
 

 

1202شبات ر/فبراي  

February 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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يناإلثن 2021-02-01   

 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

 أوروبا في فشل حكاية ـ موريا مخيم

 وثائقي 02:00

 فاعليتها الحيوية المضادات تفقد عندما - قاتلة جراثيم

 الثقافية المجلة - الثقافة حةوا 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 يانغ بيونغ في استمتع

  مألوفة غير مشاهد الوثائقي الفيلم هذا يعرض الشمالية؟ كوريا في الزواج أو والرقص الضحك يجوز هل
 غريب بديكتاتور عادة كثيرون يربطه الذي ،أسيا شرق جنوب في الواقع البلد هذا في اليومية الحياة من

 .نووية وتجارب عسكرية واستعراضات األطوار
 كوريا مع الحال هي كما األلغاز من العديد حوله تدور األرضية الكرة وجه على آخر بلد بالكاد يوجد ال

 كيم  كتاتورالدي زعيمه عن  الحديث عند الصحف عنوانين عادة  البلد هذا يتصدر الغرب ففي. الشمالية
  هذا من التخلص يصعب الحقيقة، وفي. النووية والتجارب الضخمة العسكرية واالستعراضات أون، جونغ
 خمسة عددهم البالغ الشمالية كوريا لسكان اليومية الحياة إلى تحيز بدون والنظر  السياسي السياق

 .نسمة مليون وعشرين
 عندهم؟ األكل طقوس هي وما واالحتفال؟ الرقصو الزواج في الشمالية كوريا سكان عادات هي كيف
 عن البالد سكان انعزال بسبب اآلن حتى عليها اإلجابة يصعب أساسية أسئلة إنها عطلهم؟ يقضون وأين
 هذا في أجيال ثالثة منذ يعيشون أناسا زاروا" يانغ بيونغ في استمتع"  الوثائقي الفيلم صانعو. العالم بقية
 .الخصبة وحقوله الشاهقة هبجبال يتميز الذي البلد

 
 

 الشعبية المهرجانات توثيق أجل من مرة أربعين  الشمالية كوريا الفريق هذا زار سنوات ثماني خالل
 الحياة من  وغريبة رائعة لحظات عرض أجل ومن الغناء مسابقات و والمصانع الحصاد، وطقوس
 فهم في تساعد أن يمكن  الشماليين وريينالك حياة إلى النظرات هذه مثل.  الشمالية كوريا في اليومية
 التي التسعينيات ومجاعة ، الباردة الحرب نهاية تقريبا بسالم والمعزول الفقير البلد هذا  تجاوز أسباب
 .لها حصر ال التي والعسكرية الدبلوماسية والصراعات ، الضحايا من اآلالف مئات خلفت

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 أوروبا في فشل حكاية ـ موريا مخيم

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 عاألسبو هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 يانغ بيونغ في استمتع
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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

 أوروبا في شلف حكاية ـ موريا مخيم

 وثائقي 10:00

 فاعليتها الحيوية المضادات تفقد عندما - قاتلة جراثيم

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 رومانيا اإليمان، صور من عالم - مولدافيا شمال أديرة

 . أوروبا في فالزاح اإلسالم وجه في روحية كحواجز مولدوفا شمال أديرة بنيت
 في معقل كآخر نفسها رومانيا رأت عشر، الخامس القرن منتصف في األتراك بيد القسطنطينية سقوط فبعد
 .المسيحي الغر
 معركة بمثابة للمولدوفين بالنسبة شكل والمسلمين، والتتار األتراك من الدنيويين األعداء ضد الكفاح شكل

 األمم صنفت مولدوفا في األديرة أجمل تشييد تم االعتقاد هذا من انطالقا. الشيطان مواجهة في المؤمنين
 . العالمي التراث ضمن منها سبعة المتحدة

 
 جديد أسلوب في وذلك أيضا الخارج من بل فقط، الداخل من الكنائس رسم يتم لم اإليمان، مدى وإلظهار

 وحدة تشكل التي وهندستها ورالص نوعية في الفرادة هذه تجلت وقد. أيضا نوعه من وفريد الوقت ذلك في
 .المكان على والقداسة السكينة من حالة الصور تعكس كما. واحدة داخلية

 وثائقي 11:15

 البذور كارتل

 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

 يانغ بيونغ في استمتع

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 يانغ بيونغ في استمتع

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع ةالحيا - يوروماكس 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

 البذور كارتل

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 نيةتلفزيو تقارير - مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 أوروبا في فشل حكاية ـ موريا مخيم

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

 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

 يانغ بيونغ في استمتع

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي عالمال - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 فاعليتها الحيوية المضادات تفقد عندما - قاتلة جراثيم

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 رلينب في ملهمة قصص - حكاية عندي 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 البذور كارتل

 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

 يانغ بيونغ في استمتع

 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

 اإلنسان 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

 فاعليتها الحيوية المضادات تفقد عندما - قاتلة جراثيم

 األسبوع هذا العالم - العالم حول ونمراسل 15:00

 وثائقي 15:15

 أوروبا في فشل حكاية ـ موريا مخيم

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

 فاعليتها الحيوية المضادات تفقد عندما - قاتلة جراثيم

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 2021-02-03 

 وثائقي 00:00

 فاعليتها الحيوية المضادات تفقد عندما - قاتلة جراثيم

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 البذور كارتل

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 07:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 08:00

 وثائقي 08:30

 فاعليتها الحيوية المضادات تفقد عندما - قاتلة جراثيم

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 البذور كارتل

 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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 البذور كارتل

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

 رومانيا اإليمان، صور من عالم - مولدافيا شمال أديرة

 وثائقي 18:15

 الكون بداية من رسائل - العظيم االنفجار صوت

 مليارات سافرت جاذبية موجات وجود العلماء أثبت ،2015 عام في: الفيزياء في بارزة نوعية نقلة
 حتى بدت أشياء على لالطالع المجال وتعطينا ألرضا إلى أخيرا   لتصل الفضاء، عبر الضوئية السنين
 .المنال بعيدة الحين ذلك
 ال ما لكن،. الجاذبية موجات الكتشافهم نوبل جائزة على األمريكيون الباحثون حصل ،2017 عام في

 هذا إسم. ممكنا   االكتشاف هذا جعل من هو األلمانية" زالتسفيدل" بلدة من عالما   أن هو الكثيرون يعرفه
 قد العلمية، إنجازاته فبفضل. الجاذبية موجات أبحاث رائد هو إنه القول ويُمكن بيلينغ، هاينتس العالم
 .أفضل بشكل المجهول الكون فهم من قريبا   نتمكن

 
 ألول بالفعل الجاذبية موجات اكتشاف فيه تم الذي األمريكي الليزري بالتداخل الجاذبية موجات مرصد
 إطالق يتم. مرات بعدة منه أكبر كان لكنه. بيلينغ العالم وضعه أولي نموذج مبدأ على عمله في يعتمد مرة،

 طريق في وتتداخالن تنعكسان ثم كيلومترات، أربعة حوالي  منهما كل طول أنبوبين في ليزر إشارتي
! كصوت للقياس قابل وهذا. إيقاعه عن الشعاع ضوء يخرج األرض، إلى جاذبية موجة وصلت إذا. العودة

 أي يستطيع ال والتي المظلم الفضاء في الضوئية السنين مليارات بعد على تقع التي األحداث فإن بالتالي،و
 وزمالئه، بيلينغ تحفز كانت التي الفكرة سحر. مسموعة فجأة تصبح رؤيتها، العالم في مسبار أو تلسكوب

 سمائنا خلف - ينتظرنا لذيا ما: هو المطروح السؤال". الكون نهائية ال: "الحالي الجيل يدهش بقي
 أولى بيلينغ هاينتس تقنية جعلت كما المجردة؟ بالعين وفهمه رؤيته يمكننا ما وراء بالنجوم، المرصعة
 لوضع األخير مشروعه خالل من يأمل دانتسمان كارستن األلماني الفيزيائي مسموعة، الجاذبية موجات
 وجعلها العظيم االنفجار من جاذبية موجات استقبال من حياته خالل يتمكن وأن الفضاء، في كاشف

 .مسموعة

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

 لينبر في ملهمة قصص - حكاية عندي 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 22:03

 رومانيا اإليمان، صور من عالم - مولدافيا شمال أديرة

 وثائقي 22:15
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 الكون بداية من رسائل - العظيم االنفجار صوت

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الخميس 2021-02-04 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 01:00

 رومانيا اإليمان، صور من عالم - مولدافيا شمال أديرة

 وثائقي 01:15

 الكون بداية من رسائل - العظيم االنفجار صوت

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 فاعليتها الحيوية المضادات تفقد عندما - قاتلة جراثيم

 وثائقي 03:00

 الكون بداية من رسائل - العظيم االنفجار صوت

 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

 رومانيا اإليمان، صور من عالم - مولدافيا شمال أديرة

 وثائقي 05:15

 الكون بداية من رسائل - العظيم االنفجار صوت

 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

 أوروبا في فشل حكاية ـ موريا مخيم

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 09:00

 رومانيا اإليمان، صور من عالم - مولدافيا شمال أديرة

 وثائقي 09:15

 الكون بداية من رسائل - العظيم االنفجار صوت

 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

 يانغ بيونغ في استمتع

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 أوروبا في فشل حكاية ـ موريا مخيم

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 14:00

 برلين في ملهمة قصص - ايةحك عندي 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 يانغ بيونغ في استمتع

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 لمستقبلا 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 - راألخبا 

 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 

 لدوليةا 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 2021-02-05 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 00:00

 والتكنولوجيا لعلوما 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 لضوءا  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

 فاعليتها الحيوية المضادات تفقد عندما - قاتلة جراثيم

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

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

 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 سيقىمو 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 اراألخب 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 2021-02-06 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا لىع عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 01:00

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:45

 وثائقي 03:15

 الالجئين ومخيمات ليبيا - الجحيم نم الخروج

 خطر تحدي على منهم كثير   يُقدم وهكذا. األرض على جحيما   ليبيا في المخيمات الالجئين من الكثير يعتبر
 قوارب متن وعلى حماية بدون - المتوسط عبر صقلية إلى ليبيا من كيلومتر 500 مسافة لقطع الموت،
 .مكتظة
 سعيهم في بحياتهم يخاطرون المهاجرين. جماعية مقبرة إلى المتوسط البحر عبر الالجئين طريق تحول
 حدود بال وأطباء" SOS MEDITERRANEE" اإلغاثة منظمتا.  أوروبا إلى المتوسط لعبور

. 2019 عام نهاية منذ المتوسط األبيض البحر تجوب إنقاذ سفينة وهي ،"فايكنغ أوشن" سفينة استأجرتا
. بمهامها قيامها أثناء" فايكنغ أوشن" السفينة مرافقة استطاعا رينو باتيست وجان هوفر إيتيان الصحفيان

 يبحثون وهم. البحر عرض في الالجئين من ممكن عدد أكبر إنقاذ واجبهم من أن يرون السفينة طاقم أفراد
 ذهلةمُ  ومشاهد صور التقاط تم لقد. أوروبا إلى الطويلة للرحالت أصال   تُصنع لم صغيرة قوارب عن دائما  

 الذين للمتطوعين مؤثرة صور   أيضا   هناك. المؤثرة وقصصهم ولالجئين البحار، أعالي في إنقاذ لعمليات
 ليبيا، من بالمخاطر المحفوفة رحالتهم في انطلقوا الالجئين معظم. حياة كل إنقاذ أجل من بشجاعة يقاتلون
 لالغتصاب تتعرض النساء كانت .إنسانية غير ظروف في مخيمات في محتجزين الغالب في كانوا حيث
 من تمكن التصوير فريق. والتعذيب المبرح للضرب يتعرضون والرجال شرطة، ضباط أيدي على

 لكن. الالجئون بها ينعم التي" الجيدة الحياة" على أطلعهم المخيم ُمدير. المخيمات هذه أحد إلى الوصول
 الضوء يُسلط الفيلم. إليها بالوصول رسميا   يُسمح ال أماكن في بالتصوير الفريق قام خفية، كاميرا باستخدام

 التي المميزة اإلغاثة أعمال يُظهر نفسه الوقت وفي الليبية، الالجئين مخيمات في والفظائع القسوة على
 .الالجئين بعض مصائر مؤثرة بطريقة ويعرض" فايكنغ أوشن"  السفينة متن على المتطوعون يقوم

 برلين في همةمل قصص - حكاية عندي 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 يانغ بيونغ في استمتع

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 الكون بداية من رسائل - العظيم االنفجار صوت

 أوروبا في مجتمعوال الحياة - يوروماكس 07:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 07:30

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 08:00

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

Thomas Quasthoff Quartett (ألمانيا) 

 جوائز بثالث باريتون الباس طبقة مغني فاز. ثاليدوميد لدواء كضحية Thomas Quasthoff ولد
 Frank البيانو عازف من كل بون في الجاز مهرجان في جانبه إلى. األخرى الجوائز من والعديد غرامي

Chastenier الباس وعازف Dieter Ilg اعاإليق وعازف Wolfgang Haffner. 

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 09:45

 وثائقي 10:15

 الكون بداية من رسائل - العظيم االنفجار صوت

 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

 الالجئين ومخيمات ليبيا - الجحيم من الخروج

 والحياة العقيدة 14:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 15:00

 رومانيا اإليمان، صور من عالم - مولدافيا شمال أديرة

 وثائقي 15:15

 الكون بداية من رسائل - العظيم االنفجار صوت

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 الالجئين ومخيمات ليبيا - الجحيم من الخروج

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

 يانغ بيونغ في استمتع

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الالجئين ومخيمات ليبيا - الجحيم من الخروج

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 
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 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 والحياة العقيدة 20:30

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 - وبيةأور موسيقى 22:03

Thomas Quasthoff Quartett (ألمانيا) 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 الكون بداية من رسائل - العظيم االنفجار صوت
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 األحد 2021-02-07 

 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

 بوتيتشيلي جحيم

ا   مظلما   جانبا   له كان الشهير الرسام لكن - هذا يومنا حتى الناس تُبهر الفنية بوتيتشيلي أعمال تزال ال . أيض 
 .قرون لعدة مفقودا   اعتُبر الفني العمل هذا. دانتي الشاعر وصفه كما الجحيم، رسم فقد

 ميديتشي أسرة كانت. أيضا حياته خالل كبير بتقدير بوتيتشيلي النهضة عصر رسام أعمال حظيت
 مئات وتجتذب كبيرة بشهرة تحظى أعماله. وتشجعه الفنية بأعماله وتهتم احترام كل له تكن الشهيرة
 . المعارض إلى اآلالف
 رسم فقد. أيضا   مظلم جانب له كان ،"الربيع" أو" فينوس والدة" مثل بلوحاته المعروف بوتيتشيلي لكن

 هاوية" الفنية، أعماله أحد. الزمان من عقد من كثرأ لذلك واحتاج دانتي، الشاعر وصفه كما الجحيم،
 ".جحيم" الشهير كتابه براون دان األمريكي الكاتب ألهم ،"الجحيم

 
 خاصة أروقة خزائن في قرون لعدة محجوزة ظلت األصلية واللوحة قرون، لعدة مفقودا   الفني العمل بقي
 قصة المؤلفون يروي. الفاتيكان خزائن فتح تم ،"بوتيتشيلي جحيم" الوثائقي الفيلم أجل من. الفاتيكان في
 كل يجتاز من فقط. والعذاب الجحيم عبر مراحل تسع في حتما   يمر الجنة إلى الطريق. الفنية التحفة هذه
 !ربما - الجنة يدخل الجحيم، في العذاب أنواع كل ويشهد المراحل هذه

 العمل. تفصيلية لوحة 102 في دانتي وضعها التي التسعة الجحيم دوائر توصيفات إحياء أعاد بوتيتشيلي
 يُظهر الجحيم داخل مرشد أو دليل بمثابة وهو ،"الجحيم هاوية" هو الملونة اللوحات لهذه المركزي
 إليها، يرمز التي والفظائع القسوة شدة من يرتجف يشاهده من يجعل وُمدهش رائع عمل  . المختلفة المراحل

 المليئة الصورة هذه لنا تقول ماذا. هنا المخفية األسرار لمعرفة الفضول نفسه الوقت في يثير لكنه
 المواثيق يخالف كان وتكرارا   مرارا  . النهضة عصر فناني أهم من يُعتبر بوتيتشيلي اليوم؟ باألسرار،
 مرور بعد حتى الحالية، الشعبية الثقافة على يؤثر يزال ال وهو. الرسم عالم إلى عديدة ابتكارات ويُدخل
 إلهام مصدر أعماله يعتبرون براون، دان أو غاغا ليدي مثل فنانين، ثمة. وفاته على عام 400 من أكثر
 .لهم

 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

 الالجئين ومخيمات بيالي - الجحيم من الخروج

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 والحياة العقيدة 08:00

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

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 10:15

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 بوتيتشيلي جحيم

 والحياة ةالعقيد 12:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 13:00

 رومانيا اإليمان، صور من عالم - مولدافيا شمال أديرة

 وثائقي 13:15

 الكون بداية من رسائل - العظيم االنفجار صوت

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 ةالثقافي المجلة - الثقافة واحة 14:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 بوتيتشيلي جحيم

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 قاريرت - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 18:15

Thomas Quasthoff Quartett (ألمانيا) 

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 يانغ بيونغ في استمتع

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 
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 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

 الالجئين ومخيمات ليبيا - الجحيم من الخروج

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين 2021-02-08 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - وماكسيور 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 بوتيتشيلي جحيم

 والحياة العقيدة 02:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 دوسللفر المظلم الجانب - سريالنكا

 التي الدموية األهلية فالحرب. جراحها تُضّمد تزال ال الجزيرة أن حقيقة تُخفي لسريالنكا الطبيعية الكنوز
 .السياح أمام مغلقة الجزيرة من أجزاء تزال وال الكلمة، معنى بكل البالد مّزقت عاما   25 استمرت
 كنوزها خلف يكُمن قاتم ماض ثمة كنل. للسياحة محببا   مقصدا   تعتبر الهندي، المحيط لؤلؤة سريالنكا،
 عامي بين امتدت التي األهلية الحرب من عاما   25 من أكثر فبعد. الخالبة البكر وشواطئها الطبيعية
 األغلبية بين دموي نزاع بسبب تمزقت الجزيرة. جراحها تُضّمد البالد تزال ال ،2009 و 1983
 نمور" )التاميل نمور" بـ الملقبون االنفصاليون أيضا   ضمنهم ومن الهندوس، والتاميل البوذية السنهالية
 تسيطر اليوم. الجزيرة وشرق شمال في للتاميل خاصة دولة تأسيس أرادوا الذين ،(إيالم تاميل تحرير
 .السياحة وجه في مغلقا   يبقى الجزيرة شمال لكن جديد، من البالد على الحكومية القوات

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 بوتيتشيلي جحيم

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 ثائقيو 07:15

 للفردوس المظلم الجانب - سريالنكا

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 بوتيتشيلي جحيم

 والحياة العقيدة 10:00
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 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 بلجيكا العالم، مسارح اجمل - الكبرى بروكسل ساحة

 أن هي والحقيقة. كوكتو جان قول حد على!" العالم في مسرح أجمل هي بروكسل، في الكبرى الساحة
 التجار أغنياء أنهى عندما. العمران تطور على شاهد إنه. مكان مجرد من أكثر البلجيكية، العاصمة مركز
 في رائعة معمارية كتحفة الساحة بنوا عشر، الخامس القرن في بالمدينة االرستقراطي الحكم بروكسل في
 .بروكسل قلب
 وجيزة، رةبفت ذلك بعد التجار أعاد ورماد، أنقاض إلى وتحويلها بدكها عشر الرابع لويس الملك قيام وبعد

 يسمى ما خالل من بتاريخها ويحتفلون الساحة، بهذه بروكسل سكان يفتخر. األصل طبق كنسخة تشييدها
 لإلمبراطور تكريما النبالء نظمها والتي ، 1549  سنة منذ السنوية".  Ommegang"  باحتفاالت

 تزال وال الماضي في كبرى ألحداث مسرحا كانت الكبرى بروكسل ساحة. الملكية وأسرته الخامس شارل
 .الحاضر في واالحتفال للمتعة مركزا

 وثائقي 11:15

 الالجئين ومخيمات ليبيا - الجحيم من الخروج

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 12:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 12:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 13:00

 يوثائق 13:15

 للفردوس المظلم الجانب - سريالنكا

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 للفردوس المظلم الجانب - سريالنكا

17:00 DW األخبار - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - وماكسيور 17:30

18:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 18:03

 وثائقي 18:15

 الالجئين ومخيمات ليبيا - الجحيم من الخروج

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار زموج 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
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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

 بوتيتشيلي جحيم

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-02-09 

 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

 للفردوس المظلم الجانب - سريالنكا

 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

Thomas Quasthoff Quartett (ألمانيا) 

 والحياة العقيدة 04:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 الالجئين ومخيمات ليبيا - الجحيم من الخروج

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني لدوريا حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 للفردوس المظلم الجانب - سريالنكا

 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

Thomas Quasthoff Quartett (ألمانيا) 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30

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

 والحياة العقيدة 14:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 بوتيتشيلي جحيم

16:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 16:15

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 16:30

17:00 DW األخبار - باراألخ 

 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 خباراأل موجز - األخبار 

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 20:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 والحياة العقيدة 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 22:03

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW يةمسائ 23:03
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 األربعاء 2021-02-10 

 والحياة العقيدة 00:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 الالجئين ومخيمات ليبيا - الجحيم من خروجال

 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 فرجع 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 07:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 08:00

 والحياة العقيدة 08:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 الالجئين ومخيمات ليبيا - الجحيم من الخروج

 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

 الالجئين ومخيمات ليبيا - الجحيم من الخروج
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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 زكنو 18:03

 بلجيكا العالم، مسارح اجمل - الكبرى بروكسل ساحة

 وثائقي 18:15

 ثمن بأي النوم

 المنومة، الحبوب عن عوضا  . أوروبا في شيوعا   الطبيب زيارة أسباب أكثر من النوم اضطرابات تعتبر
 مثل جديدة، عالجية ومناهج أساليب ضيعر الوثائقي الفيلم. متزايد باهتمام تحظى بديلة أساليب هناك باتت

 .بالضوء العالج أو السفرولوجيا
 النهار، أثناء والتعب األرق من تعاني الناس من متزايدة أعدادا   لكن. النوم في حياته ثلث يقضي اإلنسان
 ديةاقتصا وخسائر سنويا ، بالماليين مرضية إجازات هي والنتيجة. القهري النوم حتى أو ليال   النفس وتقطع
 إلى وتؤدي األيض عملية على النوم مشاكل تؤثر أن يمكن القصوى، الحاالت في. المليارات إلى تصل
 .ألزهايمر مرض أو السكري ومرض السمنة
 مدة وهي. ساعات سبع من قليال   أقل الواحدة الليلة في النوم متوسط فإن ذلك ومع - جدا   ضروري النوم
 الدراسات أظهرت وقد. مكثف بشكل الموضوع هذا بحث يجري سنوات عدة منذ. مضى وقت أي من أقل
 إلنقاذ للغاية مهما   كان االكتشاف هذا. اليومي التواتر يسمى ما على تعتمد داخلية ساعة اإلنسان لدى أن

 .الطب في نوبل جائزة 2017 عام استحق بحيث النوم،
 جانبية آثار لها يكون ما غالبا   التي ومةالمن الحبوب أو لألدوية بدائل على تركز جديدة عديدة دراسات ثمة

 الطب، تقدم بفضل. االسترخاء عن البعد كل وبعيدا   بالتخدير أشبه النوم يكون األدوية، بهذه. خطيرة
 وإفساح ترتيب بعمليات الدماغ يقوم النوم، فخالل: النوم به يقوم الذي الحاسم الدور اآلن نعرف أصبحنا
 .جديد هو لما المكان
 من. مجددا النوم على القدرة الستعادة جديدة بديلة طرق وجود تأكيد الباحثون استطاع ذلك، لىإ إضافة
 األزرق النهار ضوء بالضوء، والعالج قصيرة قيلولة مع األطوار متعدد النوم: الفعالة البديلة الطرق
 التقنيات. للدماغ ونيالهرم النشاط لتحفيز خفيف كهربائي بتيار خوذات حتى أو الداخلية، الساعة لمزامنة
 الكبيرة الشركات. العالم أنحاء جميع في متزايدة بشعبية تحظى الجانبية، اآلثار من والخالية التكلفة قليلة
 باستخدام الضوء مع تجارب بإجراء تقوم الحديثة الشركات من وغيرهما Facebook و Google مثل

 يسلط الوثائقي الفيلم. النهار أثناء وجيزة لفترات النوم من الموظفين تمكن مبتكرة مكتبية ومناهج وحدات
 ".الناعمة النوم ثورة" بـ يوصف ما إطار في تطويرها تم عالجية أساليب على الضوء

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 22:03
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 بلجيكا العالم، مسارح اجمل - الكبرى بروكسل ساحة

 وثائقي 22:15

 ثمن بأي النوم

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الخميس 2021-02-11 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 01:00

 بلجيكا العالم، مسارح اجمل - الكبرى بروكسل ساحة

 ئقيوثا 01:15

 ثمن بأي النوم

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 والحياة العقيدة 02:30

 وثائقي 03:00

 ثمن بأي النوم

 السيارات مجلة - السرعة عالم 03:45

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 04:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 04:30

 اإلنسانية ثميرا - البشرية كنوز 05:00

 بلجيكا العالم، مسارح اجمل - الكبرى بروكسل ساحة

 وثائقي 05:15

 ثمن بأي النوم

 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

 بوتيتشيلي جحيم

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 09:00

 بلجيكا العالم، مسارح اجمل - الكبرى بروكسل ساحة

 وثائقي 09:15

 ثمن بأي النوم

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 10:00

 تكنولوجياوال العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15
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 للفردوس المظلم الجانب - سريالنكا

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 بوتيتشيلي جحيم

 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

 للفردوس المظلم الجانب - سريالنكا

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 2021-02-12 

 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

 كانالم 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 سبوعيأ حوار - برلين بتوقيت 05:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 06:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 06:15

 والحياة العقيدة 06:30

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

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

 الدولية اياالقض 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

Thomas Quasthoff Quartett (ألمانيا) 
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17:00 DW األخبار - األخبار 

 السيارات مجلة - ةالسرع 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 ثأحدا ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 السبت 2021-02-13 

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   00:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 00:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 01:00

 ألسبوعا هذا العالم - العالم حول مراسلون 02:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 02:15

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 02:45

 وثائقي 03:15

 األول الجزء فريدة؟ األرض كانت لو ماذا

 المتنوعة بحياتها األرض كانت لو ماذا األرض؟ مثل متطور بيئي نظام فيه كوكب ا يوم ذات سنكتشف هل
 .كوكبنا على بالعجائب مليئة اكتشاف رحلة ها؟نوع من فريدة والمعقدة
 الصدف من سلسلة خالل من إال تتحقق أن يمكن ال األرض على الحياة أن باطراد العلماء يفترض
 يبدو. معجزة إلى تصل بينها الجمع عند ولكن كبير، حد إلى محتمل غير منها كل صدف وهي. السعيدة
ا، للحياة الفعلي األصل ظل لو حتى. الكوني يبباليانص فازت قد األرض كانت لو كما األمر  فنحن لغز 
 .اليوم خلفياته عن الكثير نعرف
 يوفر ما بينها من يوجد ال ولكن. الواسع الكون هذا في الشمسية واألنظمة المجرات من المزيد يكتشف
 من كاملة ةسلسل تتزامن أن يجب إذ. األرض على كما بدقة المتوازن البيئي النظام تمكن التي الظروف
 ذلك من وأكثر بل البركانية، والثورات النيزك ضربات مثل المتوقعة غير واألرضية الكونية األحداث
 العلماء حتى. كوكبنا تاريخ إلى رحلة في األحياء وعلماء الفضاء وباحثو الفلك علماء يأخذنا. بكثير

 حق ا؟ فريدة األرض كانت لو ماذا: يتساءلون الرصينون

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 للفردوس المظلم الجانب - سريالنكا

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 ثمن بأي النوم

 أوروبا في معوالمجت 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

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 09:45

 وثائقي 10:15

 ثمن بأي النوم

 أوروبا في والمجتمع حياةال - يوروماكس 11:00
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 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

 األول الجزء فريدة؟ األرض كانت لو ماذا

 وثائقي 14:00

 إثيوبيا ـ البيولوجي التنوع قيمة

 إثيوبيا، في بيل جبال في. والحيوانات للنباتات الهائل االنقراض من شكاوى هناك العالم، أنحاء جميع في
 .يصدق ال بيولوجي بتنوع يتميز نوعه من فريد بيئي نظام على الحفاظ أجل من العلماء يكافح

 بيل منتزه: عمالقة ونباتات األرض، وجه على البرية الكالب أنواع أندر تؤوي مذهلة جبلية تضاريس
 وهي متر 4400 من يقرب ما إلى الجبال ترتفع. باألنواع جد ا غني إثيوبيا مرتفعات في الوطني ماونتينز

 . األفريقية القارة في الشاهقة للجبال متبق موطن أكبر
 هذه على اإلنسان يغير أن قبل إفريقيا في العالية الجبال عليه تبدو كانت ما هذا - الماضي على نافذة بيل

. الشاسعة العشبية األراضي في تصطاد تزال ال للغاية النادرة اإلثيوبية الذئاب لكن. واسع بشكل المناطق
 بياإثيو في كلها - البرية في موجودة تزال ال الحيوانات هذه من 500 حوالي فقط
 فيما تعيش. اإلثيوبية المرتفعات في فقط باالنقراض المهددة والنباتات الحيوانات أنواع من العديد توجد
 للسكان، جد ا مهمة الوطنية الحديقة فإن ذلك، ومع. ومشاكل أزمات من تعاني قارة وسط جزيرة يشبه
ا  المنخفضة األراضي في شخص ونملي 12 لحوالي المياه بيل جبال توفر. األنهار من العديد لوجود نظر 

 . السنة مدار على كينيا من وأجزاء والصومال الجنوبية اإلثيوبية
 الناس من المزيد لكن. األخيرة الغابة إزالة يتم لم إذا فقط مياه كخزانات وظيفتها تؤدي أن للجبال يمكن 

 اندلع وهكذا. والحقول عيللمرا الطبيعية النباتات من األخيرة المناطق ويدمرون الجبال إلى يندفعون
 الحيوانات حقوق أم الريف سكان حقوق. األحق الحقوق هي من. بيل جبال جوهرة على عنيف صراع
 البرية؟

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 15:00

 بلجيكا العالم، مسارح اجمل - الكبرى بروكسل ساحة

 وثائقي 15:15

 ثمن بأي النوم

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 األول الجزء فريدة؟ األرض كانت لو ماذا

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

 للفردوس المظلم الجانب - سريالنكا

19:00 DW األخبار - األخبار 
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 وثائقي 19:15

 األول الجزء فريدة؟ األرض كانت لو ماذا

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 إثيوبيا ـ البيولوجي التنوع قيمة

21:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 21:15

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 روباأو من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 22:03

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 ثمن بأي النوم
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 األحد 2021-02-14 

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سيسيا 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

 باألطفال االتجار

. ةاليومي الحياة من جزء باريس مترو في النشل إجرامية؟ بيئة في ينشأون ألطفال المستقبلية اآلفاق هي ما
 .أهاليهم من بتكليف هذا يكون الحاالت معظم وفي. رومانيين أطفال به يقوم ما غالبا  
 مرة القبض حال في. رومانيون أطفال غالبا   به ويقوم اليومية، الحياة من جزء باريس مترو في النشل
 عمليا   لمونيُس الصغار اللصوص أن االستجواب عمليات تُظهر ما وسرعان. التحقيق الشرطة تتولى ثانية،
 يتم ذلك بعد. باريس ضواحي في قانوني غير بشكل يعيشون الذين والديهم إلى سرقوه الذي المبلغ كامل
 والديهم قِبَل من السرقة على أُجبروا أطفال   يجلس المحققين أمام. رومانيا إلى المسروقة األموال نقل

 األطفال لهؤالء بالنسبة المدرسة إلى الذهاب فإن وهكذا. ما عشيرة لزعيم شرف ديون لسداد المضطرين
 ومرافقة التصوير، بأعمال للقيام خاص تصريح على حصلوا التصوير طاقم أفراد. بالطبع وارد غير أمر  

 وراء كاملة جنائية منظمة كشف استطاعوا العناصر هؤالء. تحقيقاتهم أثناء والقضاء الشرطة عناصر
 بداية. أشخاص أربعة أو ثالثة من مجموعات نضم ينطلقون األطفال اللصوص. النشل عمليات

 خالل. يهربون ثم بذكاء، المحمولة وهواتفهم ومحفظاتهم حقائبهم يسرقوا أن قبل ضحاياهم، يستكشفون
 التي المبالغ كامل تسليم األطفال على ويتعين. تقريبا يورو 800 الطفل النشال يسرق أن يُمكن واحد يوم

 .السرقة على أطفالهم ويُجبرون قانوني غير بشكل باريس ضواحي في شونيعي الذين والديهم إلى سرقوها

 
 المسروقة األموال نقل مسار تتّبع في نجحوا فالمحققون. السلسلة في األخيرة الحلقة فقط هم األطفال لكن
 جميع في وعشائر عائالت تُنظمها هذه الجنائية األعمال. محددة أماكن إلى وصلت حيث رومانيا، إلى
 تكون الذي المكان إلى أي بروكسل، أو مدريد إلى األطفال إرسال يتم باريس، من انطالقا  . أوروبا ءأنحا
 .أكثر مالئمة النشل ظروف فيه
 الفُرصة لديهم هل. إجرامية بيئة هكذا في لألطفال المستقبلية اآلفاق على الضوء يسلط الوثائقي الفيلم

 باألطفال خاصة مراكز في وعاشوا عائالتهم عن فُصلوا الذين األطفال معظم مصير؟ هكذا من للهروب
 .عائالتهم إلى المطاف نهاية في عادوا المدرسة، إلى وذهبوا

 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

 األول الجزء فريدة؟ األرض نتكا لو ماذا

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 إثيوبيا ـ البيولوجي التنوع قيمة
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 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 10:15

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 باألطفال التجارا

 وثائقي 12:00

 إثيوبيا ـ البيولوجي التنوع قيمة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 13:00

 بلجيكا العالم، مسارح اجمل - الكبرى بروكسل ساحة

 وثائقي 13:15

 ثمن بأي النوم

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - ةالثقاف واحة 14:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 باألطفال االتجار

17:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 17:15

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 17:30

18:00 DW اراألخب 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

 للفردوس المظلم الجانب - سريالنكا

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع اةالحي - 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 - لمالعا حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 األول الجزء فريدة؟ األرض كانت لو ماذا

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين 2021-02-15 

 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

 باألطفال االتجار

 وثائقي 02:00

 إثيوبيا ـ البيولوجي التنوع قيمة

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 التنوير عن البحث - أمريكا في دالُجد الغورو

 المؤذين غير األتباع من. رسالته وينشر دينا   يؤسس أن شخص لكل المتحدة الواليات دستور يسمح
 .دينية لمجتمعات واسع نطاق - مستبدين طوائف معلمي إلى وصوال   المعالجين، إلى الفضائية، للكائنات
 والباطنيون الحياة ومدربو الشامان يحقق. ثانية جديد عصر موجة سنوات عدة منذ المتحدة الواليات تجتاح
 من السمية شديد مفرز وهو كامبو، باستخدام الذاتي الشفاء. الحياة مغزى عن الناس بحث مع جيدة أرباحا  
 العصر مشهد في حاليا   رواجا   يلقى جماعية، جلسات خالل تناوله يتم والذي العمالق، األمريكي الضفدع
. للجسم تطهيرا   يتناولوه الذين يعتبره ما وهو والدوار، القلب وخفقان التقيؤ إلى اهذ يؤدي. الجديد

 نهاية البتة تعني ال الطائفة أتباع أحد وفاة. قلبية سكتة إلى يؤدي قد المسحوق لهذا الخاطئ االستخدام
" راي آرثر سجيم" الحياة ُمدرب على ُحكم 2011 عام في. المتحدة الواليات في المعلمين هؤالء مسيرة
 عام وفي. ذاتيا مصنوعة ساونا خيمة في عمله ورشة في مشاركين ثالثة وفاة بعد عامين، لمدة بالسجن
 اعتبره ما وهذا. الدوالرات بآالف الذات تحقيق حول ندوات وباع فيغاس، الس إلى بعودته احتفل ،2019
 التبرعات من تعيش التي الكبيرة الطوائف أصل هي المتحدة الواليات. استراتيجيته نجاح على دليال   أتباعه
 15 استغل فهو كبيرة، ضجة رانيير كيث الطائفة مؤسس إدانة أثارت ،2019 عام في. ألعضائها المالية
 البربرية األساليب عن تحدثت الطائفة من فّرت التي النساء هؤالء إحدى. لمصلحته وسّخرهن إمرأة ألف
 للواليات الروحية المراكز على الضوء يسلط الوثائقي الفيلم. ائفةالط في النساء إلبقاء استُخدمت التي

 .روحانيين معلمين أنفسهم على يُطلقون لمن للجدل المثيرة الممارسات وعلى األمريكية المتحدة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من ةتلفزيوني تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 باألطفال االتجار

 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

 التنوير عن البحث - أمريكا في الُجدد الغورو

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

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 باألطفال االتجار

 وثائقي 10:00

 إثيوبيا ـ البيولوجي التنوع قيمة

 الصحة مجلة - ديكي بين صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 تايلند الملكية، سوكوتاي مدينة آثار

 الثقافي التراث قائمة في 1991 عام وأُدرجت العالم في معابد منشأة أكبر تايلند وسط في سوكوتاي تعد
 الطبيعي الحجم من األكبر بوذا وتماثيل المعابد أطالل من المكونة الشاسعة المنطقة ُرممت وقد. العالمي
 .أخرى مرة للزوار وفُتحت الماضي القرن ثمانينيات حتى عقود طيلة واسع نطاق على

 وأمر التايلندية، للهوية رمز بأنها سيام القديمة الملكية المدينة في المعابد مباني التايلندي الملك وصف
 مملكة عاصمة سوكوتاي وكانت. تقريبا   سحريال المفعول ذات فيها بوذا تماثيل مع القديمة المباني بترميم
 بطراز سمي ما الذهبي عصرها في وتأسس عشر، والرابع عشر الثالث القرنين في األولى سيام

 وكذلك مثال ، المعقوف باألنف األخرى الفنية التشكيالت من غيرها عن بوذا تماثيل وتتميز. سوكوتاي
 .األطراف ومرونة المنحنيين الحاجبين

 العبادة دور وبخالف. مترا   280 وعرضه مترا   240" ماهاتهات وات" الرئيسي المعبد لطو يبلغ
. المقدسة الشخصيات ذخائر فيها تُحفظ الدينية للعبادة مكان مئتي من أكثر المعبد في هناك كان األوروبية
 .هنا لبوذا خاصة ذخيرة وجود إلى" ماهاتهات وات" اسم ويشير

 وثائقي 11:15

 األول الجزء فريدة؟ األرض تكان لو ماذا

 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

 التنوير عن البحث - أمريكا في الُجدد الغورو

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 التنوير عن البحث - أمريكا في الُجدد الغورو

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

 األول الجزء فريدة؟ األرض كانت لو ماذا

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

 باألطفال االتجار

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الثالثاء 2021-02-16 

 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

 التنوير عن البحث - أمريكا في الُجدد الغورو

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 02:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 02:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 03:00

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 03:15

 وثائقي 04:00

 إثيوبيا ـ البيولوجي التنوع قيمة

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 06:00

 وحكايات وأشخاص لدو - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 األول الجزء فريدة؟ األرض كانت لو ماذا

 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

 التنوير عن البحث - أمريكا في الُجدد الغورو

 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

 اإلنسان 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

 إثيوبيا ـ البيولوجي التنوع قيمة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 باألطفال االتجار

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 - ألخبارا 

 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

 إثيوبيا ـ البيولوجي التنوع قيمة

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 22:03

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار جزمو مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 األربعاء 2021-02-17 

 وثائقي 00:00

 إثيوبيا ـ البيولوجي التنوع قيمة

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 األول الجزء فريدة؟ األرض كانت لو ماذا

 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

 وارالح بداية االختالف - توك جعفر 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 07:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 08:00

 وثائقي 08:30

 إثيوبيا ـ البيولوجي التنوع قيمة

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 قيوثائ 09:15

 األول الجزء فريدة؟ األرض كانت لو ماذا

 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 - وكت 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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 األول الجزء فريدة؟ ضاألر كانت لو ماذا

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 ثميرا - البشرية كنوز 18:03

 تايلند الملكية، سوكوتاي مدينة آثار

 وثائقي 18:15

 مبكر وإنذار خطر - تهتز إسطنبول

 هذه أن يرون الجيولوجيا علماء. شديدة تكتونية باضطرابات مهددة منطقة في إسطنبول تقع: الزلزال خطر
 .مدمرة عواقب مع - عنيف لزلزال القادمة السنوات في ستتعرض الضخمة المدينة
 الطريق في وفريقه بوتسدام في األرض لعلوم األلماني األبحاث مركز من بونهوف ماركو الزالزل عالم
 بمساعدة. نسمة مليون 15 سكانها عدد البالغ إسطنبول مدينة قبالة مرمرة، بحر في األميرات جزر إلى
 المنطقة، في الزالزل نم المبكر لإلنذار جديد نظام تطوير إلى األلماني العالم يسعى قياس، محطات عدة
 التكتونية الصفائح تلتقي. الزلزال وقوع من أيام أو ساعات قبل تحذيرية إشارات إرسال على قادر

 تلك في خاص بشكل مرتفعا   الزالزل خطر يجعل وهذا. مباشرة مرمرة بحر أسفل واألوراسية األناضولية
. الزلزال جراء شخص ألف 80 عن يقل ال ما مصرع تتوقع الكوارث من للحماية التركية الهيئة. المنطقة

 ولوائح شروط خالل من المثال سبيل على للزالزل، مقاومة أكثر تكون أن المدينة تحاول سنوات، عدة منذ
 كمال ورئيسها. وارتياب بشك البناء قطاع تراقب المعماريين المهندسين غرفة أن غير. صرامة أكثر بناء

 بونهوف، ماركو مثل الزالزل، علماء. بالضرورة للزالزل مقاوم يدجد هو ما كل ليس أن يؤكد غوكتشي
 على قدرة أكثر إسطنبول لجعل كبيرة جهودا   يبذلون الكوارث من الحماية على والقائمون والمهندسون

. يحدث قد بما أفضل وتنبؤات خاصة أبنية خالل من وذلك المستقبلية، الطبيعة وقوى الكوارث مقاومة
 .العظيم الزلزال يقع أن قبل فقط وقت أولةمس هي يبدو فكما

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:03

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 22:03

 تايلند الملكية، سوكوتاي مدينة آثار

 وثائقي 22:15

 مبكر وإنذار خطر - تهتز إسطنبول

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 2021-02-18 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 01:00

 تايلند الملكية، سوكوتاي مدينة آثار

 وثائقي 01:15

 مبكر وإنذار خطر - تهتز إسطنبول

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 قيوثائ 02:30

 إثيوبيا ـ البيولوجي التنوع قيمة

 وثائقي 03:00

 مبكر وإنذار خطر - تهتز إسطنبول

 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

 تايلند الملكية، سوكوتاي مدينة آثار

 وثائقي 05:15

 مبكر وإنذار خطر - تهتز إسطنبول

 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

 باألطفال االتجار

 روباأو في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 09:00

 تايلند الملكية، سوكوتاي مدينة آثار

 وثائقي 09:15

 مبكر وإنذار خطر - تهتز إسطنبول

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 10:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 10:30

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

 التنوير عن البحث - أمريكا في الُجدد الغورو

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 باألطفال االتجار

 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

 التنوير عن البحث - أمريكا في الُجدد الغورو

16:00 DW راألخبا - 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 ياالقضا 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 ديعن 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 2021-02-19 

 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

 مكانال 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

 إثيوبيا ـ البيولوجي التنوع قيمة

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

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

 الدولية القضايا أبرز على الضوء  يسلط عيأسبو 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

 ثالحد 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 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 2021-02-20 

 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

 الثاني الجزء فريدة؟ األرض كانت لو ماذا

 المتنوعة بحياتها األرض كانت لو ماذا األرض؟ مثل متطور بيئي نظام فيه كوكب ا يوم ذات سنكتشف هل
 .كوكبنا على بالعجائب مليئة اكتشاف لةرح نوعها؟ من فريدة والمعقدة
 الصدف من سلسلة خالل من إال تتحقق أن يمكن ال األرض على الحياة أن باطراد العلماء يفترض
 يبدو. معجزة إلى تصل بينها الجمع عند ولكن كبير، حد إلى محتمل غير منها كل صدف وهي. السعيدة
ا، للحياة الفعلي األصل ظل لو حتى. ونيالك باليانصيب فازت قد األرض كانت لو كما األمر  فنحن لغز 
 .اليوم خلفياته عن الكثير نعرف
 يوفر ما بينها من يوجد ال ولكن. الواسع الكون هذا في الشمسية واألنظمة المجرات من المزيد يكتشف
 من ةكامل سلسلة تتزامن أن يجب إذ. األرض على كما بدقة المتوازن البيئي النظام تمكن التي الظروف
 ذلك من وأكثر بل البركانية، والثورات النيزك ضربات مثل المتوقعة غير واألرضية الكونية األحداث
 العلماء حتى. كوكبنا تاريخ إلى رحلة في األحياء وعلماء الفضاء وباحثو الفلك علماء يأخذنا. بكثير

 حق ا؟ فريدة األرض كانت لو ماذا: يتساءلون الرصينون

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 التنوير عن البحث - أمريكا في الُجدد الغورو

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 مبكر وإنذار خطر - تهتز إسطنبول

 أوروبا في والمجتمع الحياة - وماكسيور 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

Enter Shikari (بريطانيا) 

 Take to the Skies األول ألبومها. اإلنجليزية ألبانز سانت مدينة من Enter Shikari فرقة جاءت
 الذي ،Shikari قارب من مأخوذ الفرقة اسم. إنجلترا في الذهبي بالمركز فاز 2007 عام في الصادر
 .Rou Reynolds المغني عم يمتلكه

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

 مبكر وإنذار خطر - تهتز إسطنبول

 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

 وتيةالعنكب والشبكة الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 الثاني الجزء فريدة؟ األرض كانت لو ماذا

 وثائقي 14:00

 رومانيا في المناخ تغير - الصحراء تتوسع حيث

 والجفاف مستمر، ارتفاع في الحرارة درجات. رومانيا جنوب في تاريخية منطقة أولتينيا، تغزو الرمال
 يحاولون البيئة حماة. بوخارست العاصمة ىإل تصل المشكلة بدأت الرملية العواصف بسبب. ازدياد في

 .التحريج إعادة خالل من األسوأ تفادي
 كانت حيث. بوضوح بها واإلحساس المناخ تغير عواقب رؤية يمكن رومانيا، في أولتينيا منطقة في

 وساحات مناطق النهر طول على اآلن تمتد الدانوب، نهر بضفاف تُحيط والغابات الخضراء المروج
 العاصمة إلى وحتى القرى، إلى الرمال تنقل الرياح. مربع كيلومتر 800 على مساحتها يدتز رملية

 الزراعية والسياسة الحراري االحتباس نتيجة ذلك وكل. كيلومتر 200 من أكثر تبعد التي بوخارست
 زتعزي إلى تشاوتشيسكو نيكوالي الديكتاتور سعى الماضي، القرن وثمانينيات سبعينيات في. الجائرة
 .البحيرات وتجفيف الغابات وإزالة األشجار قطع خالل من رقعته وتوسيع الزراعي اإلنتاج

 
. بالدهم جنوب في المستمر الدمار وقف اآلن يحاولون محليون وسياسيون أعمال ورجال البيئة حماة

 للعثور المنطقة تلك إلى بانتظام يسافر بيرسينو، أوكتافيان البيئي، والناشط بوخارست عن النائب البرلماني
 إقناع إلى بوبيسكو، دان الغابات مهندس مع بالتعاون يسعى، وهو. للتصّحر الرئيسية المصادر على

 .لالستعمال صالحة غير أصبحت التي الحقول في جديدة أشجار بزراعة والمسؤولين المحليين السكان

 
 مثل السهلة، الحبوب محاصيل حتى. لديهم الرملية التربة في خضروات زراعة المزارعون يستطيع بالكاد
 إلى اآلن لجأوا القاسية، الظروف هذه ظل وفي. التربة في الغذائية العناصر من يكفي ما تجد تعُد لم الذرة،
 .البطيخ من مالئمة أنواع زراعة

 مع اآلخر تلو جفاف: المناخ تحّول بسبب أوروبا في أخرى مناطق يتهدد ما بالفعل اآلن يحدث أولتينيا، في
 .والزراعة البيئة على وخيمة عواقب

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 15:00

 تايلند الملكية، سوكوتاي مدينة آثار

 وثائقي 15:15

 مبكر وإنذار خطر - تهتز إسطنبول

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 لثانيا الجزء فريدة؟ األرض كانت لو ماذا

17:00 DW األخبار - األخبار 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 17:15

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

 سبوعاأل هذا العالم - العالم حول مراسلون 18:03

 وثائقي 18:15

 التنوير عن البحث - أمريكا في الُجدد الغورو

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 الثاني الجزء فريدة؟ األرض كانت لو ماذا

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 رومانيا في المناخ تغير - الصحراء تتوسع حيث

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

Enter Shikari (بريطانيا) 

 اإلنسان و العولمة ةمجل - 3000 العولمة 22:45

 وثائقي 23:15

 مبكر وإنذار خطر - تهتز إسطنبول
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 األحد 2021-02-21 

 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

 األول الجزء الجديد، الحرير طريق - أوروبا إلى الصين بوابة

 70 من أكثر. وأوروبا وإفريقيا ياآس بين تجارية شبكة الجديد، الحرير طريق: العمالق الصين مشروع إنه
 على رأسا   القديم العالمي النظام يقلب أن المشروع لهذا يُمكن. الحرير طريق من جزءا   بالفعل باتت دولة
 .عقب

 الدولة تنفق حيث العالم، حول والطرق الحديدية السكك وخطوط والموانئ الجسور في الصين تستثمر
 بينغ جين شي الصيني الرئيس ويَِعدُ . الجديد الحرير بطريق لمهاح على اليورو مليارات مئات الصينية
 .الصينيون ينفذُّها ما غالب ا التحتية البنية مشاريع أن غير. بأسره والعالم للصين وثروة تنمية بفرص
 الصينيين أن غير. اليونان في االستثمار في ترغب أوروبية دولة أي تعد لم اليونانية، المالية األزمة بعد
ا واشتروا الفرصة هذه نتهزواا  حصة على 2016 عام في استحوذوا وقد بيرايوس، ميناء في أسهم 

 يعد لم أنه على الميناء مع اليونانية الموانئ عمال نقابة تتعامل هذا، يومنا حتى. الميناء شركة في األغلبية
 .  يونانية ملكية
ا إيطاليا أصبحت 2019 عام في  استثمارات على بالفعل االتفاق تم وقد. دالجدي الحرير طريق من جزء 
 أوروبا، من وبخاصة منتقدة، أصوات   فيه تتعالى وقت   في  هذا َيْحُدثُ . البالد شمال ترييستي ميناء في
 .أوروبا تقسيم في ويساهم العالم في الصين هيمنة يعزز الحرير طريق مشروعَ  أن ترى

 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

 الثاني الجزء فريدة؟ األرض كانت لو ماذا

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 ثائقيو 08:00

 رومانيا في المناخ تغير - الصحراء تتوسع حيث

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 08:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 09:00

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 10:00

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

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 األول الجزء الجديد، الحرير طريق - أوروبا إلى الصين بوابة

 وثائقي 12:00

 رومانيا في المناخ تغير - الصحراء تتوسع حيث

 الصحة ةمجل - يديك بين صحتك 12:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 13:00

 تايلند الملكية، سوكوتاي مدينة آثار

 وثائقي 13:15

 مبكر وإنذار خطر - تهتز إسطنبول

 السيارات مجلة - السرعة عالم 14:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 14:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 15:00

16:00 DW خباراأل - األخبار 

 وثائقي 16:15

 األول الجزء الجديد، الحرير طريق - أوروبا إلى الصين بوابة

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 نعي من تلفزيونية تقارير - مراسلون 18:03

 أوروبا من موسيقية عروض - أوروبية موسيقى 18:15

Enter Shikari (بريطانيا) 

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 التنوير عن البحث - أمريكا في الُجدد الغورو

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في مجتمعوال 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 لعالما - العالم حول مراسلون 22:03

 وثائقي 22:15

 الثاني الجزء فريدة؟ األرض كانت لو ماذا

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 23:00
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 اإلثنين 2021-02-22 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 00:00

 أوروبا في والمجتمع ةالحيا - يوروماكس 00:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 األول الجزء الجديد، الحرير طريق - أوروبا إلى الصين بوابة

 وثائقي 02:00

 رومانيا في المناخ تغير - الصحراء تتوسع حيث

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 02:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 األلمان اليهود الشباب. يهودي أنا

 على إليهم ينظر أن ويريدون فضائية، كائنات ليسوا إنهم يقولون ألمانيا؟ في الشباب اليهود يشغل الذي ما
 .ألمانيا في بديهي غير أمرا   ذلك يزال ال ،2021 عام في حتى. عاديون شباب أنهم
 مع للتعامل مضطرا   تكون أن كلها؟ المدرسة في الوحيدة اليهودية أو الوحيد اليهودي نتكو أن يعني ماذا

 وإنستغرام، توراة يهودي، ومعبد رياضي ملعب بين اليومية الحياة عن فيلم   نمطية؟ صور أو كليشيهات
 المعادية الشعارات. األلمانية المدارس باحات في شائعة شتيمة تعتبر" يهودي أنت. "والحفالت والسبت
 واليهود الشابات لليهوديات اليومية الحياة من جزءا   تعتبر  المسبقة واألحكام السمجة والنكات للسامية
 عالنية داوود نجمة قالدة أو الكيباه ارتداء يستطيعون ال أنهم المحزن من لهم، بالنسبة. ألمانيا في الشباب

 .داءاتواالعت للمضايقات التعرض من خوفا   وذلك مكان، أي في
 للكثيرين بالنسبة نحن: "يقول ،(عاما   20) إيالن. الضحية دور من الخروج يريدون هم أخرى، ناحية من

هّمشة جماعة  ،(عاما   12) باوال". الدرجة هذه إلى اختزالنا يتم أن الخطأ من لكن. دائما   إذاللها يتم م 
 ."غريبة بطريقة دائما   إلينا يُنظر أال أتمنى أجل،: "تُضيف

 الشبان بين مختلفة توجهات هناك. ألمانيا في بالحيوية مفعمة شابة يهودية حياة هناك أن يُظهر لفيلما
 ال أنهم وهو واحد، أمر يجمعهم. بالتكنولوجيا ومهتمون ورياضيون وموسيقيون وملحدون متدينون: اليهود
 فاعل كشباب بل ،(عاما   19) رومان يقول كما فقط،" متحف من قطعة" أنهم على إليهم يُنظر أن يريدون
 . والمكان اللحظة يعيش
 و 12 بين أعمارهم تتراوح يهود شبان مع حساسة محادثات من فقط ويتكون الفيلم، في تعليق يوجد ال

 وميونخ وإيسن وأوسنابروك وفرانكفورت برلين في تينهافن يان السينمائي المخرج أجراها عاما ، 25
 .للسامية معادية أحداث من دقيقة بتفاصيل تُستكمل المحادثات هذه. وفيسلنغ

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 04:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 04:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 األول الجزء الجديد، الحرير طريق - أوروبا إلى الصين بوابة

 الحدث تعاصر اتريبورتاج - كثب عن 06:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 06:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 األلمان اليهود الشباب. يهودي أنا
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 لوجياوالتكنو العلوم مجلة - اآلن المستقبل 08:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 08:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 09:00

 وثائقي 09:15

 األول الجزء الجديد، الحرير طريق - أوروبا إلى الصين بوابة

 وثائقي 10:00

 رومانيا في المناخ تغير - الصحراء تتوسع حيث

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 10:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 11:00

 هولندا كيندرديك، في الهواء طواحين

 البشر عبقرية على القوي الشاهد" بـ هولندا جنوب في كيندرديك بلدة طواحين اليونسكو منظمة وصفت
 من حمايته أجل من 1740 عام قرابة روتردام ميناء عن بعيد غير مكان في الطواحين أقيمت". وثباتهم

ا هذا يومنا حتى التوماز الفيضانات،  .البشري لإلبداع رمز 
 تحافظ قطة وكانت سلة، في هولندا جنوب في الفيضانات كوارث إحدى في ُوجد طفال   إن األسطورة تقول
 إلى ذلك بعد السكان دفع ما عام، ألف من أكثر قبل الفيضان حدث وبالفعل. الماء على السلة توازن على
 جلب أجل ومن". األطفال سدّ " أي كيندرديك، بلدة اسم جاء هنا ومن. هموحقول أنفسهم لحماية السدود بناء
. هواء طواحين 1740 عام قرابة السكان أنشأ ارتفاعا   أكثر مناطق إلى المنخفضة األراضي من الماء

 ولها الحياة إيقاع تحدد فهي. عيشهم حيثيات في ترافقهم الحين ذلك منذ الضخمة الطواحين هذه وأصبحت
 الطاقة مولّدات أهمية مدى الفيلم يظهر. شفراتها وضعية بحسب شيء عن للتعبير بها خاصةال لغتها
 ولم هولندا، من الجزء هذا سكان لحياة ضرورية طويلة لمدة كانت ثقافة   آثار أنها كما. هذه بالبيئة الرفيقة
 .العشرين القرن في إال واسع ا استبداال   اآلالت بها تُستبدل

 وثائقي 11:15

 الثاني الجزء فريدة؟ األرض كانت لو اماذ

 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

 األلمان اليهود الشباب. يهودي أنا

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 14:00

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 14:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 15:00

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 األلمان اليهود الشباب. يهودي أنا

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

 الثاني الجزء فريدة؟ األرض كانت لو ماذا

19:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 رلألخبا 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

 ائقيوث 22:15

 األول الجزء الجديد، الحرير طريق - أوروبا إلى الصين بوابة

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

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

 برلين في ملهمة قصص - كايةح عندي 00:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 00:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 01:00

 وثائقي 01:15

 األلمان اليهود الشباب. يهودي أنا

 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

Enter Shikari (بريطانيا) 

 وثائقي 04:00

 رومانيا في المناخ تغير - الصحراء تتوسع حيث

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 04:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 05:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 06:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   06:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 07:00

 وثائقي 07:15

 الثاني الجزء فريدة؟ األرض كانت لو ماذا

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 08:00

 األلماني ريالدو حصاد - األلماني الدوري 08:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 األلمان اليهود الشباب. يهودي أنا

 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 روضع - أوروبية موسيقى 11:15

Enter Shikari (بريطانيا) 

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 12:00

 األلماني الدوري حصاد - األلماني الدوري 12:30

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

 وثائقي 14:30

 رومانيا في المناخ تغير - الصحراء تتوسع حيث

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 األول الجزء الجديد، الحرير طريق - أوروبا إلى الصين بوابة

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

 رومانيا في المناخ تغير - الصحراء تتوسع حيث

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 2021-02-24 

 وثائقي 00:00

 رومانيا في المناخ تغير - الصحراء سعتتو حيث

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 00:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 01:00

 وثائقي 01:15

 الثاني الجزء فريدة؟ األرض كانت لو ماذا

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 02:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 02:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 03:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   04:00

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 04:30

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 05:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 06:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 06:30

 الحوار بداية فاالختال - توك جعفر 07:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 08:00

 وثائقي 08:30

 رومانيا في المناخ تغير - الصحراء تتوسع حيث

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 09:00

 وثائقي 09:15

 الثاني الجزء فريدة؟ األرض كانت لو ماذا

 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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 الثاني الجزء فريدة؟ األرض كانت لو ماذا

16:00 DW األخبار - األخبار 

 ألسبوعا 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

 هولندا كيندرديك، في الهواء طواحين

 وثائقي 18:15

 السمع أعجوبة

 الساعة مدار على السمع حاسة تعمل. السمع: تماما   يقظا   مهم جزء   يكون نائما ، اإلنسان يكون عندما حتى
 المنبهة اإلشارات كثرة من غالبا   يعاني السمع لكن. والتوجيه التواصل وتأمين الخطر مصادر لتحديد
 .بالتوتر ويصاب
 مليون 400 من أكثر إن تقول العالمية الصحة منظمة: وضعيفة حساسة أيضا   لكنها للغاية، فعالة األذن
. للخطر معرضون الشبان من مليار من وأكثر السمع، في ضعف من يعانون العالم أنحاء جميع في شخص
 سمع وبدون. األولى أيامه في عديدة لمخاطر عرضة اإلنسان لكان السمع، فلوال. للغاية مهمة السمع حاسة
 مشاكل يواجه أن يُمكن كما. محدود بشكل إال اآلخرين مع التواصل هذه أيامنا في لإلنسان يمكن ال فعال،
 إنه روش ديدييه الضرير الفرنسي األعمال رجل يقول المثال، سبيل على. المكان في والتوجه التوازن في
 في العشاء طعام تناُول خالل من أيضا ، اآلخرين لدى ملموسة تجاربه جعل على يعمل وهو. بأذنيه يرى

 منذ. حولهم يدور ما رؤية دون الطعام تناول على قادرون بأنهم لهم يُثبت فبذلك .دامس ظالم في مطاعمه
 يتعرض ما فغالبا  . العالم سكان من واسعة لشريحة بالنسبة الصوتية المنبهات زادت الصناعية، الثورة
 ضوضاء بسبب قصد غير عن أو مثال ، بالموسيقى االستمتاع عند طوعي بشكل سواء لإلجهاد، السمع
. العمر منتصف في أشخاص لدى فقدانه وربما السمع ضعف إلى يؤدي ما وهذا. اليومية الحياة جيجوض

 كلية في باحثون يعمل السمع، ضعف من يعانون الذين األشخاص لماليين طبيعي بشكل السمع إلعادة
 وذلك ن،األذ أعماق في للخاليا الحياة إعادة على كاليفورنيا جنوب وجامعة هارفارد جامعة في الطب

 األبحاث جانب إلى الباحثين، من فرق   تعمل األلمانية غوتينغن جامعة في. التناول سهل دواء باستخدام
 إنها. الوراثي البصريات علم خالل من السمع استعادة على تعمل السمعية، المنبهات نقل حول األساسية
. للضوء الفيزيائي التحفيز عبر للصوت، تستجيب تعد لم التي الداخلية األذن أعصاب لتفعيل محاولة
 في للضوء حساسة جعلها يتم التي العصبية المشابك تحفيز على ذلك في تعمل الرقمية الضوء مصادر
 الصمم من معينة بأنواع المصابون األشخاص يستطيع أن يُفترض الجيني العالج خالل ومن. األذن قوقعة
 .حياتهم في مرة ألول أو ثانية، السمع

19:00 DW األخبار موجز - خباراأل 

 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 عولمةال مجلة - 3000 العولمة 21:30

22:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 22:03
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 هولندا كيندرديك، في الهواء طواحين

 وثائقي 22:15

 السمع أعجوبة

23:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 لألخبار موجز مع اليوم أحداث ألبرز تحليلية متابعة - DW مسائية 23:03
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 الخميس 2021-02-25 

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 00:00

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 00:15

 تصاديةاالق المجلة - ألمانيا في صنع 00:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 01:00

 هولندا كيندرديك، في الهواء طواحين

 وثائقي 01:15

 السمع أعجوبة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 02:00

 وثائقي 02:30

 رومانيا في المناخ تغير - الصحراء تتوسع حيث

 وثائقي 03:00

 السمع أعجوبة

 سياراتال 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

 هولندا كيندرديك، في الهواء طواحين

 وثائقي 05:15

 السمع أعجوبة

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 06:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 06:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 07:00

 وثائقي 07:15

 األول الجزء الجديد، الحرير طريق - أوروبا إلى الصين بوابة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 08:00

 االقتصادية المجلة - ألمانيا في صنع 08:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 09:00

 هولندا كيندرديك، في الهواء احينطو

 وثائقي 09:15

 السمع أعجوبة

 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

 األلمان اليهود الشباب. يهودي أنا

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 12:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 12:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 13:00

 وثائقي 13:15

 األول الجزء الجديد، الحرير طريق - أوروبا إلى الصين بوابة

 االقتصادية مجلةال - ألمانيا في صنع 14:00

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 14:30

 المكان عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 15:00

 وثائقي 15:15

 األلمان اليهود الشباب. يهودي أنا

16:00 DW األخبار - األخبار 

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 16:15

 حكاياتو 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 داثأح 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 وارح - 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 2021-02-26 

 أوروبا في معوالمجت 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

 رومانيا في المناخ تغير - الصحراء تتوسع حيث

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

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   08:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 08:30

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

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 10:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 10:30

 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

Enter Shikari (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 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 - اراألخب 

 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 2021-02-27 

 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 ستقبلالم 02:45

 وثائقي 03:15

 !للتعذيب أحد يتعّرض أن يجوز ال

 ضد الحرب في استنطاق كأسلوب التعذيب المتحدة الواليات استخدمت ،2001سبتمبر 11الـ بعد
 أساليب في البحث بدأت االمريكية المركزية االستخبارات وكالة أن هو كثيرون، يعرفه ال ما. اإلرهاب
 .مرموقة جامعات بمساعدة الثانية، العالمية الحرب من وجيزة فترة بعد التعذيب

 التعذيب أساليب" آنذاك، المركزية االستخبارات لوكالة الجديد المدير دالس، ألين وصف 1953 عام في
 هو محاضرته في للطالب يكشفه لم ما لكن. برينستون جامعة في للخريجين اجتماع في" البشعة السوفييتية

 على السيطرة الممكن من يجعل أن شأنه من مكثف بحثي لبرنامج بالفعل الوقت ذلك في يخطط كان أنه
 .االستجوابات أثناء العقل
 باسم تُعرف. الحسي بالحرمان التعذيب مثل العمل، هذا نتائج على اليوم النفسي االستجواب تقنيات تعتمد

ا تترك ال الجسدي، التعذيب عكس على األنه ،"النظيف التعذيب" أو" األبيض التعذيب"  .مرئية آثار 
ا  استخبارات وخبراء مؤرخين مع المناقشات خالل من وكذلك الحالية، والوثائق األرشيف مواد إلى استناد 
ا ولكن سياسة، وعلماء  تاريخ على الضوء الوثائقي الفيلم يسلط الطبي، التعذيب تجارب ضحايا مع أيض 
ا واآلن والعراق أفغانستان في الممارسات تطبيق فيها بما ماكجيل جامعة في ىاألول البحثية البرامج  أيض 
 .المتحدة الواليات داخل
 الحبس وممارسة غريب أبو سجن في التعذيب فضيحة على الضوء الوثائقي يسلط أخرى، أمور بين من

 .النور رؤية دون لسنوات أقفاص في العيش السجناء على كان حيث غوانتانامو، في االنفرادي

 برلين في ملهمة قصص - حكاية عندي 04:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 04:30

 العنكبوتية والشبكة الرقمي العالم - كليك 05:00

 وثائقي 05:15

 األلمان اليهود الشباب. يهودي أنا

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 06:00

 وثائقي 06:15

 السمع أعجوبة

 أوروبا في والمجتمع الحياة - روماكسيو 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



 

 

 DW Arabia | السبت 2021-02-27  69/73

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 09:45

 وثائقي 10:15

 السمع أعجوبة

 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 لشبكةوا الرقمي العالم - كليك 13:00

 وثائقي 13:15

 !للتعذيب أحد يتعّرض أن يجوز ال

 وثائقي 14:00

 المناخ تحول النرويج تكافح كيف - الكربون أكسيد ثاني مخزن

 أو األوروبية الصناعة عن الناجمة الكربون أكسيد ثاني انبعاثات جميع من التخلص إلى النرويج تسعى
 تحت صخرية طبقات في وتخزينه للمناخ، الرئيسي القاتل الكربون، أكسيد ثاني ضخ تعتزم كما. معالجتها

 .الكربون أكسيد لثاني االصطناعي التخزين مخاطر عن فيلم. الشمال بحر
 األسمنت صناعة في العمليات من لكثير الحتمية المخلفات من هو بالمناخ الضار الكربون أكسيد ثاني

 النرويج إلى ونقلها الضارة المادة هذه وجمع امتصاص ا  ممكن يكون أن يُفترض. والمعادن والكيماويات
 ثاني انبعاثات تجنب إجراءات من تكلفة أقل يكون أن ذلك شأن من ألن ُمغر، عرض إنه. سفن بواسطة
 بحر قاع عبر بيرغن، مدينة شمال محطة من السامة الغاز انبعاثات تُضخّ  أن يُفترض. الكربون أكسيد

ن ثم الشمال،  الشفق مشروع" في تجارب تُجري النرويج. األرض تحت متر 2500 مقع على تُخزَّ
 في. وتخزينه الكربون أكسيد ثاني احتجاز بتكنولوجيا يسمى لما المطلوبة الخطوات جميع على" القطبي
 وهذا،. كبيرة بمقاومة اآلن، حتى األرض، تحت الكربون أكسيد ثاني تخزين تجارب اصطدمت ألمانيا،
 من سيكون أنه من تقريبا ، سيناريوهاتهم جميع في ينطلقون، للمناخ الدولي لمجلسا خبراء أن علما  

 وإال وتخزينها، الجوي الغالف من الحراري االحتباس غازات من األطنان مليارات امتصاص الضروري
 .أقصى كحد درجتين، بمقدار العالمية الحرارة درجة ارتفاع من الحد اإلمكان في يكون فلن
 ترطيب إعادة خالل من وذلك طبيعية، بطريقة الدفيئة الغازات من للحد أخرى يقةطر هناك لكن

 من المائة في خمسة حوالي عن المسؤولة هي الجافة الرخاخ فاألرض. الرخاخ أراضي أو المستنقعات
 هيحدد ما هذا له؟ حامية أو للمناخ قاتلة المستنقعات هل. ألمانيا في الحراري االحتباس غازات انبعاثات
 ثاني من كبيرة كميات امتصاص الرخاخ أراضي تستطيع الطويل، المدى على: المياه منسوب مستوى
 .الكربون أكسيد

 
 سبب توضيح ويحاول وسلبياتها، المخزنة الكربون أكسيد ثاني انبعاثات إيجابيات يتناول الوثائقي الفيلم
 .طويلة سنوات منذ المستنقعات ترطيب إعادة تقدم عدم

 الصحة مجلة - يديك بين تكصح 14:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 15:00

 هولندا كيندرديك، في الهواء طواحين

 وثائقي 15:15

 السمع أعجوبة

16:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 16:15

 !للتعذيب أحد يتعّرض أن يجوز ال

17:00 DW األخبار - األخبار 
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 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

 األلمان اليهود الشباب. يهودي أنا

19:00 DW األخبار - األخبار 

 وثائقي 19:15

 !للتعذيب أحد يتعّرض أن يجوز ال

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 والتكنولوجيا العلوم مجلة - اآلن المستقبل 20:03

 وثائقي 20:30

 المناخ تحول النرويج تكافح كيف - الكربون أكسيد ثاني مخزن

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

 السمع أعجوبة
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 األحد 2021-02-28 

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 00:00

 الثقافية المجلة - الثقافة واحة 00:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 01:00

 وحكايات وأشخاص دول - أوروبا على عين   02:00

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 02:30

 لمكانا عين من تلفزيونية تقارير - مراسلون 03:00

 وثائقي 03:15

 الثاني الجزء الجديد، الحرير طريق - أوروبا إلى الصين بوابة

 70 من أكثر. وأوروبا وإفريقيا آسيا بين تجارية شبكة الجديد، الحرير طريق: العمالق الصين مشروع إنه
 على رأسا   ديمالق العالمي النظام يقلب أن المشروع لهذا يُمكن. الحرير طريق من جزءا   بالفعل باتت دولة
 .عقب

 الدولة تنفق حيث العالم، حول والطرق الحديدية السكك وخطوط والموانئ الجسور في الصين تستثمر
 والبلقان الشرقية أوروبا دول تولي. الجديد الحرير بطريق حلمها على اليورو مليارات مئات الصينية
 االتحاد عن بديلة مالية مصادر نع بحثا   الصينية، واالستثمارات للقروض كبيرة أهمية خاص بشكل

 توزال في. للغرب كبوابة اإلستراتيجية أهميتها بفضل جذابة المنطقة تلك تعتبر والصين. األوروبي
: األمر هذا إزاء متباينة آراء ثمة. الصينيين بمساعدة بالفحم تعمل للطاقة جديدة محطة إنشاء يتم البوسنية،

 الصادرة االنبعاثات ألن الهواء جودة تحسين على ستعمل الجديدة الطاقة محطة أن البعض يعتقد حين ففي
 البوسنية الدولة التزام وتفّهم استيعاب آخرون يستطيع ال القديمة، المحطات من بكثير أقل ستكون عنها

 .قادمة سنة أربعين مدى على الطاقة لتوليد الفحم باستخدام

 
 ومنجم، للصلب قديم مصنع في الصينيون استثمر .المنطقة في الصيني للتمويل متلق أكبر هي صربيا
 تعاون في أساسي بشكل يكمن األوروبي االتحاد قلق. سريع وطريق الدانوب نهر فوق جسر بتشييد وقاموا
 التعرف كاميرات بتركيب هواوي تقوم الصيني،" اآلمنة المدينة مشروع" إطار ففي. هواوي مع صربيا
 الحديد سكة خط: هو لصربيا بالنسبة األهم المشروع. بلغراد حاءأن جميع في موقع 800 في الوجه على
 في لكن. األوروبي االتحاد بمعايير اإليفاء على قدرتها إثبات الصين تريد هنا. وبودابست بلغراد بين

 الصينيين مع مشروع أي يبدأ لم الحديد، سكة خط انتهاء نقطة حيث األوروبي، االتحاد في العضو هنغاريا
 له، كشريك الصين أهمية على للتأكيد فرصة أي يُفّوت ال أوربان فيكتور المجري الرئيس. اآلن حتى
 .لبالده الجديد الحرير طريق يجلبها أن يُمكن التي الفوائد وعلى

 اإلنسان و العولمة مجلة - 3000 العولمة 04:00

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 04:30

 األسبوع هذا لمالعا - العالم حول مراسلون 05:00

 وثائقي 05:15

 !للتعذيب أحد يتعّرض أن يجوز ال

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 06:00

 السيارات مجلة - السرعة عالم 06:30

 ساخر سياسي برنامج - شو البشير 07:00

 وثائقي 08:00

 المناخ تحول النرويج تكافح كيف - الكربون أكسيد ثاني مخزن

 الثقافية المجلة - افةالثق 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 العالم - كليك 10:15

 الحدث تعاصر ريبورتاجات - كثب عن 10:30

 األسبوع هذا العالم - العالم حول مراسلون 11:00

 وثائقي 11:15

 الثاني الجزء الجديد، الحرير طريق - أوروبا إلى الصين بوابة

 وثائقي 12:00

 المناخ تحول النرويج تكافح كيف - الكربون أكسيد ثاني مخزن

 الصحة مجلة - يديك بين صحتك 12:30

 اإلنسانية ميراث - البشرية كنوز 13:00

 هولندا كيندرديك، في الهواء نطواحي

 وثائقي 13:15

 السمع أعجوبة

 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

 الثاني الجزء الجديد، الحرير طريق - أوروبا إلى الصين بوابة

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 - باراألخ 

 وثائقي 19:15

 األلمان اليهود الشباب. يهودي أنا

20:00 DW األخبار موجز - األخبار 

 السيارات مجلة - السرعة عالم 20:03

 أوروبا في والمجتمع الحياة - يوروماكس 20:30

21:00 DW األخبار - األخبار 
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 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

 !للتعذيب أحد يتعّرض أن يجوز ال

 الحوار بداية االختالف - توك جعفر 23:00


