخبار 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 18:03

 لتوانيا الشرق، روما - القديمة مدينةفيلنيوس

 وثائقي 18:15

 البدانة ضد المعركة

 تسبب. البدانة أو الوزن زيادة من العالم سكان نصف سيعاني ، 2030 عام بحلول أنه األطباء يتوقع
ً  البدانة ً  ارتفاعا  الدموية واألوعية القلب وأمراض السكري مرضب اإلصابة معدالت في سريعا

 .العالم حول صحية مشكلة أخطر وأصبحت - والسرطان
 والسلطات الغذائية المواد صناعة لشركات وفقًا اآلن؟ حتى الوباء هذا وقف في بلد أي ينجح لم لماذا

 فشل نتيجة لحقيقةا في أنها أم صحيح؟ هذا هل. الفردي الذاتي االنضباط نقص إلى ذلك يرجع الحكومية،
 بدينين؟ مواطنيه المجتمع يجعل هل البدناء؟ وينتج السمنة يمقت ليبرالي مجتمع أعراض وأحد جماعي،
 كل في الجنسيات متعددة الشركات وجه في العاديون واألشخاص واألطباء والكهنة السياسيون يتصدى
 والعلوم القانون أسلحة باستخدام حونيكاف. وتغذيتهم أجسادهم على السيطرة باستعادة ويطالبون العالم،

 المشروبات مواجهة يريدون. أجسادهم على السيطرة الناس واستعادة لألكاذيب حد لوضع والسياسة
 الدخل وأصحاب األطفال تستهدف التي المضللة واإلعالنات المخدرات، مثل اإلدمان تسبب التي السكرية
 أنشطتها تقترب التي واللوبيات السريعة، األطعمة شركات عن النظر تغض التي والحكومات  المحدود،

 .قانوني غير هو ما حدود من
 منذ والمستمرة طعامنا على الضارة السيطرة من للحد جديدة بقوانين الشجعان األشخاص هؤالء يطالب
 لوبي ستواجه التي التالية الدولة ستكون من. المعركة هذه في ريادي بدور تقوم تشيلي. عقود أربعة
 العامة؟ الصحة باسم التغذية كاتشر

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 - باراألخ 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 22:03

 لتوانيا الشرق، روما - القديمة مدينةفيلنيوس

 وثائقي 22:15

 البدانة ضد المعركة

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 
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 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الخميس 2021-01-21 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة قميالر العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 01:00

 لتوانيا الشرق، روما - القديمة مدينةفيلنيوس

 وثائقي 01:15

 البدانة ضد المعركة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 العالم؟ يالبيئ االستثمار سيغير هل

 وثائقي 03:00

 البدانة ضد المعركة

 أخرى ومواضيع المستقبل؟ في كهربائية سيارات 1 الفورموال ستعتمد لماذا - 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

 لتوانيا الشرق، روما - القديمة نةفيلنيوسمدي

 وثائقي 05:15

 البدانة ضد المعركة

 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

 اليابان جنوب في قطار رحلة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 09:00

 لتوانيا الشرق، روما - القديمة مدينةفيلنيوس

 وثائقي 09:15

 البدانة ضد المعركة

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 10:00

 نولوجياوالتك العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

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

 أوروبا في الهارب المغرب شباب - ضائعة أحالم

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول لونمراس 13:00

 وثائقي 13:15

 اليابان جنوب في قطار رحلة

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 أوروبا في الهارب المغرب شباب - ضائعة أحالم

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 

 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 2021-01-22 

 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 - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 وثائقي 06:30

 العالم؟ البيئي االستثمار سيغير هل

 الدولية القضايا أبرز لىع 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

 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 11:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 13:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 16:15
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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 مجلةال - 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 ليةتحلي متابعة - DW مسائية 23:03
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 السبت 2021-01-23 

 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

 غواتيماال في الشباب عصابات - العنف أطفال

 رتسيط بالسكان المكتظة الفقيرة األحياء ففي. أيضا أخطرها ومن العالم دول أفقر من واحدة غواتيماال تعد
 .اآلفاق  وغياب االجتماعي التفكك: دوافعها. ماراس تسمى والتي العنيفة الشباب عصابات
 وأغلبهم العصابات، أفراد. بالمافيا الشبيهة المنظمة العصابات وقف غواتيماال في الشرطة تستطيع بالكاد
 المحلية ميليشياتال أن يرون السكان جعل هذا. رادع دون السكان ويرعبون ويسرقون يقتلون الشباب، من
 .عائالتهم لحماية الوحيدة الطريقة هي الشرعية غير
 الثانية سن في. الفقير بيالنويبا حي في ،" 18 باريو" الالتينية العصابة في البارز العضو ، بيدرو يعيش

 سن نيتعدو ما نادًرا ماراس عصابات أفراد ألن: الحياة قيد على يزال ال أنه معجزة تكون تكاد والثالثين،
 هم. المال إلى يفتقرون الشرطة أفراد لكن الشوارع، عصابات على السيطرة الشرطة تحاول. 25

 إلى متروكون وأنهم بالعجز المواطنين من العديد يشعر. بأنفسهم ذخيرتهم شراء إلى أحياناً  يضطرون
 محلية ليشياتمي منهم البعض أنشأ. السالح لحمل يدفعهم ما - العنيفة العصابات رحمة تحت مصيرهم
 .مباشر بشكل ماراس عصابات لمحاربة

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 أوروبا في الهارب المغرب شباب - ضائعة أحالم

 األسبوع اهذ العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 البدانة ضد المعركة

 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

Mike & The Mechanics (بريطانيا) 

 ومنذ Mike & The Mechanics  فرقة Mike Rutherford الغيتار عازف أسس 1985 عام في
 الفرقة أغاني أشهر من. Tim Howar و Andrew Roachford المغنيين مع يتعاون 2010 عام
 .Word of Mouth وأغنية The Living Years وأغنية All I Need Is a Miracle أغنية
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 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 09:45

 وثائقي 10:15

 البدانة ضد المعركة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 11:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 11:30

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   12:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - بكث عن 12:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 غواتيماال في الشباب عصابات - العنف أطفال

 وثائقي 14:00

 وحيدة وقلوب منعزلة جزر - فارو جزر

 الرجال، عدد في فائض: خاص نوع من مشكلة نسمة ألف 50 تعدادهم البالغ بسكانها الفارو جزر تواجه
 تأتي باتت اليوم. األسماك صيد ويمارسون الرجال يبقى بينما للدراسة، الخارج إلى النساء تنتقل حيث
 .هناك للعيش الفلبين من كثيرات نساء
 من أصيلة بامرأة يجدر كما الفضية األزرار تلميع عليها إذ الخزانة، من التقليدي زيها أنطونيتا ت خرج
 والثالثين السادسة ابنة. للدنمارك التابعة للجزر الوطني العيد أوالفسوكا، عيد سيحل أيام فبعد فارو؛ جزر
. آمنة وغير ومرهقة صاخبة نسبيا كانت الفلبين في الحياة لكن مانيال، الفلبينية العاصمة من أصال تنحدر
 ثالثة قبل األولى طفلتها وأنجبت أغهولم ريغين عام قبل فتزوجت واألمن الطمأنينة عن أنطونيتا بحثت
 .األخرى العالم نهاية في السعيدة حياتها أخيرا فأكتملت أشهر،
 حيث األطلسي المحيط شمال في الواقعة الجزر على يعشن فلبينية سيدة 200 نحو من واحدة أنطونيتا
 أطراف على الجديدة الحياة تمثل لذا االستوائية، الثمار من بدال المجفف والسمك الشمس من بدال المطر
 فالعائلة نفسها القيم غالبا يتقاسمون فارو وجزر الفليبين سكان لكن ثقافية، صدمة منهن للكثير وباأور

 .للشعبين مهمة والتقاليد والعقيدة
 صغيرة الوحيدة فالجامعة. البالد لمغادرة المتحررات الفارو جزر لنساء سببا القيم هذه تعتبر ما كثيرا
 تحاول هنا من ،%15 بنسبة النساء من أكثر رجال الجزر على شيعي: النتيجة. محافظون الرجال ومعظم
 لجذب ساعية والعمل الدراسة فرص من مزيد توفير خالل من جاذبية أكثر الجزر جعل المحلية الحكومة
 وطنهن في باالستقرار أيضا يشعرن الفلبينيات غدت ذلك غضون في لكن. وطنهن إلى للعودة الجزر نساء
 .تايلندا من نساء تليهن الجزر على إثنية أقلية نيثا يشكلن حيث الجديد

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 15:00

 لتوانيا الشرق، روما - القديمة مدينةفيلنيوس

 وثائقي 15:15

 البدانة ضد المعركة

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 غواتيماال في شبابال عصابات - العنف أطفال

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 
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 األسبوع هذا عالمال - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 أوروبا في الهارب المغرب شباب - ضائعة أحالم

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 غواتيماال في الشباب عصابات - العنف أطفال

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 وحيدة وقلوب منعزلة جزر - فارو جزر

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

Mike & The Mechanics (بريطانيا) 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 ةالعولم 22:45

 وثائقي 23:15

 البدانة ضد المعركة
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 األحد 2021-01-24 

 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

 األسالف خطى على ـ نياندرتال إنسان

 رقط بمساعدة. لألرض العاقل اإلنسان استيطان من طويل وقت قبل أوراسيا في نياندرتال إنسان عاش
 جوانب على الضوء تسليط من وفرنسا إنجلترا في القديمة األنثروبولوجيا علماء تمكن الحديثة، اآلثار
 .القدماء أسالفنا عن اآلن حتى غامضة بقيت
 والتي أوراسيا، لقارة الشاسعة السهول في األولى البشرية المجموعات استقرت القدم في موغل زمن منذ
 شمال من امتدت والتي الحالية، أوروبا غرب شمال منطقة في. الزمن من لفترات يغطيها الجليد كان

 نياندرتال إنسان مث ل إنجلترا، جنوب إلى وصوالً  اإلنجليزي القنال وجزر البلجيكي الساحل وشريط فرنسا
 باستمرار متجمًدا الشمال بحر كان األخير، الجليدي العصر خالل. حينها األكبر النوع اآلن المنقرض

 ارتباط في نياندرتال إنسان عاش. األقدام على سيًرا بسهولة عبوره يمكن صغير، نهر مجرد لمانشا وبحر
 من اللحم: الحياة قيد على للبقاء يحتاجه ما كل له وفرت والتي باستمرار، المتغيرة الطبيعة هذه مع وثيق

 األوائل البشر هؤالء تطور يفك. للتدفئة والخشب للطهي والمياه لألكل الصالحة البرية والنباتات الطرائد
 قبل أخيراً  وانقضوا العاقل باالنسان التقوا حتى عاشوا وكيف عام، ألف 300 من يقرب ما مدى على

  عام؟ ألف 40 حوالي

 
 إلنسان السكانية التجمعات مختلف حياة الستكشاف البحث نتائج بأحدث الوثائقي الفيلم هذا يستعين

 هؤالء استوطنها جيرسي وجزيرة إنجلترا وجنوب فرنسا شمال في همةم أثرية مواقع ويعرض نياندرتال
 اإلنثروبولوجيا حفريات عالمي مثل مشهورون باحثون يشرح. عام ألف 250 طوال البدائيون البشر

 هل: للنياندرتال المعرفية والقدرات الحياة طريقة سليماك لودوفيك والفرنسي سترينجر كريس البريطاني
 الذكاء شكل هو ما ومجتمعات؟ ولغات ثقافات لديهم كانت هل المنظم؟ التفكير على قادرين كانوا

 ألف 300 تقارب جداً  طويلة لفترة الحياة قيد على البقاء على قادرين جعلتهم التي التكيف واستراتيجيات
 الحديث؟ واإلنسان نياندرتال إنسان بين التشابه أوجه هي وما عام؟

 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

 غواتيماال في الشباب عصابات - العنف أطفال

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 وحيدة وقلوب منعزلة جزر - فارو جزر

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

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي عالمال - كليك 10:15

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 األسالف خطى على ـ نياندرتال إنسان

 وثائقي 12:00

 وحيدة وقلوب منعزلة جزر - فارو جزر

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 اإلنسانية ميراث - شريةالب كنوز 13:00

 لتوانيا الشرق، روما - القديمة مدينةفيلنيوس

 وثائقي 13:15

 البدانة ضد المعركة

 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

 األسالف خطى على ـ اندرتالني إنسان

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

 وروباأ من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 18:15

Mike & The Mechanics (بريطانيا) 

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 أوروبا في الهارب المغرب شباب - ضائعة أحالم

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30
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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 

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 غواتيماال في الشباب عصابات - العنف أطفال

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 23:00



 

 

 DW Arabia | اإلثنين 2021-01-25  64/80

 اإلثنين 2021-01-25 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية ريرتقا - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 األسالف خطى على ـ نياندرتال إنسان

 وثائقي 02:00

 وحيدة وقلوب منعزلة جزر - فارو جزر

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 أوروبا في اإلسالمي التبشير تمويل - قطر إمارة

 بتسريب شخص  قام حكومية؟ غير خيرية منظمة خالل من أوروبا في سياسي نفوذ كسب قطر تحاول هل
 اهدافها؟ هي ما المنظمة؟ تعمل كيف. فرنسيين صحفيين إلى" الخيرية قطر" لمنظمة السرية الوثائق آالف
 إلكتروني ريدب ومراسالت متبرعين قوائم على تحتوي غامضة" بي إس يو" بذاكرة شيء كل بدأ

 قطر" منظمة وهي الخليج، دول في حكومية غير منظمة ألكبر المصرفية التحويالت حول ومعلومات
 جميع في السياسي اإلسالم لتعزيز وتمويل تبشير برنامج تفاصيل فيها الموجودة الوثائق تكشف". الخيرية
 اإلخوان بجماعة مرتبطة وكلها سة،ومدر ثقافيًا ومركًزا مسجًدا 140 تمويل ذلك في بما - أوروبا أنحاء

 .الغرب في ديني نشاط أي تنفي الدوحة القطرية العاصمة في السلطات لكن. المتطرفة المسلمين
 حول األبحاث ببعض وقاما المزيد معرفة شيسنو وكريستيان مالبرونو جورج الفرنسيان الصحفيان أراد

 متحف وهو األلزاس، -ميلوز في إسالمي لمركز أوروبا في مشروع أكبر مثال استخدما. البرنامج
 بأموال ممولة مؤسسة وهي سويسرا، في فون دو شو ال في 2016 عام في افتتاحه تم اإلسالم لحضارات
 والذي صقلية، في الالجئين مراكز وأحد نيفر من المركزي الفرنسي القسم في األئمة لتدريب مشبوهة
 واأليديولوجية المالية التمويالت عن الكشف تم وهناك السورية، األزمة ذروة في المهاجرين يستقبل
 أوروبي فرع مجرد هو البرنامج أن أم المدى بعيد مشروع من جزء الخطط هذه هل. خلفها الكامنة

 تقوية خالل من العربي العالم في القيادية مكانتها لتعزيز العربي الربيع منذ قطر تستخدمها الستراتيجية
 بالكتمان، والمحاطة مالياً  القوية المنظمة على نظرة االستقصائي الوثائقي يلقي ؟المسلمين اإلخوان جماعة
 .الحاكمة ثاني آل وعائلة قطر دولة في السلطة هرم رأس إلى عالقاتها تمتد والتي

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من ونيةتلفزي تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 األسالف خطى على ـ نياندرتال إنسان

 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

 أوروبا في اإلسالمي التبشير تمويل - قطر إمارة
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 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 األسالف خطى على ـ نياندرتال إنسان

 وثائقي 10:00

 وحيدة وقلوب منعزلة جزر - فارو جزر

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:30

 الجم مسرح - البشرية كنوز 11:00

 تونس الذهبي، أفريقيا تاج - الجم مسرح

 يقارب اذ الرومانية اإلمبراطورية مناطق أكبر من كان. الوسطى تونس سهول في الضخم الجم مسرح يقع
 .روما في الكولوسيوم أو المسرح حجم حجمه
 ويرتفع متراً  120وعرضه متراً 150 إلى طوله يصل إذ الصحراء، في شاهقة كقلعة الجم مسرح ينتصب

ً  ويعد الميالد بعد 238 العام في شيد. مترا 36 ً  نصبا  ثيسدروس لمدينة المزدهرة الثقافة لعصور تذكاريا
 المصارعين تماثيل لتزا ال. قرطاج بعد أفريقيا في الرمانية اإلمبراطورية مدن أكبر ثاني القديمة،

 والتماثيل القتالية السباق عربات جانب إلى العصور، تلك في السائدة الثقافة على شاهدة البرية والحيوانات
 الشاهقة واألقواس الضخمة الحجرية الكتل تزال وال. المسرح هذا في الحشود صيحات على تدل التي

 بأنفسهم الواثقين ثيسدروس لمواطني تاريخي نصب المسرح وهذا. الذهبية العصور على شاهدة
 .التجارية والطرق البحر عن بعيداً  السهوب، وسط في الصرح هذا شيدوا والذي والطموحين،

 وثائقي 11:15

 غواتيماال في الشباب عصابات - العنف أطفال

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 اوالتكنولوجي العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 أوروبا في اإلسالمي التبشير تمويل - قطر إمارة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 قيوثائ 16:15

 أوروبا في اإلسالمي التبشير تمويل - قطر إمارة

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 18:03
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 وثائقي 18:15

 غواتيماال في الشباب عصابات - العنف أطفال

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

 األسالف خطى على ـ نياندرتال إنسان

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-01-26 

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 01:00

 قيوثائ 01:15

 أوروبا في اإلسالمي التبشير تمويل - قطر إمارة

 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

Mike & The Mechanics (نيابريطا) 

 وثائقي 04:00

 وحيدة وقلوب منعزلة جزر - فارو جزر

 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

 تيةالعنكبو والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 غواتيماال في الشباب عصابات - العنف أطفال

 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

 أوروبا في اإلسالمي التبشير تمويل - قطر إمارة

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   10:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 11:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 11:15

Mike & The Mechanics (بريطانيا) 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني لدوريا 12:30

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

 وثائقي 14:30

 وحيدة وقلوب منعزلة جزر - فارو جزر

 األسبوع هذا المالع - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 األسالف خطى على ـ نياندرتال إنسان

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 

 وثائقي 21:30

 وحيدة وقلوب منعزلة جزر - فارو جزر

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 2021-01-27 

 وثائقي 00:00

 وحيدة وقلوب منعزلة جزر - فارو جزر

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 غواتيماال في الشباب عصابات - العنف أطفال

 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 دايةب 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

 وحيدة وقلوب منعزلة جزر - فارو جزر

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 غواتيماال في الشباب عصابات - العنف أطفال

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 10:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 10:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 11:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 12:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 12:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 13:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 14:00

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 14:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 15:00

 وثائقي 15:15
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 غواتيماال في الشباب عصابات - العنف لأطفا

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 

 الجم مسرح - البشرية زكنو 18:03

 تونس الذهبي، أفريقيا تاج - الجم مسرح

 وثائقي 18:15

 الرعب ذكريات - وارسو في اليهودي الحي

 التسجيالت بقيت. بحياته بذلك مخاطراً  بوارسو اليهود حي في اليومية الحياة بتصوير بولندي تاجر قام
 ألول عنها الكشف يتم الوثائقي الفيم هذا فيو األرشيف، في طويلة لسنوات قاسية مشاهد على تحتوي التي
 .مرة
 الذين النازيون قام ، 1940 نوفمبر في. البولندية العاصمة وسط في يقع اليهودي وارسو حي كان

 منطقة إلى وارسو الجدار قسم. اليهودي الحي حول أمتار 3 بارتفاع جدار ببناء ، عام قبل بولندا اجتاحوا
 أن يقصدون النازيون كان البداية، منذ لكن. المدينة في اليهود للسكان وأخرى نواأللما البولنديون يسكنها
 اإلبادة معسكر إلى هنا من ترحيلهم ليتم أوروبا، أنحاء جميع من اليهود لتجميع معسكًرا وارسو غيتو يكون

 طعام أو مياه بدون تكديسهم وتم اليهودي، الحي إلى شخص ألف 500 إلى يصل ما نقل تم. تريبلينكا
 تم التي الصور ذلك في بما للناس، المروعة اليومية الحياة الحي من المأخوذة الصور ت ظهر. نظيف
 بمسار لتذكر الشوارع على الموجودة العالمات فقط بقيت اليوم. الجدار من اآلخر الجانب على التقاطها
 وارسو في الثقافات متعددة الحياة وكادت النازيين، يد على نفسه اليهودي الحي تدمير تم. الحي حدود
 .الغيتو في والحياة الحرب قبل وارسو في الهادئة والحياة الوقت العيان شهود يتذكر. تندثر أن وبولندا

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 

 الجم مسرح - البشرية كنوز 22:03

 تونس الذهبي، أفريقيا تاج - الجم مسرح

 وثائقي 22:15

 الرعب ذكريات - وارسو في اليهودي الحي

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الخميس 2021-01-28 

 المكان عين من ونيةتلفزي تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 الجم مسرح - البشرية كنوز 01:00

 تونس الذهبي، أفريقيا تاج - الجم مسرح

 وثائقي 01:15

 الرعب ذكريات - وارسو في اليهودي الحي

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 وحيدة وقلوب منعزلة جزر - فارو جزر

 وثائقي 03:00

 الرعب ذكريات - وارسو في اليهودي الحي

 السيارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 لجما مسرح - البشرية كنوز 05:00

 تونس الذهبي، أفريقيا تاج - الجم مسرح

 وثائقي 05:15

 الرعب ذكريات - وارسو في اليهودي الحي

 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

 األسالف ىخط على ـ نياندرتال إنسان

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 الجم مسرح - البشرية كنوز 09:00

 تونس الذهبي، أفريقيا تاج - الجم مسرح

 وثائقي 09:15

 الرعب ذكريات - وارسو في اليهودي الحي

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

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

 أوروبا في اإلسالمي التبشير تمويل - قطر إمارة

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية المجلة - لثقافةا واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 األسالف خطى على ـ نياندرتال إنسان

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 أوروبا في اإلسالمي التبشير تمويل - قطر إمارة

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 وجزم - 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 

 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 تابعةم - DW مسائية 23:03
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 الجمعة 2021-01-29 

 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 اصرتع 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

 وثائقي 06:30

 وحيدة وقلوب منعزلة جزر - فارو جزر

 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

 وباأور في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 11:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 12:30

 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 13:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - روماكسيو 14:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 14:30

 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط أسبوعي حوار - برلين بتوقيت 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 16:15

Mike & The Mechanics (بريطانيا) 
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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 رزألب 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 رالبشي 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 2021-01-30 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - لسرعةا 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

 البذور كارتل

 جميع في العلماء يعمل. البذور: السنين آالف عمره بيعيط بإرث التحكم من الكبيرة الشركات تمكنت
 اليوم؟ نأكله ما وعادل وطبيعي صحي هو كم. وراثياً  والخضروات الفواكه تعديل على العالم أنحاء
 الزراعية الشركات من قليل عدد يهيمن. الذهب مثل الموحدة المعايير ذات المحدثة البذور تداول يجري
 األجور، منخفضة بلدان في اإلنتاج عمليات تجري. بالمليارات أرباًحا وتحقق ورالبذ تجارة على الدولية
 . النساء واستغالل األطفال تشغيل طريق عن قانوني غير بشكل وغالبًا ، بائسة ظروف ظل في
 المذاق حساب على طويلة لفترة للتخزين وقابليتها وراثيًا المعدلة والخضروات الفواكه جمال يأتي 

 فيتامين من محتواها من ٪27 الخضروات فقدت وحدها، الماضية عاًما الخمسين ففي. الغذائية والعناصر
 المحاصيل غلة زيادة إلى بها التالعب تم التي البذور تهدف. الحديد من محتواها نصف من يقرب وما سي

 على والقادرة غذيةالم بالمواد الغنية القديمة فاألصناف. العالمية السوق في أعلى أرباح تحقيق وبالتالي
 وال المزارعين أمام خيار ال أنه يبدو ذلك، ومع. البيولوجي بالتنوع يضر ما تنقرض، الصمود

 .المستهلكين

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 أوروبا في اإلسالمي التبشير تمويل - قطر إمارة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 الرعب ذكريات - وارسو في اليهودي الحي

 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 قبلالمست 08:30

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 09:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 09:45

 وثائقي 10:15

 الرعب ذكريات - وارسو في اليهودي الحي
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 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

 البذور كارتل

 وثائقي 14:00

 عليتهافا الحيوية المضادات تفقد عندما - قاتلة جراثيم

: منها أسباب عدة إلى ذلك يعود. الحالي قرننا في الطبية التحديات أكبر أحد - الحيوية المضادات مقاومة
 الفيلم يعرض. الحيوية المضادات استخدام وسوء المستشفيات في النظافة وقلة المكثفة الحيوانية المزارع
 ً  .المعاندة الجراثيم لمحاربة طرقا
 يدرس. الحيوية للمضادات المقاومة الجراثيم عدوى بسبب أوروبا في شخص ألف 33 يموت عام كل

 وقت في أدركنا لقد. "عديدة سنوات من المستشفيات في المعدية األمراض هندريكس رون النظافة طبيب
 جعل". نفسها العدوى مثل تماًما هوادة، بال الجراثيم انتشار محاربة علينا يتعين أنه هولندا في مبكر

 األلفية بداية في عديدة ألمانية مستشفيات توقفت أن بعد مختبراتها فتح تعيد األلمانية مستشفياتال هندريكس
 على الضغط يزيد الدنمارك، في. بالتكلفة تتعلق ألسباب بها خاصة مخبرية تشخيصات إجراء عن الحالية

 .المكثفة الحيوانية عالمزار بسبب الحيوية للمضادات المقاومة  الجراثيم تكاثر تأكد بعد المزارعين،

 
 باتريك الطبيب تمكن بلجيكا، في. كبير بشكل الحيوية المضادات استخدام تقليل أنفسهم تلقاء من قرروا لقد

 الجراثيم ضد كعالج البكتريا آكالت أو" العاثيات" باستخدام بالسماح الصحة وزارة إقناع من سونتينز
 متأكد سونتينز الدكتور. البكتيريا تقتل خاصة فيروسات هي تالعاثيا. الحيوية للمضادات المقاومة المعاندة

 في دولة أول هي بلجيكا. البشر من الكثير أرواح سينقذ المنسي شبه ولكن المعروف الدواء هذا أن من
 .كدواء بالعاثيات تعترف أوروبا غرب

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 الجم مسرح - البشرية كنوز 15:00

 تونس الذهبي، أفريقيا تاج - الجم مسرح

 وثائقي 15:15

 الرعب ذكريات - وارسو في اليهودي الحي

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 البذور كارتل

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

 أوروبا في اإلسالمي التبشير تمويل - قطر إمارة

19:00 DW األخبار - األخبار 
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 وثائقي 19:15

 البذور كارتل

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 فاعليتها الحيوية المضادات تفقد عندما - قاتلة جراثيم

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

 الرعب ذكريات - وارسو في اليهودي الحي



 

 

 DW Arabia | األحد 2021-01-31  78/80

 األحد 2021-01-31 

 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

 أوروبا في فشل حكاية ـ موريا مخيم

 والتقارير الصور بعد. أوروبا في الكارثية الالجئين سياسة على مثال هو ليسبوس في موريا خيمم
 .الالجئين بشأن اتفاق لتقديم األوروبي االتحاد مفوضية على الضغط ازداد موريا، في للحريق المأساوية
 قليل وعدد للغاية، طويالً  وقتًا يستغرق اللجوء بطلبات البت: سنوات منذ معروفة اللجوء سياسة مشاكل
 تم من إعادة يمكن ال وغالبًا بهم، المعترف الالجئين باستقبال يرضى األوروبي االتحاد دول من فقط

 االتحاد هو هل موريا؟ مأساة عن فعليًا المسؤول من لكن. األصلية بلدانهم إلى لجوئهم طلبات رفض
 الالجئين لقضية حل إليجاد اآلن فرصة هناك وهل تسوية؟ أي ترفض التي األعضاء الدول أم األوروبي

 الجمود؟ من سنوات بعد
 موريا مخيم في الحياة ظروف.  سنة منذ نرافقهم الذين ليسبوس، في الالجئين مصير الوثائقي هذا يعرض
ً  مقبولة غير  في بما موريا، في الحريق بعد الفور على مساعدتها األلمانية المدن بعض عرضت. نهائيا
 قبل قبولهم تم سابقين بالجئين ونلتقي لالجئين، جديد الستقبال ومنتقدين بمؤيدين نلتقي هناك. بيليفيلد ذلك
 مختلفة، وتوجهات مختلفة دول من سياسيين مع ببروكسل، األوروبي االتحاد في ونبحث. سنوات بضع
 هاجرينالم مع للتعامل أسس وعن اللجوء لطالبي عادل لتوزيع أفكار وعن الطويل للبؤس تفسيرات عن
 طلبات فحص وجوب على األوروبي االتحاد دول تصر سنوات منذ. أوروبا إلى يأتون يزالون ال الذين
 .موريا في كبيراً  فشالً  أثبت النموذج هذا. الخارجية الحدود عند اللجوء

 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

 البذور كارتل

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 فاعليتها الحيوية المضادات تفقد عندما - قاتلة جراثيم

 الثقافية المجلة - ةالثقاف 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



 

 

 DW Arabia | األحد 2021-01-31  79/80

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول راسلونم 11:00

 وثائقي 11:15

 أوروبا في فشل حكاية ـ موريا مخيم

 وثائقي 12:00

 فاعليتها الحيوية المضادات تفقد عندما - قاتلة جراثيم

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 الجم مسرح - البشرية كنوز 13:00

 تونس الذهبي، أفريقيا تاج - الجم مسرح

 وثائقي 13:15

 الرعب ذكريات - وارسو في اليهودي الحي

 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

 أوروبا في فشل حكاية ـ موريا مخيم

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

 أوروبا في اإلسالمي التبشير تمويل - طرق إمارة

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

 التكنولوجياو 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

 البذور كارتل

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 23:00


