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عربيات
دوليات

حديث التعليم واإلعالم على ضفة الراين
بون ــ معمر عطوي
رغم التحول املفاجئ للطقس بالنسبة
إل��ى اآلت�ين م��ن دول ع��دي��دة للمشاركة
في «منتدى اإلعالم والتعليم العاملي»
ال� �خ ��ام ��س ،غ � ��ادر م �ع �ظ��م اإلع�ل�ام �ي�ي�ن
املشاركني غرفهم الدافئة في الفنادق
إلى مركز الصحافة الواقع في مجمع
«دوي �ت � ُش��ه ف �ي �ل��ه» وس ��ط م��دي �ن��ة ب��ون،
ح� �ي ��ث أق � �ي� ��م ح� �ف ��ل اس� �ت� �ق� �ب ��ال ت �ح��دث
فيه رئيس قسم ال�ع�لاق��ات العامة في
املؤسسة اإلعالمية األملانية الرسمية،
هنريك شوت.
يوم أول من أمس كانت بداية املؤتمر،
ال��ذي ت��واف��رت فيه ك��ل وس��ائ��ل ال��راح��ة
واالت � � � �ص � � ��ال ل� �ل� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن ،ورب � �م� ��ا
امل �ش��ارك�ين؛ خ��دم��ات��ه م�ج��ان�ي��ة ع��دي��دة،
م��ن ب�ط��اق��ات وس��ائ��ل ال�ن�ق��ل ال �ع��ام في
م��دي �ن��ة ب � ��ون ،إل� ��ى خ ��دم ��ة اإلن �ت ��رن ��ت،
ً
وص ��وال إل��ى إم �ك��ان اس �ت �خ��دام دراج��ة
ن��اري��ة .ب��دا االهتمام الرسمي بأعمال
امل ��ؤت �م ��ر واض � �ح� ��ًا ،ح �ي��ث ب �ع��ث وزي ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة األمل ��ان� �ي ��ة ،غ �ي ��دو ف�ي�س�ت��ر
فيله ،رس��ال��ة مكتوبة إل��ى امل�ش��ارك�ين،
رأى ف �ي �ه��ا أن ال �ت �ع �ل �ي��م ه ��و «م �ف �ت��اح
املوارد» في القرن الحادي والعشرين،
ً
ق� ��ائ �ل�ا« :ال �ت �ع �ل �ي��م ي� �ق � ّ�وي اإلم �ك ��ان ��ات

الفردية لدى اإلنسان في سبيل النمو
والتطور».
كذلك ،تحدث وزير التعليم االتحادي
ج ��ورج ش��وت��ه ،ال ��ذي أث �ن��ى ع�ل��ى عمل
ال �ه �ي �ئ��ة اإلع�ل�ام �ي ��ة األمل ��ان� �ي ��ة ،م�ش�ي�رًا
إل ��ى أه�م�ي��ة ع��ام��ل ال�ت�ع�ل�ي��م ف��ي ت�ط��ور
ال�ب�ش��ر ،فيما ت�ن��اول��ت وزي��رة ال�ش��ؤون
االت �ح��ادي��ة ف��ي ح �ك��وم��ة والي� ��ة ش�م��ال
ال��راي��ن فيستفاليا ،انغيليكا ش�ف��ال ــ
دوري � ��ن ،م��وض��وع أوروب � ��ا وال�ت�ع�ل�ي��م.
ب� � � � ��دوره ،ع � � � ّ�رف ع � �م� ��دة م ��دي� �ن ��ة ب� ��ون،
ي ��ورغ ��ن ن �ي �م �ب �ت��ش ،ب �ع��اص �م��ة أمل��ان �ي��ا
ال �غ��رب �ي��ة خ�ل��ال ان �ش �ط��ار ال� �ب�ل�اد إل��ى
ق�س�م�ين ق �ب��ل ال ��وح ��دة ف��ي ع ��ام .1990
أم� ��ا م ��دي ��ر «دوي� �ت� �ش ��ه ف� �ي� �ل ��ه» ،إي��ري��ك
ب� �ي� �ت ��رم ��ان ،ف� �ق ��د ت � �ح� ��دث ن ��ائ� �ب ��ًا ع �ن��ه
امل � �س � ��ؤول ف� ��ي امل ��ؤس� �س ��ة اإلع�ل�ام� �ي ��ة،
راي� � � �ن� � � �ه � � ��ارد ه� � ��ارش � � �ت� � ��اي� � ��ن ،م� �ش� �ي� �رًا
إل� ��ى أن «ث� ��ال� ��وث ال �ث �ق��اف��ة وال �ت �ع �ل �ي��م
واإلع �ل��ام ،ال �ت��ي ي�ن��اق�ش�ه��ا امل �ش��ارك��ون
ف ��ي امل ��ؤت� �م ��ر ،ه ��ي م ��ن أه� ��م ت �ح��دي��ات
العوملة».
امل��ؤت�م��ر ت��اب��ع أع�م��ال��ه ب�م�ش��ارك��ة أكثر
من  800شخص عبر العالم ،اجتمعوا
ف��ي املبنى الجميل ال��واق��ع على ضفة
ن� �ه ��ر ال� � ��راي� � ��ن ،ح� �ي ��ث ك� � ��ان م ��وض ��وع
التعليم واإلع�ل�ام سلسًا ،واملناقشات

ت�م�ي��زت ب��اخ�ت�ص��ار ك�ل�م��ات املتحدثني
وت �ع��دد اآلراء ،ف�ي�م��ا أن �ق��ذت الطبيعة
الجميلة املحيطة بمكان املؤتمر هذه
الفاعليات الحاشدة من امللل والرتابة،
بفعل تأثير نداوة النهر الجميل الذي
ينساب خلف املجتمعني في مشهدية
رائعة.
ل �ع��ل أب � ��رز امل� �ح ��اور ق �ب��ل ال �ظ �ه��ر ك��ان
م ��وض ��وع «دور اإلع� �ل ��ام ب�ي�ن ض�غ��ط
ال �س��وق وم �ه �م��ة ال �ت �ع �ل �ي��م» .أم ��ا ف�ت��رة
م � ��ا ب� �ع ��د ال � �ظ � �ه� ��ر ،ف� �ت� �ح ��دث خ�ل�ال �ه��ا
ع ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن امل �ش��ارك�ي�ن وت �ن��اول��ت
ُ
ق� � �ض � ��اي � ��ا ع � � ��دي � � ��دة ك� � ��ان� � ��ت ت � �ن� ��اق� ��ش
ب� ��وق� ��ت ق� �ص� �ي ��ر ج � � �دًا ل� �ك ��ل م� �ت� �ح ��دث.

م � ��ن ه � � ��ذه امل� � ��وض� � ��وع� � ��ات« :امل � �ع ��اه ��د
ال� �ف ��اش� �ل ��ة أو ه �ي �ك �ل �ي��ة االح � � �ت� � ��راف».
ك� ��ذل� ��ك ك� � ��ان ل �ل �ب �ي �ئ��ة دوره � � � � ��ا ،ح �ي��ث
ك��ان��ت م �ش��ارك��ة م�ن�ظ�م��ة ال�ي��ون�ي�س�ك��و
ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة ل �ل��أم � ��م امل� � �ت� � �ح � ��دة ب� ��ورق� ��ة
حملت ع �ن��وان «ه��ل ال�ت�ط��ور األخ�ض��ر
ت �ن��اق��ض أم م �ن��اس �ب��ة؟ اس �ت �ش��راف��ات
املواهب».
وم��ن بني املواضيع التي أدرج��ت على
قائمة الحوار وجهة نظر الخوارزمية
للعالم ،أو علم ال� � �ـ « ،»Algorithmال��ذي
اب� �ت� �ك ��ره ع ��ال ��م ال ��ري ��اض� �ي ��ات ال �ع��رب��ي
ال� � �خ � ��وارزم � ��ي .ون� ��اق� ��ش ه � ��ذا ال �ب �ح��ث
م� ��وض� ��وع ش �ب �ك��ة «غ � ��وغ � ��ل» وإم� �ك ��ان
تطوير وس��ائ��ط االت�ص��ال اإللكتروني
الحديث للوعي والتعليم.
ول �ل �ش��رق األوس� ��ط أي �ض��ًا ن�ص�ي�ب��ه من
امل� � � � � � ��داوالت ،ف� �ق ��د ش � ��ارك � ��ت م��ؤس �س��ة
«ك ��ون ��راد أدي � �ن ��اور» ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ح��زب
امل�س�ي�ح��ي ال��دي �م��وق��راط��ي ال �ح��اك��م في
أملانيا ،ببحث تناول دور اإلع�لام في
تشكيل الثقافة السياسية في الشرق
األوس��ط وش�م��ال أفريقيا ،فيما كانت
هناك دراسة عن التطورات األكاديمية
في تونس ومصر بعد الثورة في كال
ال �ب �ل��دي��ن ودور ال �ج��ام �ع��ات ك��وك��االت
للتغيير.

كانت هناك دراسة عن
التطورات األكاديمية
في تونس ومصر

استراحة
41 71 50 4 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 1 5 4

«أف بي آي» يحقق بوجود
اسالميني متطرفني
في الجيش األميركي
كشفت اإلذاعة القومية األميركية
العامة «إن بي آر» أن مكتب
التحقيقات الفدرالي (إف بي
آي) يحقق في وجود  100ممن
وصفتهم بـ «ناشطني إسالميني
متطرفني» في صفوف الجيش
األميركي ،بينهم  10اشخاص
خطرين ويشتبه في أنهم
يخططون العتداءات أو إقامة
اتصاالت مع متطرفني خطرين
آخرين.
وقدم مكتب «إف بي آي» ووزارة
الدفاع (البنتاغون) هذه املعطيات
في جلسة استماع مغلقة أمام
لجنتي األمن الداخلي في مجلسي
النواب والشيوخ في كانون األول
املاضي.
ووصف مسؤولون أميركيون هذه
الحاالت بأنها تشكل «تهديدات
داخلية» وهي ال تشمل فقط
األفراد العاملني في الجيش
األميركي بل أيضا األفراد الذين
بيدهم حرية الوصول إلى املرافق
العسكرية مثل املقاولني واألقارب
املباشرين للعسكريني الذين
يخضعون للمراقبة.
وقال رئيس لجنة األمن
الداخلي في مجلس الشيوخ،
جو ليبرمان إنه «بالنسبة إلى
ماليني األشخاص في الجيش
االميركى أو ممن يعملون في
مؤسسات تابعة للدفاع ،ال تمثل
األرقام املشار إليها إال نسبة
ضئيلة ،ولكن الواقع أنه لم يكن
هناك حاجة ألكثر من شخص،
نضال حسن ،لقتل  13شخصًا
في فورت هود وجرح آخرين
كثيرين».
(األخبار)

ارجاء النظر في الطعن
املقدم من تيموشنكو
قررت محكمة التمييز االوكرانية،
أمس ،ارجاء النظر في الطعن الذي
قدمته رئيسة الوزراء السابقة
يوليا تيموشنكو إلى  12تموز ،أي
إلى ما بعد املباراة النهائية لكأس
اوروبا  2012لكرة القدم.

أفقيا

سد في أسوان بمصر ُيعتبر أضخم ّ
ّ -1
سد في العالم –  -2دولة أوروبية –  -3من أصنام العرب
في الجاهلية – والدة – ما ارتفع من املاء على سطح البحر –  -4إله فينيقي إشتهرت عبادته
في صيدا وقرطاجة – لعن وشتم –  -5طعم الحنظل – مدينة أميركية في والية واشنطن – -6
ّ
تجلى فيه
مدينة باكستانية وهي ثالث أكبر مدن باكستان –  -7جبل في شبه جزيرة سينا
ّ
مرض صدري –  -8عملة
النبي على ما جاء في الكتاب املقدس –
الرب ملوسى ومن بعده إليليا
ُ
ّ
محمي ومنيع – بحر – شرس خلقه –  -10سهل في
آسيوية – صاح التيس – قلم – ّ -9كل مكان
سوريا بني الالذقية وحماة ُجففت مستنقعاته وأنشىء فيه ّ
سد الرسنت

عموديًا
 -1صحافية لبنانية –  -2قضاء لبناني – ك�لام مكتوب –  -3مدينة أميركية عاصمة أوري�غ��ون –
ّ
ّ
فرنسي راحل له دراسات
نفسي
خالف غلط – يبس الخبز أو اللحم –  -4وضع خفية – عائلة عالم
هامة عن الطفل –  -5أول وحني – مدينة عراقية –  -6عاتب – أسر النساء في الحروب – ّإسم موصول
–  -7حرف جر – مالبسي –  -8ذكر األفعى – أمر فظيع – مفصل ما بني الساعد والكف أو الساق
إهتم بدراسة الفكر اإلسالمي ال سيما عند ابن ّ
ّ
تيمية
والقدم –  -9عائلة مستشرق فرنسي راحل
ّ
ّ
الحنبلي – وكالة أنباء عربية –  -10منطقة بركانية في سوريا بمحافظة السويداء
مجدد الفكر
ُ
تعرف بجبل الدروز
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شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
مقسم إلى
كبيرة وكل مربع كبير ّ
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن ش ��روط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
ضمن ال�خ��ان��ات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1
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91154
22
7

8

9

10

11

أفقيا

 -1بور سودان –  -2لعاب – كشمير –  -3قليوب – ّ
بواب –  -4أتاري – فا – ّ -5
سرتني – ليال –  -6يكايد
–  -7وكالة – مر –  -8رنا – لب – حنا –  -9يبصم – وفا –  -10تل العمارنة

عموديًا

 -1بلقيس – كريت –  -2وعل – رف – ْنبل –  -3رايات – واصا –  -4سبوتنيك – مل –  -5بايكال – -6
دك – البوم –  -7أشبيلية – فا –  -8نمو – يد – حار –  -9يافا – من –  -10حرب الوراثة

إعداد
نعوم
مسعود

 .)1949ما ّ
مع
بموسيقى
بمراسالته
يسمى
إشتهر
الحديثة أو
(-1862
الموسيقى
ورائد في مصر
بريطانيا
معاصر
ليبيلملك
األعلى
موسيقي
الممثل
ّ
ّ
األولىبإسم كابو وهي كلمة
يلقب
العالمية
الحربالعشرين.
خالل القرن
األخيرين من
العقدين بن علي
مكة حسين
شريف في
الجيل
يزيل
= =11+1+2+3سهل
أحزان■■ 11+4+9
التاسع
= 7+10+5+1
 = 10+7+8+9+6+5بعد
حسن الصوت ■
كابتن
طائر
تعني
= 3+8+2+6
إيطالية
الطبشور عن اللوح ■  = 2+4يجري في العروق
الفهم

حل الشبكة الماضية :اسحاق عظيموڤ

وسارع احد محامي
تيموشنكو ،النائب سيرغي
فالسنكو الى التنديد بتأجيل
الجلسة ،مؤكدًا أن نظام الرئيس
فيكتور يانوكوفيتش يحاول
بذلك أن يمنع املحكمة االوروبية
لحقوق االنسان في ستراسبورغ
(شرق فرنسا) من نظر هذه
القضية .واوضح فالسنكو ان
مالحقة تيموشنكو تهدف إلى
«اقصاء يوليا تيموشنكو عن
املشاركة الفاعلة في الحياة
السياسية ومنع انتخابها في
البرملان» من خالل االنتخابات
التشريعية املقررة اواخر تشرين
االول.
(أ ف ب)

