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كيف تدرس هذا امقرر
عزيزى الدارس :

يعتـمد تـدريس هـذا امقـرر علـى استخـدام الكـتاب الـذى بن يـديك  ،وبعض
امراجع امـرتبـطة محـتويـات هذا امقـرر  ،وااستـماع إلـى التـسجيات الـصوتـية إن
توافرت  ،ومشاهدة شرائط الTيـديو امصاحبة للكتاب  ،إلى جانب اللقاءات الدورية
التى يتم ااتفاق عليها مع أستاذ امادة.
وحتى يكون التعلم أكثر فعالية وإيجابية  ،عليك اتباع ما يلى :

.

.
.
.
.
.

قـراءة اأهداف اإجرائية اخاصة بكل وحـدة ؛ معرفة ما يجب أن تركز عليه
وتفهمه وتناقش حوله فى الوحدة امقررة.
قراءة امـوضوع قـراءة صامـتة  ،ووضـع عامات مـرشدة مـا يصعـب عليك
فهمه؛ لتناقش فيها أستاذ امادة عند لقائه .
ااستمـاع إلى اموضوع من التسجيل الصوتـى إن توافر ،أو مشاهدة شريط
الTيديو اخاص به وتسجيل ما يغمض عليك فهمه والسؤال عنه .
ربط موضـوعات كل وحدة مـا سبقها من وحـدات ،وما يلحقهـا من وحدات
أخـرى؛ ليـكون امقـرر كله متـكاما ونـسيجًـا متاحمًـا  ،ما يـسهل الفهم
اعتمادًا على انتقال أثر التدريب وامعرفة وتراكميتها واستمراريتها.
اكتب رأيك بوضوح حـول كل نقطة فى اموضوع  ،وناقش فيها أستاذ امادة
عند لقائك به .
استعن مـكتبـة امـركـز وقـاعـات امشـاهـدة  ،ومـكتبـة اجـامعـة فـى القيـام
باأنشطة امصاحبة لدراسة امقرر.

احظ أن :

.

.

أسـتاذ امـادة ليـس خازنًـا للمعـرفة  ،وإمـا دوره يتمـثل فى تـيسيـر عملـية
التعلم  ،وتوجيهك إلى مصادر العلم وامعرفة .
ا جعل من نفسك مستقبِا سلـبيًا  ،بل تفاعل بشكـل إيجابى مع مصادر
التعلم امتنوعة فى هذا امقرر .
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.

اللقاء مـع أستاذ امادة يستهـدف اإجابة عن استفـساراتك  ،وأسئلتك حول
مــا غمـض علـيك  ،ولم تـتمكـن من فهـمه عنـد القـراءة أو ااسـتمـاع أو
امشاهدة .
واه اموفق إلى الهدى والرشاد ،،،،،
تكنولوPيا التعليم
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مـقــدمة
يتنـاول هذا الـكتاب مـوضوعـات فى التـرجمة فـى مجال اإعام بـشكل عام
وبعض اأخبـار الصحفية ليـتابع مع الدارس بـاانتقال من امعـرفة العامـة فى مجال
اإعام إلـى أحد مجـاات التخصـص والتى اقـتصر الـكتاب علـيها ببعـض اأخبار
الصحفية وترجمتها.
فـيبــدأ الكتـاب بـالـوحـدة اأولـى التـى حـاول أن يـتنــاول فيهـا مع الـدارس
أساسيـات الترجمة ومشكاتها محاواً لفت نظر الدارس لبعض امشكات التى يقع
فيها امتـرجمون فى مجال الـترجمة بشكل عـام حتى يتجنبهـا الدارس ويستطيع مع
نهاية هذا امقرر اإمام بأساسيات الترجمة بشكل عام مهيداً لدخول مستويات أعلى
وأكثر تطوراً فى الترجمة امتخصصة فى قطاع أو مجال معن.
وهـذا الكتـاب إذ يتنـاول أساسـيات الـترجـمة ومـشكاتـها يـحاول جـاهداً أن
يغرس فى نفس الدارس روح النص أو امعنى وامفهوم العام ما يتم ترجمته واابتعاد
عن التـرجمة احرفية الـتى  -فى كثير مـن اأحيان  -ا تساعد امـترجم فى توصيل
امقصود ما يتم ترجمته.
ولـتحقيق ذلـك يعمل مـؤلفـا هـذا الكتـاب عـقب تنـاول أسـاسيـات التـرجمـة
ومـشكاتها بـصقلها مـن خال قطع متـرجمة روعـى فى تـرجمتهـا توضـيح للدارس
كيفـية فهم اموضوع أواً ثـم حويل ما م فهمه من اللـغة اإجليزية إلـى العربية مع
مراعاة قواعد وأساسيات اللغتن.
فيقدم الكتـاب وحدتن إحـداهما عـامة فى مجـال اإعام واأخرى متـخصصة
فى مجال الترجمة الصحفية.
فتتناول الوحدة الثانية موضوعات مترجمة فى مجال اإعام عمومًا م مراعاة
تـنوعهـا بشكل عـام فاشـتملت علـى قطع مـترجـمة فـى مجال الـصحافـة واإذاعة
والتليفزيون وفى مجال العاقات العامة واإعان.
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وذلك إذ يسـهم فى تدريـب الدارس على الـترجمة اإعـامية بشكـل عام ،كما
يسهم أيضاً فى إثراء الثروة اللغـوية لدى الدارس بأكثر امصطلحات شيوعاً فى هذا
اجال.
إلـى جانب هـذه القطع امتـرجمة تتـناول الوحـدة الثانـية جزءاً ثـانياً يـقدم ماذج
يـتدرب الـدارس من خالـها عـلى تـرجمـة قطـع أخرى فـى مجـال اإعام مع تـقدم
معانى امصطلحات التى أدرجت فى هذه القطع امطلوب ترجمتها.
ولكـى يتم الـتركـيز عـلى ضـرورة فهم النـص ومراعـاة روح امعنـى أو امفـهوم
امقصـود من النص ،فقـد م حذف عنـوان هذه النمـاذج للتدريب لكـى يصل الدارس
إلـى العنوان بنفـسه عقب فهمه للنـص فهماً جيـداً .ولكى يـتأكد مـن صحة فهمه م
إدراج عناوين هذه النماذج فى آخر هذا اجزء.
وتتـضمن الـوحدة الـثالـثة تـرجمـة فى مجـال اأخبـار الصحفـية وتقـدم ماذج
للـدارس تشتـمل على التـرجمة اأوليـة للخبر ثـم الترجمـة النهائيـة حتى يتـسنى له
التفريق بن التـرجمة والتحريـر النهائى للخبـر الذى حكمه عدة أسـس أهمها اللغة،
اأسلوب ،السيـاسة التحريريـة للخبر الذى يصـدر فى هذه الصحيفـة إلى جانب هذه
اأخبـار م إضـافـة تـدريبـات عـمليـة للـدارس لكـى يـتمكـن من مهـارة التـرجمـة
الصحفية.
وأخـيراً م إضـافة بعـض امصطـلحات الـدوليـة ومختصـراتها الـتى غـالبـاً ما
يقابلها امترجم الصحفى والتى يجب أن يكون ملماً بها دارس اإعام.

امــؤلـفـــان
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الوحدة اأولى
مبادئ الترجمة وأساسياتها
اأهداف :
مجرد اانتهاء من دراسة هذه الوحدة ،يجب أن يكون الدارس قادرًا على أن:
 -1يعرف معنى الترجمة اإعامية.
 -2يذكر ماهية امترجم.
 -3يشرح امشكات اللفظية والتركيبية التى تواجه علم الترجمة.
 -4يذكر النقاط التى يجب مراعاتها فى الترجمة اإعامية لتجنب مشكات
الترجمة.
 -5يحدد معايير اختيار النص اإعامى الصالح للنشر.
 -6يـشرح خمـسة مصـادر للترجـمة اإعاميـة سواء أكـانت متعلقـة بالـشئون
الداخلية أم بالشئون اخارجية.
 -7يستعرض اخطوات التى مر بها عملية الترجمة اإعامية.
 -8يشرح خطوات إعداد اخبر امترجم.

العناصر :
تتناول الوحدة اأولى أربع نقاط رئيسية على النحو التالى:
أواً :مبادئ الترجمة وأساسياتها:
حيث تُعد مدخاً للترجمة اإعامية ،ويتناول هذا اموضوع عدة عناصر هى:
( )1مفهوم الترجمة.
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( )2مفهوم امترجم.
( )3امشكات التـى تواجة الترجمـة سواء أكانت متعلقة بـاألفاظ واشتقاقها
أم بالتركيب اللغوية:
( )4النقاط التى يجب مراعاتها عند الترجمة لتافى هذه امشكات.
ثانيًا :أسس الترجمة اإعامية:
فـى هـذا امـوضــوع نتنـاول خـمسـة معـاييـر يجب مـراعـاتهــا اختيـار الـنص
اإعامى.
ثالثاً :مصادر الترجمة اإعامية:
وفيها نستعرض خمسة مصادر أساسية للمادة اإعامية على النحو التالى:
( )1وكاات اأنباء.
( )2الصحف واجات اأجنبية.
( )3محطات اإذاعة والتليفزيون.
( )4اأنترنت وشبكات امعلومات.
( )5مجموعة من امصادر اأخرى.
رابعًا :اخطوات العملية للترجمة:
ونستعرض هنا عنصرين أساسين هما:
(أ) خطوات عملية ترجمة اأخبار.
(ب) خطوات عملية إعداد اخبر امترجم.

مبادئ الترجمة وأساسياتها

أهم امفاهيم :
تتضمن الوحدة اأولى عدة مفاهيم أساسية وهى:
 مفهوم الترجمة. ماهية امترجم. مفهوم الوقت وامساحة فى اختيار النص اإعامى. -مفهوم وكالة اأنباء واخدمات التى تقدمها.
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الوحدة اأولى
مبادئ الترجمة وأساسياتها
أواً  -مبادئ الترجمة ومشكاتها
الترجمة :
الترجمـة فن تطبيقى ،وقد استخدم بعض اأساتـذة فى مجال الترجمة كلمة فن
بامعـنى العام مثل "اأستاذ الدكـتور محمد عنانى" والـذى قصد به أن الترجمة مثل
احرفة التى ا مكن إتقانها إا بالدربة وامران واممارسة استناداً إلى موهبة .بل رما
للتـرجمة جـوانب جمـالية وإبـداعية .لـذلك ا مكن للـمترجـم أن يخرج نـصاً مـقبواً
مترجمـاً عن اللغة العـربية واللغـة اإجليزيـة مهما كـان حظه من العلـم باللغتن إا
باممارسة الطويلة للترجمة.
ولذلك يأخـذنا هذا احديث إلـى اإدراك بأن ليس كل شخص متـرجمًا وأما هو
من تتوفر لديه مجموعة من الصفات واخبرات اخاصة وامميزة لشخصه.

من هو امترجم?
امتـرجم هو كـاتب عملـه يتمثل فـى صياغـة اأفكار فـى كلمـات موجهـة إلى
القارئ.
وقد ميـز البعض الـفرق بينه وبـن الكاتب اأصلـى أى نص بأن اأفكـار التى
يصوغهـا ليسـت أفكاره بل أفكـار أناس آخـرين .ولعل البعض يـرى أن نقل أفكار
اآخرين أمراً سهاً ايتعدى مجرد السرد لهذه اأفكار.
وإن كان هناك اتفاق مع رأى البعض الـذى يذهب بأن نقل أفكار الغير أصعب
من التعـبير عـن آراء امرء اأصليـة .فالكـاتب الذى يـصوغ أفكـاره اخاصـة يتمتع
باحرية فى تطويع اللغة لتاءم هذه اأفكار.
وإذا كان علـى امترجـم أن يجيد فنـون الكتابـة باللغـة التى يكتـب بها ،فعليه
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أيضـاً أن يجيـد فهم الـنصـوص التـى يتـرجـم فيهـا وايكفـى فـى هـذا ااستعـانـة
بالقواميس أو بكتب النحو ولكن علية أيضاً أن يلم بعلوم العصر.
أى أن امـترجم ا يحتـاج إلى معـرفة فـنون الصيـاغة اللغـوية بل يحتـاج أيضاً
إلى اإحاطة معلومات كثيرة عن العالم الذى نعيش فيه.

مشكات الترجمة:
بالـرغم من تقـدم العلـوم والفـنون واآدب إا أن هـناك الـعديـد من امـشكات
التى تواجه علم الترجمة والتى تنقسم إلى ما يلى-:
أواً :األفاظ ،والـتى تتـضمن اشتقـاق األفاظ ومعـانيها ودااتهـا واختاف ذلك
من سياق آخر.
ثـانيا :الـتراكيـب ،والتى تـتضمن بـناء اجملـة وفن مضـاهاة التـراكيب فـى اللغتن
وخصائص الصياغة فى العربية واإجليزية.
وفيما يلي يتم شرح هذه امشكات تفصيلياً-:
األفاظ:
وتتـضمن مـشكات األفـاظ بعض اجـوانب التـى مكن إجـمالـها فـى النـقاط
التالية:
 -1اجردات العـامة :والـتى مـثل ااختاف الثـقافـى أو احضـارى؛ معـنى
اختاف داات اأشيـاء من مكـان آخر .مـثال ذلك :فـى الوطن العـربى عنهـا فى
العالم الـناطق باإجليزيـة؛ إذ إن امترجم دائماً مـا يكون فى حاجـة إلى التقريب بن
معـانى الكلمات وتلك .وامشكلة تتمثل فى أننا نحن الناطقن بالعربية نتعلم جانباً
كـبيراً من إجليزيتـنا وفرنسيتنـا عن طريق الترجمـة إلى العربية فـنحن نرجع امعانى
إلى ما نعرفه.
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 -2اجردات احديـثة  :ترتبـط اجردات احديثة فى العربية مجردات حديثة
فى معــظــم لـغـات العالم .وهذه اجــردات احـديثة ليس لهـا نفس العمق التاريخى
الذى يهـبها الـثراء فـى امعـنـى مثل اجــردات العـامـة التـى تسـتخـدم لـتـدل على
مفــاهـيـم عـامة وأسـاسيـة فى أمــاط تفكـيـرنا مـستمـدة من تـاريخ محـدد يـرتبـط
بتطـور (أو جـمـود) فكر محدد.
لذلك أحـياناً ما يلجأ امتـرجمون إلى استخدام كلمـات أو تعريبها بحيث يثبت
هذا امعنى ولم يعد عليه خاف.
مثـال لذلك كلمة  Bureaucracyفكتبهـا البعض بالعربيـة "بيروقراطية" وإن
كان البعض فـضَل استخدام معنـى "الديوانـية" وإن كان التعـريب فى هذه احـالة هو
الذى ساد وانتشر.
 -3اجسـدات  :تعتبـر صعوبـة اجسـدات صعوبـة حضـارية أو ثقـافية؛ إذ
تتمثل مشكلة اجسدات فى "ااتفاق" على أن تكون كلمة ما فى العربية الفصحى
(القدمة وامعاصرة) توازى كلمة ما باللغة اأوربية احديثة.
فكـلـمــا كان الـترادف دقيقـاً معنى إشـارة الكلمتـن فى اللغـتن دون لبس أو
غـمــوض إلى نـفـس الـشـىء اجـســد ،كـان امـتـرجـم واثق اخـطــوة فى الترجمة.
مثال علـى ذلك كلمـة  eagleباللـغة اإجليـزية والـتى تتـرجم بالعـربية طـائر
"النسر" وهو فى احقيقة "عقاب" أما النسر فهو .Vulture
فــاحقيقـة أننـا نـدرك امعـانـى الـصحيحـة إن كــانت تقع فـى نطـاق جــربتنـا
الشخصية ونكون فى حيرة إذا خرجت عن ذلك.
 -4اختـصرات :مـثل اختصـرات اأحرف اأولـى من اسم مـركب أو تعـبير
مـا ،والـذى عـادة مـا يـورده الكـاتب كنـوع من ااختـزال تـوفيـراً لـوقت القـارئ أو
لـتسهـيل فهمهـا علـى القـارئ ،وتتـراوح اختصـرات بن اأسمـاء امـألـوفـة للـدول
وامنظمات وبن اختصرات امتخصصة.
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مثـال ( U.S.A.الـوايـات امتحـدة اأمــريكيـة) ( U.K.امـملكـة امتحـدة)
( U.N.اأم امتحدة) ( A.P.وكالـة اأسوشيد برس) ومن اختصرات امتخصصة
والتـى اصبحنـا نسمع عـنها مـؤخراً  DNAأى  deoxyribonucleic acidوهو
حامض اخلية احامل للصفات الوراثية.
فإن كان على امترجم أن يـترجم هذه امصطلحات من اللغة اإجليزية إلى اللغة
العربيـة ،فعلية أن يـدرك ما تعنـى هذه امصـطلحات بـاللغة اإجليـزية ثـم علية أن
يعـرف ما اتفق عليه اجتـمع الدولى للمـترجمن وامتمـثل فى خبراء التـرجمة باأم
امتحدة ومنظماتها.
والشىء امهـام الذى يجب أن نشير إليه هو أن ااختصارات فى معظم اأحيان
تستخـدم للتسهـيل فى تـوصيل امعنـى ،واسيمـا عندمـا يكون ااسـم أو امصطلح
كاماً طوياً نسبياً حدث صعوبة فى نطقه أو فهم معناه.
التركيب :
وتتمثل مشكلة الترجمة فيما يتعلق بالتراكيب فى نقطتن كما يلي-:
أواً -التراكيب  -بدايات والتى نتناول فيها:
(أ ) احال.
(ب) التفضيل.
(ج) اأفعال مع اأدوات.
ثانيا -التركيب -البناء والتى نتناول فيها-:
 -1مقدمة.
 -2امبنى للمجهول.
 -3التحميل واجمل امركبة .
وحول ذلك تفصيلياً ما يلي-:
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التركيب -بدايات:
 -1احــال :تخـتلف اللغة اإجليـزية عن العـربية فـى أنها لغة تـركيب معنى
محدد ،عـلى حن أن الفصـحى امعربـة تستخـدم عامات اإعراب كـوسيلة لـتحديد
امعنى .وبـالتالـى القاعـدة اأولى التـى يجب أن يعـرفها امـترجم هـى حويل الـبناء
أثـناء الـترجـمة وضـرورة عدم االـتزام بـالتـراكيب الـنحويـة فى إحـدى اللغتن عـند
حويلها إلى اللغة اآخرى.
مثـال :أبسط أنواع التراكيب ما اختص بـدالة شكل اللفظ العربى على معنى
ما ،فنحن نستخدم صيغة الظرف أو احال فى العربية التى ا تختلف عن ااسم فى
شىء إا فى شكلهـا أى فى نهايـتها امعربـة فتقول "صبـاح"  ،morningفإذا قلنا
"صباحـاً" كنا نعنى  in the morningفالتنـوين والفتح هنا حَـول ااسم إلى ظرف
علـى حن اقتـضى ذلك إيـراد عبارة كـاملة بـاإجليزيـة ،اتفق على تـسميتهـا بشبه
اجملة.
 -2التفـضيل :حيث يـوجد أسلـوب امفاضلـة فى اإجلـيزيـة سواء بـالنسـبة
للصفـات أو اأحــوال .وعـندمـا يقـوم امتـرجم بتـرجمـة بعض الكلـمات والـتى لـها
مـرادفهـا فى الـعربـية ،مـن بن الكـلــمـات الـعــربـية الـتى تـقبـــل صـيـغـــة أفضــل
التفضيل يكون اأمر سهاً مثل  This is easierتكون "هذا أسهل".
أمـا فـى بعـض الكلمـات التـى ا تقـبل ذلك يكـون اأمـر صعبـا ووجب علـى
امتـرجـم أن يحل ذلك بـذكــر (أكثــر +امصــدر) مثـال لـكلمـة  Brighterوتكـون
ترجمتها "أكثر معانا"
 -3اأفعال مع اأدوات :ويتمثل ذلك فـى اقتران اأفعال بحروف أو أدوات
تغـير من معنـاها تغييـراً يكاد أن يكـون كاماً .وهـذه امشكلـة إن كانت تـشيع فى
اللغة اإجليزية إا أنهـا تندر فى اللغة العـربية .ومثال لذلك فـى العربية الفرق بن
النظر إلى والتى تعنى "التطلع" وبن النظر فى والتى تعنى "البحث".
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التركيب :بناء اجملة:
 -1مقدمة :يعتـبر البناء أو نـظام اجملة من امـشاكل التى تـواجه العديد من
امهتمن مجال الترجمة.
إذ ابد أن يـضع امترجم نصب أعـينه ما تتميـز به اللغة العربيـة من احتفاظها
بالـسمات النحـوية والصـرفية للفـصحى التـراثية مـا يفرض علـى من يكتب بـاللغة
العربية أن يفكر فى أن يعى التراكيب اأساسية لها حتى تخرج نصوصنا فى صورة
عربية سليمة.
لذلك يجب على امترجم أن يذكر دائماً هذه التراكيب اأساسية وأن يكون على
استعـداد استخـدامها بغـض النظـر عن بـناء اجـملة اإجلـيزيـة التـى يكون بـصدد
ترجمتها .فقد يقـتضى اأمر فى بعض اأحـيان استخدام امبتدأ واخـبر وقد يقتضى
أحياناً أخرى استخدام اجملة الفعلية.
 -2امبنـى للمجهـول :ا يـستخـدم بنـاء اجملـة العـربيـة فـى التـراث امبنـى
للمجهول مـردفاً بـالفاعـل .لذلك يجب علـى امترجـم أن يقرأ العبـارة اإجليزيـة حتى
يحولها إلى عبارة مبنية للمعلوم.
 -3التحميل واجمل امركبـة :تتكون بعض اجمل من عبـارة رئيسية وعبارة
ثانوية ،ومن البديهى أن تزداد أهمية العبارة الرئيسية على العبارة الثانوية؛ أى أن
اأولى حتوى على امعنى الرئيسي الذى حويه اجملة.
ولذلك تـظل للعبـارة الرئـيسيـة مكانـتها ا بـسبب مـوقعها فـى البنـاء ولكن
بسبب معناها.
وقد تتعـاظم امشكلـة عندما يـواجه امترجم بجـملة طويلـة ،فهنا يـواجه امترجم
بـسؤال عن حـقيقة اخبـر الذى يـريد الكـاتب التركـيز عليه .لـذلك حل هذه امـشكلة
ابـد من فهم اجملة فهماً جيـداً وحديد امعنى اأساسـى الذى يجب أن يبرزه امترجم
فى ذلك.
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الـنقاط العـامة التـى يجب أن يـراعيهـا الدارس لكـى يتجنـب امشكات
التى سبق اإشارة إليها-:
تبقـى بعد ما سـبق لنا من حـديث أن نؤكـد على الدارس فـى مادة التـرجمة أن
يراعـى بعض النقاط الـتى عليه مراعـاتها عند قـيامه بالتـرجمة واسيمـا فى اجال
اإعامى الـذى يتـضمن ،إلـى جانـب اموضـوعات اإعامـية الـتى يـشتمل علـيها
النـظام ااتـصالـى ،بعض امـوضوعـات واأخبـار الصحفـية الـتى ابـد من مـراعاة
أسلوب صياغتها إلى جانب ترجمتها لغوياً .ويتمثل ذلك فيما يلي:
@ يجـب اإمام اجيـد موضـوع النص الـذى نحن بصـدد ترجمـته .فالقـواميس
وكتب النحو ليست كافية أن تخرج نصاً مترجماً جيداً وإما ابد أن يكون
امترجم مطلعاً وخبيراً مجال التخصص الذى يترجم فيه.
@ لكى يسـتطيع الدارس أن يجيـد الترجمـة اإعامية والصحفـية ابد له من
اإمام بـعلوم اإعام ومـصطلحـاته وأن يعمل دائًـما علـى اإمام مجـريات
اأمور واأحـداث التى تدور فـى مجتمعنا والـعالم من حولنـا حتى يتمكن
من صياغـة أى خبر إعامـى يقوم بتـرجمته أو أى نص حـول علوم اإعام
وفنونه.
@ على امـترجم أن يراعى جـيداً عند ترجـمتة أى مصطلح من اللـغة اإجليزية
إلى العربيـة أن يفهم جيداً معنـى هذا امصطلح فـى اإجليزية ثـم يلتزم ما
اتفق عليه اجتـمع سواء محلـياً أو دوليـاً مرادف هـذا امصطلـح حتى وإن
اختلف ذلك عن الترجمة احرفية لهذا امصطلح وفق القواميس وامعاجم.
فذلك يضمن تيسير فهم القارئ أى نص مترجم.
@ ابد من أن يـراعى امتـرجم سامة بـناء اجملـة وتركـيبها ومـراعاة اختاف
ذلك بن اللغتن اإجليزية والعربية.
ففـى هذا الـصدد ابـد من مـراعاة سامـة بنـاء وتركـيب اجملـة امتـرجمـة من
اإجليـزيـة إلـى العـربيـة حتـى وإن اضطـر ذلك امتـرجم إلـى جـاهل بعض احـروف
والتركيبات اموجودة فى أصل اجملة باللغة اإجليزية.
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أى أن امترجـم عليه ضرورة مراعاة توصيـل امعنى دون اإخال بسامة تركيب
وبناء اجملة عند ترجمتها من اإجليزية إلى العربية والعكس صحيح.
@ ابد أن يراعى امـترجم فى النص امطـلوب ترجمته فهمه فهمـاً دقيقاً باللغة
اإجليزية وحديـد اجمل والعبارات التى حمل امعـنى أو امفهوم اأساسى
امطلوب تـوصيله من خال النص وتلك اجـمل والعبارات الثانـوية أو التى
تسـاعد على تـوضيح هذا امفهـوم أو امعنى .وذلك حتـى مكن ترجـمة هذا
النص إلـى العربيـة مع مرعاة هـذه اأولوية فـى اأهمية لـلجمل والعبارات
التى يشتمل عليها النص.

ثانياً -معايير الترجمة اإعامية :

مـر عمليـة ترجمـة النص اإعامـى أيا كـان نوعه ومصـدره بعدد مـن اخطوات
التـى تأخـذ شكل العمليـة امتكاملـة ،بدءاً مـن اختيار امـادة التى سـيتم ترجـمتها،
وانتهاءً بتحريرها فى قالب صحفى مناسب ،واختيار عناوين مناسبة لها.
ويتوقف اختيـار امادة اإعامية الـصاحة للتـرجمة والنـشر على عـدة معايير،

هى:
( )1معايير مرتبطة بامادة اإعامية ،وتشمل:
@ اتفاق امادة مع السياسة التحريـرية للصحيفة أو اجلة وأهمية امادة لقارئ
الـصحيفة أو اجلـة ،وكذلك أهـميتها بـالنسـبة للسـياسة اخـارجية لـلدولة
التى تصدر الصحيفة.
@ توفير القيم اإخبارية اأساسية فى امادة اأجنبية ،وهى  :اجدة أو احالية،
والقـرب النفـسى والقـرب اجغرافـى ،والضخـامة ،واإثـارة ،وااهتمـامات
اإنسانية ،والشهرة.

( )2معايير مرتبطة بالوسيلة امترجم عنها (امصدر) ،وتشمل:
توفـر امادة واكتـمال عنـاصرهـا وزواياهـا ،ودرجة مـصداقيـة الوسـيلة امـترجم
عنها ،ومدى اموضوعيـة التى يتسم بها تناولها لأحـداث ،وميز الوسيلة فى تغطية
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أنباء امنطقة الواردة منها امادة اإعامية ،باإضافة إلى تخصيص امصدر فى امادة
امترجمة (فى امواد امتخصصة).
( )3السياسة التحريرية للقسم اخارجى:
والـســياســـة التحــريـرية هـى القــواعـد والتعليـمات التـى يضـعــــهــا رئـيــس
القـسم اخــارجـى ويلتــزم بهـا احررون فـى اختيار وحـــــريـــر امـــــادة اإعامـيـــة.
وتشمل هذه الســيـاســة ،الـقــــواعـد امـكــتــوبـة ،وتوصــيــــات اجتـمـــاعات هـيـئـــة
حـــــريـر القـســــــم اخــــارجـى ،وتقارير امـتابعة اليـومية أو اأسبـوعية التـى يعدها
قـسم امتـابعة فـى الـصـحــيـــفـــة أو اجلـة ،باإضـافة إلـى طبيعـة شخصيـة رئيس
القـســــم.
( )4ااهتمامات الشخصية للمحرر امترجم :
ونعـنى بهـا تفضيـل احرر التـرجمة والـكتابـة عن منـاطق أو دول بعيـنها ،أو
تفـضيل التـرجمـة والكـتابـة عن أحـداث معينـة سيـاسيـة أو اقتـصاديـة ،وتفـضيل
الترجمه والـكتابة فى امـواد الصحفية امتخصـصة ،باإضافـة إلى تفضيات القراءة
وااستماع وامشاهدة للمترجم احرر.
( )5معايير الوقت وامساحة :
ونعنى بها طبيعة دورية الصحيفة يومية أو أسبوعية أو شهرية ،وما إذا كانت
صحيفة أم مجلة ،حيث إن لكل نوع ما يـناسبه من أشكال صحفية ومن موضوعات
وأخـبار ،كما تعنـى معايير الـوقت وامساحـة والوقت اخصص إذاعـة اخبر والوقت
امسمـوح به للمحـرر باانتـهاء من الـترجمـة والتحـرير ،وامـساحـة اخصـصة لنـشر
اموضوعات امترجمة فى الصحيفة.

ثالثاً -مصادر الترجمة اإعامية:

تتعدد وتتـنوع مصادر الترجمة اإعامية ،وتشمل كل مصادر امادة اإعامية
اأجنبية ،سواء امتعلقة باخارج (الشئون اخارجية) أو بالداخل (الشئون الداخلية).

وتتمثل هذه امصادر فى:
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 -1وكاات اأنباء:
وكالة اأنبـاء فى أبسـط تعريف لها هـى شركة جـارية تعمل فـى جمع اأخبار
وبيعـها للصحف واإذاعات .وهى بهـذا امعنى مصدر مهم من مـصادر اأخبار التى
ا تسـتطيع الصحف بإمكانـاتها الذاتية احـصول عليها مباشـرة عن طريق محرريها
ومراسليهـا .إذ ا تستطيع صحيفة فـى العالم أن تغطى جميع أنحـاء العالم بشبكة
من امراسلن الدائمن الذين يعملون حسـابها اخاص ،ولذلك تلجأ الصحف إلى هذه
الوكاات للحصـول على اأخبار والتقـارير اإعامية التـى يجمعها مراسلـو الوكالة
وتقوم الوكالة ببثها إلى جميع الصحف ووسائل اإعام امشتركة فيها.
ومد وكـاات اأنبـاء الصحف ووسـائل اإعام بـأغلب احتـياجـاتها مـن امواد
اإعاميـة التـى تقع خـارج النطـاق اجغرافـى للدولـة أو امنـطقة الـتى تـصدر فـيها
الوسيلة ،وذلك على مـدى اأربع و العشرين ساعة ،حيـث ا تتوقف أجهزة استقبال
أخبار الوكاات (أجهـزة التيكرز) فى الصحف ،وتأتى بـاجديد فى كل حظة ،سواء
أكان خبراً جديداً أم استكمال معلومات خبر كان قد م بثه فى نفس اليوم.
وا تـستـطيع الـصحف التـى لديـها مـراسلـون فى بـعض منـاطق ودول العـالم
ااستغنـاء عن خدمـات الوكـاات لتغطيـة أخبار وأحـداث نفس امنـطقة أو الـدولة،
وجمع بن ما يـرسله امراسل وبـن ما يصلهـا من الوكـاات وتستكمل امـوضوع من
امصـدرين .ولعلنا نـاحظ فى كثـير من اأخبـار اخارجيـة فى صحيفـة اأهرام وضع
اسـم امراسل ووكالة اأنباء على اخبـر ،مثل :واشنطن :من عاطف الغمرى ووكاات
اأنباء ،أو موسكو :من عبد املك خليل ووكاات اأنباء.
ومـن امهم أن يـدرك امتـرجم الـذى يقـوم بتـرجمـة اأخبـار الـواردة من وكـاات
اأنبـاء ،أن من الـوكاات مـا يتسـم بالعـاميـة  Internationalالتـى تغطـى جميع
أنـحاء الـعالـم ،والوكـاات اإقلـيميـة  Regionalالتـى تغطـى إقليـم عامـى معن
كالـشرق اأوسط أو غرب آسـيا ،والوكاات الـوطنية  Nationalالتـى تغطى الدول
التـى حمل اسـمها .والـوكاات العـاميـة التـى تستـأثر بـأكثـر من  %80من اأخـبار
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امتداولـة فى العالم ،أربع ،هى :رويتر  ،Routerووكـالة اأنباء الفرنسية Agency

 ،France Pressواأســوشيـد بـرس  ،Associated Pressواليـونــايتـد بـرس
 ،United Pressباإضـافة إلـى وكالـة تاس  Tassالـسوفيـتية الـتى فقـدت جزء ًا
كبيرًا من عـاميتها بعـد انهيار ااحـاد السوفيـتى .أما وكـاات اأنباء اإقـليمية أو
شبه العامـية فتـمثلها وكـالة أنبـاء الشـرق اأوسط امصـرية Middle East News
 ،Agencyوالوكاات الـوطنية هى التى أنـشأتها الدول -خاصـة فى العالم الثالث-
بعد احصول على ااستقال للتحكم فى تدفق اأنباء اخارجية من الوكاات العامية،
وتقريبـاً فهناك لدى كل دولـة فى العالم وكـالة أنباء خـاصة بها .وهنـاك نوع آخر من
وكاات اأنباء تعمل على أساس دينى أو عرقى مثل وكالة اأنباء اإسامية.
وتـرد أسماء هـذه الوكـاات على اأخـبار التـى تبثهـا إلى الصـحف فى شكل
اختصارات مـعبرة هنا ،فـوكالة رويتـر هى " "Rأو "ر" ووكالـة اأنباء الفرنـسية هى
" "A.F.Pأو "أ.ف.ب ".ووكـــالـــة ااســـوشـيـتـــد بـــرس هـــى " "A.Pأو "أ.ب".
واليونايتدب برس هى " "U.P.أو "ى.ب" وهكذا.
وا تقتصر خـدمات وكاات اأنبـاء على جمع وبـث اأخبار وإما تـشمل أيضا
بـث الصـور الـصحفيـة وكـذلك امـواد الـصحفيـة اآخـرى كمقـاات كبــار الكتـاب
والـتحليات الـسيـاسيـة وااقتـصاديـة والريـاضيـة والفنـية واأحـاديث واأعـمدة.
وتتخصص بعض الـوكاات فى بث الـصور الصحفيـة كما تتخصـص وكاات أخرى
فى بيع أعمدة ومقاات كبار الكتاب للصحف واجات.
ورغم أهميـة وكاات اأنباء كـمصدر ا مكن ااستغنـاء عنه للصحف ووسائل
اإعام فـى جميع أنحـاء العالـم ،إا أنه ينبغـى احذر مـن النقل عنهـا ،خاصـة فى
مواد الـرأى .فقد ثبت أن هـذه الوكاات مـتحيزه بحـكم طبيعتهـا ومواطنهـا للعالم
امـتقدم وتركز علـى تغطية أخبـار هذا العالم وتسـويق مط احياة الغربـي .كما تشوه
الـوكاات فى كـثير من اأحيـان صورة العالـم الثالث من خـال تركيزهـا على بعض
اأحداث الشاذة وجاهل نقل اموضوعات واأخبار اإيجابية.
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 -2الصحف واجات اأجنبية :
إلى جـانب وكاات اأنباء ،مثـل الصحف واجات اأجنبية مـصدراً مهما من
مصـادر امادة اإعـامية اخـارجية ،خـاصة امـواد اخبريـة وامواد غيـر اخبريـة التى
تنفـرد بعض الصحف بنـشرها .فقـد حقق صحيفة من الـصحف سبقاً صحفيـاً عامياً
قبل أن تـصل إليه وكـالـة اأنبـاء ،تبـرز هنـا الـصحف احليـة فـى بعض اأحـداث
واأماكن التى ا يستطيع مراسلو وكاات اأنباء الوصول إليها بسهولة .وكثيرا ما
تنـفرد الـصحف واجات بنـشر اأحـاديث الـصحفيـة امهـمة الـتى حـرص الصحف
اآخرى على نـقلها ،وكذلك اافتـتاحيات التـى تعبر عن رأى الصحـيفة واجلة عن
الرأى الـرسمـى للـدولة الـتى حـرص الصحف احلـية عـلى تـرجمتـها مـن الصحف
اأجنبية ،خاصة مـا يتعلق بالعلوم وااكتشافات العلميـة والطبية وامؤمرات العامية
وامهرجانات الفنية وامناسبات الرياضية.
ومن دواعى اأمـانة الصحـفية أن ينسـب احرر امادة التـى قام بترجـمتها إلى
مصدرهـا اأساسـى سواء أكـان جريـدة أم مجلة ،فيـذكر علـى سبيل امثـال أن امقال
مأخوذ من مجلة اإيكونومست ...إلخ.
ومن أبرز الصـحف واجات ذات الطبيعة الـعامية والتـى يكثر التـرجمه عنها
فى الـصحافـة امصـرية ،صـحف واشنطـن بوسـت والنيـويورك تـامز ،والـيو إس إيه
تـوداى ،وشيكـاغـو تـربيـون ،والـواشـنطن تـامـز ،وكـريـستيـان سـايـنس مـونيتـور،
اأمريكية .وصحف اجارديـان ،والديلى تلجراف ،والتامـز البريطانية .ومن اجات
اأجنبية امهمة للمترجم ،مجات التام ،والنيوزويك ،واإيكونومست ،ويواس نيوز
أند وورلد ربـورت اأمريكية .باأضافة إلـى عدد احصر له من اجات امتخصصة
فى الفنون والطب والعلوم والرياضة وامرأة ...إلخ.

 -3محطات اإذاعة والتليفزيون :
تعد اإذعات والتليفـزيونات اأجنبية مصدراً مهـما من مصادر امادة اخارجية
فـى الـصحف واجـات .وبلغ من اهـتمـام الـصحف بهــذا امصـدر تـأسيـس أقسـام
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لاستماع يتـولى احررون العاملون بها متابعة اإذاعـات اأجنبية العامية والوطنية
طـوال اأربـع والعشـرين سـاعـة وتـسجيل وتـرجمـة اأخبـار والتقـاريـر امهمـة التـى
تذيعهـا .وتتطلب التـرجمة مـن اإذعات والتليفـزيونات مهـارات عاليـة من امترجم
وخبـرة كبيـرة مكنه مـن متابعـة امادة امـذاعة وتـرجمتهـا فوريـا إذا استدعـى اأمر.
وتبرز أهمـية اإذاعات اأجنبية فـى بعض اأحداث التى تقع فـى دول العالم الثالث
خاصة الدول اأفـريقية التى تكثر فيها اانقابـات العسكرية ،وا تذاع أخبارها إا
من خـال اإذاعة الـوطنيـة التـى يحـرص قائـدو اانقـابات عـلى الـسيطـرة عليـها
كإذاعة بيان الثورة أو اانقاب.

 -4اإنترنت وشبكات امعلومات:
وفرت تكنـولوجيـا ااتصال احـديثة مصـدرا جديدا وغـير تقليـدى من مصادر
امـادة اخارجية للصحف ،وهو شبكة اإنترنـت وشبكات امعلومات العامية واحلية.
ورغم أن شبكة اإنترنت ا تضيـف جديدا إلى اآخبار التـى تنقلها وكاات اأنباء،
إذ إنها هـى نفسهـا اأخبار الـتى تبـثـهــا الـوكاات ،إا أن هـذه الشبكـات تشمل
مصدرا منفـردا ومتميزا عن وكـاات اأنباء وهى مجمـوعات اأخبار التـى يشكلها
الهواة الذين يسـتخـدمـــون الـشـبـكــة ويناقلون فيها أخبارا قد ا تصل إلى وكاات
اأنـبـاء.
كما وفرت شبكة اإنتـرنت الصحف واجات اأجنبية الكبرى وجعلتها متاحة
للمستخدمن  .ومكن للمحرر امترجـم طبع ما يريده منه وترجمته وااستفادة به .أما
شبكات امعلـومات وبنـوك امعلومات فـإنها مد احـرر امترجم بـاخلفيات اأسـاسية
عن اأحـداث والبلـدان التـى يكتب عـنها  .وعلـى سبيل امثـال فإن خـبرًا عـن وقوع
زلـزال فى دولـة بورمـا يتطلـب من احرر أن يـضيف إليه بعـض امعلومـات عن هذه
الدولة ومكن أن يحصل عليهـا فى دقائق معدودة من خال استخدام شبكات وبنوك
امـعلومات ،بدا مـن أن ينفق وقتا طويا فـى البحث عن هذه امعلـومات فى الكتب
وامصادر التقليدية.
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 -5مصادر أخرى مساعدة:
وتـشـمل هــذه امـصــادر ،الـكتـب وامعــاجم ودوائــر امعــارف التــى مـكن أن
يسـتخدمهـا احرر فـى كتابـة خلفيـات اأحداث اخـارجية ،بـاإضافـة إلى الـوثائق
والبيانات والنشرات التى مكن أن يحصل عليها احرر من سفارات الدول اأجنبية.

رابعاً -اخطوات العملية للترجمة:
خطوات عملية ترجمة اأخبار:
 -1قـراءة اخبر قراءة أولى بدقة وإمعان ،ويتم حـديد الفقرة امركزية فى النص
والتى مثل بؤرة تركيز اخبر.
 -2حديـد اأهمية النسبية لـباقى فقرات اخبر ،وحـديد دور كل فقرة فى بناء
امعنى الكلى للخبر.
 -3ترجمة كل فقـرة على حدة فـى صياغة أقـرب ما تكون إلـى النص اأصلى
(الوكاات تستخدم اأسلوب التلغرافى).
 -4تتم عـمليـة التـرجمـة عبـر ربـط اجمـل والفـقـــرات ومـا يــسـتـلـــزمـه من
تـوضيح للمعنى أو ضيق امساحة اخصـــصــة ،من تقدم جمل أو تأخيرها
أو حتى حذفــهـــا ثـم تـتــم عمـلـيـة إعــادة بناء للمعنى الكلـى فى صياغة
متكاملة.
 -5تتم مقـارنة النص امتـرجم بالنص اأصلـى لرصد مـدى االتزام بالـدقة فى
ترجمته ونقل وقائع احدث دون مبالغه.
 -6يتم تـرجمة عنوان اخبر فـى نهاية عملية تـرجمة النص وذلك بعد أن يكون
امترجم قد تشجع محتوى النص ومدلوات الكلمات اختلفة داخله.
عملية إعداد اخبر امترجم:
بعد الترجمة تبدأ عملية حرير اخبر وإعداده للنشر:
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 -1أهمية احدث الـذى يتضمنه اخبـر وتأثير ذلك عـلى امساحـة اخصصة له
(هل ينـشر اخـبر بـكل تفاصـيله أم قطع بعـض الفقرات الـتى مـثل فقرات
ترى اجريدة أنها غير ذات أهمية أو ترجمة كل ما ورد فى وكاات اأنباء
اختلفة).
 -2طبيعة اموقع امراد نشر اخبر امترجم به (عمود /صفحة أولى).
 -3اأسلـوب الصحفـى للجـريدة ،والـذى ينـعكس فـى مفـردات اللـغة الـتى
تستخـدمها فى حـرير مختلف امـوضوعات بهـا .فالصحـيفة احافـظة قد
تستبعد أو تختصر اأخبار امثيرة.
 -4مهارة محرر القسم اخارجى تلعب دورا فى ذلك.
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ملخص
تناولـت الوحدة اأولـى أربعة موضـوعات رئيـسية كمـدخل للترجمـة اإعامية
على النحو التالى:
أواً -مبادئ الترجمة وأساسياتها:
 حـيث استعـرضت الـوحدة مفهـوم امتـرجم ومـاهيته وامـشكات التـى تواجهعملية الترجمة سواء أكانت تتعلق باألفاظ واشتقاقها أم بالتراكيب اللغوية
وبناء اجملة.
 وأخـيرًا تناولت الوحـدة النقاط التى يجب مـراعاتها عند الـترجمة اإعاميةحتى نتافى هذه امشكات سابقة الذكر.
ثانيًا -أسس الترجمة اإعامية:
 نتنـاول هنـا خمـسة مـعايـير أسـاسيـة يجـب مراعـاتهـا عنـد اختيـار النصاإعامى وهى:
( )1معايير مرتبطة بامادة اإعامية.
( )2معايير مرتبطة بالوسيلة امترجم عنها.
( )3السياسة التحريرية للقسم اخارجى.
( )4معايير الوقت وامساحة.
ثالثًا -مصادر الترجمة اإعامية:
 فى امـوضوع الثـالث ،نتـناول مصـادر امادة اإعاميـة ،ووظيفة كـل منها،وتشمل خمسة مصادر على النحو التالى:
( )1وكاات اأنباء.
( )2الصحف واجات اأجنبية.
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( )3اإنترنت وشبكات امعلومات.
( )4محطات اإذاعة والتليفزيون.
( )5مصادر أخرى كالكتب وامعاجم.
رابعًا -اخطوات العملية للترجمة:
حيث يـستعـرض الكـتاب اخـطوات الـتى مـر بهـا عمليـة التـرجمـة اإعامـية
وعملية إعداد اخبر امترجم.
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أسئلة
س -1اكتب مذكرات مختصرة حول:
 وكاات اأنباء. ماهية الترجمة. معايير الوقت وامساحة. مراحل إعداد اخبر امترجم. اإنترنت وشبكات امعلومات.س -2اشرح اخطوات العملية لترجمة اأخبار مع ذكر أمثلة لكل خطوة.
س -3اذكـر امبـادئ التـى يجب مـراعـاتهـا عنـد اختيـار الـنص اإعامـى الصـالح
للنشر.
س -4قارن بن امشكات التى تواجه الترجمة اإعامية من حيث:
(أ) مشكات األفاظ واشتقاقها.
(ب) مشكات التراكيب وبناء اجملة.
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الوحدة الثانية
الترجمة اإعامية موضوعات ومجاات إعامية
اأهداف :
مجرد اانتهاء من دراسة هذه الوحدة ،يجب أن يكون الدارس قادرًا على أن:
 -1يكتـسب مجمـوعة مـن امصطـلحات امـستخـدمة فـى اجال اإعامـى الواردة
بالقطع.
 -2يترجم اموضوعات اإعامية دون تقيد بالترجمة احرفية للكلمات.

العناصر :
تتضمن هذه الوحدة ثاثة عناصر أساسية:
 -1تـرجمـة عــدد من القـطع اختـارة فـى مجـال اإعام بـوجه عـام فـى صـورتهـا
النهائية.
 -2وجود عدد من القطع غير امترجمة كتدريبات عامة للدارسن على الترجمة.
 -3قائمة ببعض امفردات التى وردت بالقطع ليكتسبها الدارسون.
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 ماذج تطبيقية:ًأوا
القطعة اأولى

Process of Communication
Communication has been defined as the passing of
information, the exchange of ideas, or the process of
establishing a commonness or oneness of thoughts between a
sender and a receiver. These definitions suggest that for
communication to occur, there must be some common
thinking between two parties and information must be passed
from one person to another (or from one group to another).
The Communication process is often very complex.
Success depends on such factors as the nature of the
message, the audience’s interpretation of it, and the
environment in which it is received.
The receiver’s perception of the source and the medium
used to transmit the message may also affect.
The ability to communicate, as do many other factors.
Words, pictures, sounds, and colors may have different
meanings to different audiences and peopole’s perceptions
and interpretations of them vary.
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معانى الكلمات:
عملية
معقدة
تبادل
حقيق
وحدة

process
complex
exchange
establishing
oneness

تتنوع
إدراك
تفسير
معانى
عوامل
القدرة

Vary
Perception
interpretation
meanings
factors
ability

عملية ااتصال
م تعريف ااتصال باعـتباره توصيل امعلومـات وتبادل اآراء أو عملية حقيق
مجال مشتـرك أو وحدة فى اآراء بن امـرسل وامستقبل .لـذلك فإن هذه الـتعريفات
تذهب إلـى أنه لكى يحدث ااتصـال ابد من وجود فـكر مشترك بـن أطراف عملية
ااتصال.
باإضـافة إلـى ضرورة تـوصيـل امعلومـات من شخص آخـر (أو من مجمـوعة
آخرى).
وجـدير بـالذكـر ،أن عمليـة ااتصال غـالباً مـا تكون شـديدة التعـقيد .بل وأن
النجاح ي ااتصال يعتمـد على بعض العوامل مثل طبيعة الرسالة وتفسير اجمهور
لهذه الرسالة باإضافة إلى البيئة التى م استقبال هذه الرسالة بها.
كما قـد تؤثر أيضاً الصـورة التى يدرك بها امـستقبل مصدر الرسـالة إضافة إلى
الـوسيلة ااتـصاليـة امستخـدمة لتـوصيل الرسـالة ،والقـدرة على ااتصـال بن امرسل
وامسُتقبِل.
وحمل الكلمات والصـور واأصوات واألوان معانٍ مخـتلفة لأفراد كل بشكل
مـختلف .كمـا تتـنوع مـدركات كل فـرد عن اآخـر وتفسـيراتـه للرسـالة ااتـصالـية
امقدمة له.
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القطعة الثانية

Marketing Communication
All

Marketing

Communication

is

goal

directed.

Marketing Communication objectives are to create brand
awareness, deliver information, educate the market and
advance a positive image for the brand or company. The
ultimate goal of the marketing Communication Strategy is to
help sell the product to keep the company in business.
Successful marketing requires managing and coordinating
marketing messages at every contact point the brand or
company has with its target audience. To persuade audiences
most effectively, the company must think about all contact
points. Successful marketing requires that messages at every
contact point work together to persuade consumers.
In general, All marketing communication tries to
persuade the target audience to change an attitude or behavior
or provide information.
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معانى الكلمات:
Marketing

تسويق
سوق
Market
هدف
goal
يوجه
direct
إدراك
awareness
توصيل
deliver
تطور
advance
غائى  -نهائى
ultimate
ناجح
Successful
إدارة
managing
ينـسق معـاً (بـادئــة معنـاهـا مع Coordinating: v. coordinate (co-
نقطة التقاء
contact point
إقناع
persuade
تتطلب
requires

ااتصال التسويقى
تعد كل أنشطة ااتصال التسويقى موجهة لتحقيق هدف معن.
وقد تـتمثل أهـداف ااتصـال التـسويـقى فـى خلـق الوعـى السلـعى وتـوصيل
امعلومات وتعليم السوق وتطوير صورة ذهنية إيجابية للسلعة أو الشركة.
وقد يتمثل الهدف النهـائى استراتيجية ااتصال التسـويقى فى امساعدة على
بيع السلع حتى تظل الشركة امنتجة فى مجال اأعمال.
ويتطلب التسويق الناجح إدارة وتنسيق الرسائل التسويقية فى كل نقطة التقاء
للسلعة أو الشركة مع جمهورها امستهدف.
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ولـكى تتـمكن الشـركة امنـتجة مـن إقناع جـمهورهـا بشكـل أكثر فـعاليـة فإن
عليها ضرورة التفكير فى كل نقاط االتقاء بينها وبن جماهيرها.
لذلـك فإن التسويق النـاجح يتطلب أن تعمل كافـة الرسائل التسـويقية معاً فى
كل نقطة التقاء إقناع امستهلكن.
وبشكل عـام ،حاول كل أنشطـة ااتصال التسـويقية إقناع اجـمهور امستهدف
لتغير اجاهه أو سلوكة أو تقدم امعلومات.
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القطعة الثالثة

Effects of Mass Communication
A

major

concern

of

those

interested

in

Mass

Communication has been to study the effects of Mass
Communication.
The Mass Media have become a major force in society, so
it has been noticed that these media produce powerful effects.
One of the effects of mass Communication seems to be to
direct our attention to certain problems or issues.
This effect is done through the information these media
present. In spite of Information is sometimes thought of as the
cure for many problems, there is undoubtedly some truth in
that idea.
But if information is thought of as a method of reducing
the social inequality gap between the rich and the poor in
society, the cure may not work the way it is expected to.
That is why, most researches nowadays indicate that an
increased flow of information can lead to the widening of a
knowledge gap between the well-off and the not so well-of.
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معانى الكلمات:
يعنـى به اأغنيـاء  -من متلـك مااً -
علماً  -مركزاً ومكانة اجتماعية
يشير
انسياب
توسيع
يوسع
فجوة معرفية

well-off
indicate
flow
widening
widen
knowledge - gap

تأثير ااتصال اجماهيرى
مثل دراسة تـأثيرات ااتـصال اجمـاهيرى ااهـتمام الـرئيسـى للمهتـمن مجال
ااتصال اجماهيرى.
فبحيث أصـبحت وسائل ااتصـال اجماهيـرية قوى رئيسـية فى اجـتمع لوحظ
أن هذه الوسائل حدث تأثيرات قوية.
فيبـدو أحد الـتأثـيرات الـذى يحدثهـا ااتصـال اجمـاهيـرى يتمـثل فى تـوجيه
انتباهنا مشاكل أو قضايا معينة.
وبتحقق هذا التأثير من خال امعلومات التى تقدمها هذه الوسائل.
وبـالـرغـم من أنه ا مجـال للـشك فـى حقيقـة فكـرة أن امعلـومـات فـى بعض
اأحيان هى العاج للعديد من امشاكل.
إا أنه إذا م النـظر للمعـلومات بـاعتبارهـا وسيلة لـتقليل فجوة عـدم امساواة
ااجتمـاعية بن اأغنيـاء والفقراء فى اجتـمع ،فإن هذه امعلومـات لن تكون عاجاً
فعااً كما هو متوقع ولعل هذا هو السـبب فيما يشير إليه معظم الباحثن فى اأونة
اأخيرة بأن الزيادة فى انسياب امعلومـات قد تؤدى إلى توسيع هوة الفجوة امعرفية
بن من متلكون ومن ا متلكون.
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القطعة الرابعة

Non Verbal Communication
The hardest part of cross - cultural communication that it
doesn’t involve words. Non verbal communication, according
to one scholar specializes in the field, contains two thirds of the
total meaning that is exchanged between two people in an
ordinary conversation. He states that this is true for people
from the same culture speaking the same language. Some
specialists call non verbal communication as an elaborate code
that is written no where, known by none and understood by all.

:معانى الكلمات
Non verbal : Non
involve
according to
scholar
specializes
two third
meaning
ordinary
conversation
culture
language
specialists
call
code
elaborate

"بادئة معناها تنفى ما بعدها "غير اللفظى
يتضمن
تغيير يقصد به وَفْقاً لـ
عالم
متخصص فى
ثلثى
امعنى
 تقليدية- عادية
محادثة
ثقافة
لغة
متخصصن
يطلقوا عليه
 ميثاق-قانون
 متقن-دقيق
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ااتصال غير اللفظى
يعد أصعب جزء فى ااتصال عبر الثقافات حيث أنه ا يتضمن الكلمات.
فـوفقًـا مـا ذكـره أحـد العلمـاء امـتخصـصن فـى هـذا اجـال أن ااتصـال غيـر
اللفظـى يحتـوى علـى ثلــثـى إجــمــالـى امعنـى الذى يـتم تبـادلة بـن شخصـن فى
محادثة عادية.
فيذكر أن ذلك حقيقى بالنسبة لأفراد الذين ينتمون إلى ثقافة واحدة يتحدثون
من خالها نفس اللغة.
ويعتبر بعض امتخصصن اإتصال غير اللفظـى ميثاقًا دقيقًا غير مكتوب فى
أى مكان وايعرفه أحد ولكنه مفهوم من اجميع.
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القطعة اخامسة

Power of Culture
Inspite that Culture form the context for global
communication, but it is modern mass media - newspaper,
magazines, radio, television and telephones that link the
world.
It does not take more than few minutes with a foreign
newspaper or news cast, even if we don’t understand the
language to realize that national media systems are as varied
as the cultures in which they’ re found.
Despite the dominance of Anglo-American in all aspects
of global communication, mass media reflects a varity of
social, political and economic systems.

:معانى الكلمات
culture
form

ثقافة
تشكيل

context

 سياق-نسق

link

 تربط-تصل

foreign

خارجى

realize

يدرك

varied

 تختلف-تتنوع

despite

بالرغم من

aspects

مجاات

global

 دولى- عامى
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قوة الثقافة
بالرغم من أن الثقافات هى التـى تشكل السياق لإعام الدولى إا أن وسائل
اإعام احـديثة مـثل اجرائد واجات والـراديو والتليفـزيون والتلـيفونات هـى التى
تربط العالم بعضه ببعض.
فـاأمر ا يـستغـرق أكثـر من بضع دقـائق قليلـة من تصـفح جريـدة أجنبـية أو
ااستمـاع إلى نـشرة أخبـار أجنبيـة حتى إذا لـم تستطـع فهم لغة اجـريدة أو الـنشرة
لكى ندرك أن نظم وسـائل اإعام القومية تتنـوع بقدر تنوع الثقافـات التى تتواجد
فيها.
وبالرغـم من سياق النظـام اأجلو -أمريكـى فى كل مجاات ااتصـال الدولى
فـإن وســائل اإعام تعكـس قـدرًا مـتنـوعًـا مـن النـظم ااجـتمـاعيـة والـسيـاسيـة
وااقتصادية.
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القطعة السادسة

Personal versus Nonpersonal Channels
There are a number of basic differences between personal
and nonpersonal communications channels. Information
received from personal influence channels is generally more
persuasive than information received via the mass media.
Reasons for the differences are summarized in the following
comparison of advertising versus personal selling:
From the stand point of persuasion, a sales message is far
more flexible, personal, and powerful than an advertisement.
An advertisement is normally prepared by persons having
minimal personal contact with customers. The message is
designed to appeal to a large number of persons. By contrast,
the message in a good sales presentation is not determined in
advance. The salesman has a tremendous store of knowledge
about his product or service and selects appropriate items as
the interview progresses. Thus, the salesman can adapt this to
the thinking and needs of the customer or prospect at the time
of the sales call. Furthermore, as objections arise and are
voiced by the buyer, the salesman can treat the objections in
an appropriate manner. This is not possible in advertising.
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معانى الكلمات:
مقابل
الرئيسية -اأساسية
قنوات
عبر -من خال
تتلخص فى
وجهة نظر -موقف
حد أدنى
عاقات -اتصاات
يتناسب مع
على النقيض
عرض
مسبقاً
كبير -هائل
يخزن
يختار
مناسب
فقرات
مقابلة
مو -تقدم
وبالتالى
يتكيف
متوقع
أكثر من ذلك
اعتراضات
على لسان  - ..يذكرها
يعالج
طريقة -أسلوب

versus
basic
channels
via
summarized
stand point
minimal
contact
to appeal to
by contrast
presentation
in advance
tremendous
store
selects
appropriate
items
interview
progresses
thus
adapt
prospect
furthermore
objections
voiced by
to treat
manner
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القنوات الشخصية
مقابل القنوات غير الشخصية
هنـاك العديـد من ااختافـات الرئيـسية بـن قنوات ااتـصال غيـر الشخـصى
وقنوات ااتصال الشخصى.
فالقنوات التـى يتم استقبالها من قـنوات التأثير الشخـصى تعد  -بشكل عام
 أكثـر إقنـاعــاً من امعلـومـات التـى يـتم اسـتقبـالهــا من خال وســائل ااتصـالاجماهيرية.
ومكـن تلخيـص أسبـاب هـذه ااختافـات ضـمن امقـارنـة التـاليـة بن اإعان
مقابل البيع الشخصى.
فمن وجهـة النظر اإقنـاعية ،فإن الـرسالة الـبيعية تعـد أكثر مرونـة وأكثر قوة
وشخصية بشكل يفوق اإعان.
فاإعان عادة ما يقوم بإعداده أناس لديهم عاقات شخصية قليلة إلى الغاية
مع امستهلكن.
ويتم تـصميم الرسـالة اإعانيـة بشكل يتنـاسب مع عدد مـن اأشخاص وعلى
الـنقيض ،فـإن الرسـالة الـتى تقـدم من خال العـرض البيعـى اجيـد ايتـم حديـدها
بشكل مسبق.
ويكون لـدى رجل البيع مخزون هـائل من امعرفـد حول السـلعة أو اخدمـة التى
يروج لها ويقوم باختيار الفقرات امناسبة على مدار امقابلة.
وبالتالى ،فإن رجل البيع مكن أن يكيف هذة اللقاءات وفق تفكير واحتياجات
العماء أو العماء امتوقعن وقت اموقف البيعى.
بل وأكثر من ذلـك ،كلما تزايدت ااعتـراضات التى يبديهـا امشترى فإن رجل
البيع مكـن أن يعالج هذه ااعتـراضات بشكل منـاسب .على حن ا يتـوفر ذلك فى
اإعان.
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القطعة السابعة

Mass Media & the force of information
As mass media have come to occupy a more central place
in political and social processes there has been an increased
focus on the news, which is for most people the main means
of access to political participation. It is also via the news that
governments, parties and interest groups seek to exercise
power and influence.
This assumes that news is an informative, credible and
effective means of communication television news has been a
particular object of research given the fact that a few national
television channels often dominate as the channels of public
communication. News being presented through Mass Media
is

considered

a

distinctive

form

of

informational

communication.
News Media are not usually regarded as public educators
and the criteria of success or effectiveness applied to the news
informational process are usually limited to two matters: The
degree of audience attention received, and the degree to
which news is understood by its audience.
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:معانى الكلمات
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means
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via
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particular
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حتل
مركزى
 مركز- تركيز
 وقـد تعنـى فى أحـيان،هنـا مقـصود بـها وسـائل
"أخرى "تعنى
 مشاركةV. participate يشارك
 مدخل- طريق
 من خال- عن طريق
 تسعى- تبحث
أحزاب
جماعات مصلحية
مارسة
تأثير
 تفترض- assumption افتراض
 صادق- credibility مصداقية
هدف
 خاص- محدد
 تسيطر- تسود
قنوات
قومى
criterion  امفرد- مقاييس
يعتبر
ميز
 معلمن، educator مفرد
مقصورة على
اجمهور
past of understand يفهم
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وسائل ااتصال اجماهيرية وقوة امعلومات
أصبحت وسـائل ااتـصال اجـماهـيريـة حتـل مزيـدًا من امكـانة امـركزيـة فى
العمـليات السياسية وااجتماعية ،وأصبح هنـاك تركيز أكبر على اأنباء والتى مثل
الوسائل الرئيسية بالنسبة معظم الناس للدخول أو ااشتراك فى امشاركة السياسية.
كذلك تسعى احكومات واأحزاب واجماعات ذات امصالح اخاصة إلى مارسة
قوتها وتأثيرها من خال اأنباء.
ويذهـب ما سـبق إلى اافـتراض بـأن اأنبـاء مثل وسـائل اتصـال معلـوماتـية،
صادقة ومؤثرة.
واجدير بـالذكر أن اأنباء التليفزيونية كانت مـثل هدفًا خاصًا بالنسبة للبحوث
أخـذا فى ااعتبـار حقيقة أن قلـياً من قنوات الـتليفزيـون القوميـة كثيراً مـا مارس
سـيطرتهـا باعتبـارها قنـوات ااتصال العـام .لذلك فـإن اأنباء بـاعتبارهـا تُقدَم من
خال وسائل ااتصال اجماهيرية تعد شكاً ميزًا لاتصال اإعامى.
فعـادة اينُظر إلـى الوسائـل اإخبارية بـاعتبارهـا مصادر تعليـم عامة ،بل وأن
مقيـاس النجـاح أو الفعـاليـة الـذى يـطبق علـى العـمليـات اإخبـاريـة التـى تقـدم
معلومات غالباً ما يكون مقصوراً وفق موضوعن:
 درجة اانتباه التى يخصصها اجمهور لتلك امعلومات. -درجة فهم اجمهور لهذه اأنباء أو اأخبار.
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القطعة الثامنة

Cultures and Subcultures
All of us are part of a cultural fabric that affects our
behavior, including our behavior as consumers.
Culture is the sum of learned beliefs, values, and customs
that regulate the behavior of members of a particular society.
Through our culture, we are taught how to adjust to the
environmental, biological, psychological, and historical parts
of our environment.
Beliefs and values are guides for behavior, and customs
are acceptable ways of behaving. A belief is an opinion that
reflects a person’s particular knowledge and assessment of
something.
Values are general statement that guide behavior and
influence beliefs and attitudes.
A value system helps people choose between alternatives
in everyday life.
Customs are overt modes of behavior that contain
culturally approved ways of behaving in specific situations.
Customs vary among countries, regions, and even families.
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:معانى الكلمات
cultural
fabric
sum
beliefs
values
customs
members
particular
society
taught: past of v. teach
adjust
environment
historical
biological
psychological
guide
acceptable: v. accept
opinion
reflect
knowledge
assessment: v. assess
statement
specific
situation
influence

ثقافى
نسيج
مجموع
معتقدات
قيم
تقاليد
أعضاء
 معن- خاص
مجتمع
تعلم ماضى فعل يتعلم
يتكيف
بيئة
تاريخى
ىPبيولو
نفسى
يرشد
يقبل
رأى
يعكس
معرفة
 يقدر،يقيم
عبارة
 معن- مخصص
موقف
يؤثر
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الثقافات والثقافات الفرعية
نُعـد جميـعاً جـزءًا من النـسيج الثـقافـى الذى يـؤثر فـى سلـوكنـا ما فـى ذلك
سلوكنا كمستهلكن.
ومثل الثقـافة مجموع ما نتعلمه من معتقدات وقيم وتقاليد والتى تنظم سلوك
أعضاء مجتمع معن.
فنتعلم من خال ثقافتنا الكـيفية التى مكن أن نتكيف بها مع اجوانب البيئية
والبيولوجية والنفسية والتاريخية امتعلقة بالبيئة التى نعيش فيها.
وترشـد امعتقـدات والقيم سـلوك الفـرد كمـا مثل التقـاليـد اأماط الـسلوكـية
امقـبولـة .ومثل مـا يعتقـده الفرد رأيـاً يعكس امعـرفة اخـاصة بهـذا الفرد وتقـديره
لأشياء من حوله.
وتعد القيم عبارات عامة ترشد سلوك الفرد وتؤثر فى معتقداته واجاهاته.
وتساعد مـنظومة القيم الـفرد فى ااختيار فـيما بن البدائل التـى يواجهها فى
حياته اليومية.
وتعتبر التقـاليد النماذج الـعانية للسلوك التـى تتضمن الطرق امقبـولة ثقافياً
للسلوك فى امواقف اخاصة.
واجدير بالذكر أن التقـاليد تتنوع فيما بن الـدول واأقاليم بل وحتى فيما بن
اأسر والعائات.
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القطعة التاسعة

Order of Presentation
A basic consideration in the design of a persuasive
message is the arguments’ order of presentation. Shoud the
most important message points be placed at the beginning of
the message, in the middle, or at the end ?
Research on learning and memory generally indicates that
items presented first and last are remembered better than
those presented in the middle.
This suggests that a communicator’s strongest arguments
should be presented early or late in the message but never in
the middle.
Presenting the strongest arguments at the beginning of the
message assumes a primacy effects is operating, where by
information presented first is most effective. Putting the
strong points at the end assumes a recency effect, whereby the
last arguments presented are most persuasive.

:معانى الكلمات
order
consideration
argument
indicates
items

طلب
 اعتبار- اهتمام
جدال
تشير إلى
فقرات

suggests
strongest
assumes
primacy
recency

تقترح
أقوى
تفترض
أسبقية
 جدة- حداثة
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ترتيب العرض
مثل تـرتـيب آراء العـرض مـن ااهتمـامـات الـرئيـسيـة فـى تصـميم الـرسـالـة
اإقناعية.
فهل يـتم وضع أكثر نقـاط الرسالـة أهمية فـى بداية الـرسالة أم فـى وسطها أم
فى نهايتها?
فتشـير الـبحوث حـول التعليـم والذاكـرة بشـكل عام إلـى أن النقـاط التـى يتم
ذكـرها فى أول الـرسالة وفـى آخرها يتم تـذكرها أكثـر من تلك التى تـذكر فى وسط
الرسالة.
مـا يقتـرح ذلك أن أقـوى اآراء يجب أن يـتم تقـدمهـا فـى البـدايـة أو اإبقـاء
عليها فى نهاية الرسالة ولكن ليس فى وسطها.
فتقـدم أقـوى اآراء فـى مقـدمـة الـرسـالـة يفتـرض تـأثيـرًا سـابقًــا؛ حيث إن
امعلومات التى تقدم فى البداية هى أكثر امعلومات فعالية.
أما وضع أقوى النقـاط فى نهاية الـرسالة يفتـرض أن لها تأثيـرًا حديثًا؛ حيث
إن اآراء التى يتم اإبقاء عليها حتى نهاية الرسالة تكون أكثرها إقناعاً.
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القطعة العاشرة

At the beginning or
At the end
The continuous debate about whether to place the
strongest selling points at the beginning or the end of the
message depends on several factors. If the target audience is
opposed to the communicator’s position, presenting story
points first can reduce the level of counterarguing. Putting
weak arguments first might lead to a high level of
counterarguing that strong arguments that followed would not
be believed. Strong arguments work best at the beginning of
the message if the audience is not interested in the topic, so
they can arouse interest in the message.
When the target audience is predisposed toward the
communicator’s position or is highly interested in the issue or
product, strong arguments can be saved for the end of the
message. This may result in a more favorable opinion as well
as better retention of the information.
The order of presentation can be critical when a long,
detailed message with many arguments is being prestented.
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معانى الكلمات:
at the beginning

فى البداية
مستمر
جدال
فيما لو ،عما
معارض
مستوى
امعارضة
ضعيفة
مهتم
يثير
مهيأ مسبقاً
اموضوع
مؤيد
حساس
به تفاصيل -مفصل

continuous
debate
whether
opposed to
level
counterarguing
weak
interested
arouse
predisposed
issue
favorable
critical
detailed

فى البداية أم فى النهاية
يعتـمد اجدل امـستمر حـول عما إذا كـان يجب وضع أقوى الـنقاط البيعـية فى
بداية أم فى نهاية الرسالة ااتصالية على العديد من العوامل.
فـإذا مـا كــان اجمهـور امـستهـدف يعـارض امـوقف الـذى يـدعــو إليه القـائم
بـااتصال ،فـإن تقدم النقـاط القوية مـن الرسالـة فى البـداية مكن أن يقـلل مستوى
امعـارضـة .أمـا وضع اآراء الـضعيفـة فـى البـدايـة فقـد يـؤدى إلـى زيـادة مـستـوى
امعارضة ما ا مكن تصديق اآراء القوية التى تليها.
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وتـعد أفضل الـظروف التـى يصلح فـيها وضع اآراء القـوية فـى بدايـة الرسـالة
عندمـا ا يكون اجمهـور امستهـدف مهتماً مـوضوع الرسـالة ،حيث تـستطيع اآراء
القوية أن تثير اهتمامهم بهذه الرسالة ااتصالية.
على حـن مكن اإبقاء علـى اآراء القويـة امؤيدة لـلرسالـة فى نهـايتها عـندما
يكون اجمـهور امستهـدف مهيأ مـسبقاً لهـذه اآراء أو مهتماً بـدرجة كبيـرة موضوع
الـرسـالـة أو الـسلعـة محل ااتصـال فيـؤدى ذلك إلـى مـزيـد من اآراء امـؤيـدة وأن
يتذكروا امعلومات التى تتضمن عليها الرسالة بشكل أفضل.
وبشكل عام فـإن ترتيب العـرض مكن أن يكون حـساساً عنـدما تكون الـرسالة
ااتصالية امقدمة طويلة ومفصلة وبها العديد من اآراء.
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القطعة احادية عشرة

Source attractiveness
A source characteristics frequently used by advertisers is
attractiveness, which encompasses similarity, and likability.
Similarity is a supposed resemblance between the source and
the receiver of the message, while familiarity refers to
knowledge of the source through exposure.
Likability is an affection for the source as a result of
physical appearance, behavior, or other personal traits.
Even when these sources are not athletes or movie stars,
consumers often admire their physical appearance talents and
personality.
Source attractiveness leads to persuasion through a
process of identification, whereby the receiver is motivated to
seek some type of relationship with the source and thus
adopts a similar beliefs, attitudes, preferences or behavior.
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:معانى الكلمات
source
attractiveness
characteristics
frequently
encompasses
similarity
resemblance
likability
knowledge
affection
exposure
physical
appearance
traits
athletes
admire
talents
persuasion
identification
whereby
to seek
thus
adopts
preferences

مصدر
جاذبية
خصائص
ً اأكثر شيوعا- فى أغلب اأوقات
يضم
تشابه
ماثل
 اإعجاب- القبول
معرفة
شعور
تعرض
 جسدى- بدنى
 ظهور- حضور
 ميزة- خاصية
 قوى اجسم- رياضى
 يقدر- يحترم
 مواهب- قدرات
إقناع
توحد
بذلك
 يبحث- يسعى للوصول إلى
وبالتالى
يتبنى
تفضيات
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جاذبية امصدر
تـعد جـاذبيـة امصـدر من أكثـر خصـائص امـصدر شـائعـة ااستخـدام من قبل
امعلنن .وتتضمن هذه اخاصية التشابه والقبول.
ومثل التـشابـه ماثاً مفـترضـاً بن مصـدر الرسـالة ومـستقبـلها ،علـى حن أن
األفة تشير إلى امعرفة بامصدر من خال التعرض.
ويعد القبول الشعور نحـو مصدر الرسالة كنتيجة مظهره وسلوكه أو أى مواهب
وقدرات شخصية لديه.
حتـى أنه عندما ا تكـون هذه امصادر شخـصيات رياضيـة أو جومًا سيـنمائية
فإنه غـالباً مـا يقدرهـم امستـهلكون ويـحترمـون مظـهرهم ومـواهبهـم وشخصيـاتهم،
وتؤدى جاذبـية امصدر إلى اإقناع من خال عملية من الـتوحد التى مقتضاها يكون
لـدى امسُتقبِل حـافز للبحـث عن نوع من العاقـة بامصـدر وبالتـالى تبنـى معتقدات
واجاهات وتفضيات أو سلوكيات متشابهة بينها.
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القطعة الثانية عشرة

Source credibility
Credibility is the extent to which the recipient sees the
source as having relevant knowledge, skill or experience and
trusts the source to give unbiased, objective information.
There are two important dimensions to credibility,
expertise and trustworthiness.
A Communicator seen as knowledgeable (someone with
expertise) is more persuasive than one with less expertise. But
the source also has to be trustworthy as being honest, ethical
and believable.
The influence of a knowledgeable source will be lessened
if audience members think he or she is biased or has
underlying personal motives for advocating a position (as
being paid).

:معانى الكلمات
credibility

مصداقية

expertise

recipient

امستقبل

trustworthiness

relevant

مناسب

ethical

skills

مهارات

lessened

biased

متحيز

advocating

الدعوة إلى

موضوعى

being paid

مدفوع الثمن

objective
dimensions

أبعاد

ذو خبرة
محل ثقة
أخاقى
يقلل
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مصداقية امصدر
مثل امصـداقية إلى أى حـد يرى امستقبل أن امـصدر لديه معلـومات ومهارات
أو خـبرة منـاسبة وإلـى أى حد يثق فـى امصدر لـيقدم له معلـومات مـوضوعيـة غير
متحيزة.
وهناك بعدان مهمان للمصداقية هما اخبرة والثقة.
فالـقائم بـااتصـال الذى ينـظر إلـيه باعـتباره خـبيرًا (لـدية خـبرة) يكـون أكثر
إقناعاً من قائم بااتصال يتوافر لديه قدر أقل من اخبرة.
إا أن امصـدر يجب أيضـاً أن يكون محل ثقـة باعتبـاره أميناً ذا أخـاق طيبة
ومكن تصديق ما يجىء على لسانه.
إا أن تأثيـر امصـدر اخبيـر سيقل إذا مـا اعتقـد اجمهـور أنه متحيـز أو لديه
دوافع شخصية للدعوة إلى موقف معن (مثال أن يكون مدفوعًا له).
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القطعة الثالثة عشرة

Appeals and Execution Styles
The advertising appeals refer to the approach used to
attract the attention of consumers and to influence their
feelings toward the product, service or cause. An advertising
appeals can also be viewed as “Something that moves people,
speaks to their wants or needs, and satisfy their interest.” The
creative execution style refers to the way a particular appeals
are turned into an advertising message presented to the
consumer.
There are hundreds of different appeals can be used as the
basis for advertising messages. At the broadest level, these
approaches are generally broken into two categories:
informational / rational appeals and emotional appeals.

:معانى الكلمات
appeals
execution
style
refers to
be viewed as
satisfy
particular
basis
broadest

استماات
تنفيذ
أسلوب
يشير إلى
مكن النظر إليه باعتباره
يشبع
 معن- مخصص
أساس
 أوسع-  أكبر- أبعد مدى
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مستوى
مداخل
تنقسم إلى
منطقى  -عقانى
يستخدم امنطق واأخذ بالدائل
عاطفى

level
approaches
broken into
rational
emotional

ااستماات وأساليب التنفيذ
تـشيـر ااستمـاات اإعانـية إلـى امدخـل الذى يـتم استخـدامه جـذب انتـباه
امسـتهلكن للـتأثـير علـى مشـاعرهـم جاه الـسلعة أو اخـدمة أو الغـرض التـى تتم
الدعوة إليه.
كمـا مكن النظـر إلى ااستـماات اإعانيـة باعـتبارهـا الشـىء الذى مكن أن
يحرك اأفراد ويتحدث إلى رغباتهم أو احتياجاتهم ويشبع اهتماماتهم.
كمـا يـشيـر أسلـوب التـنفيـذ اإبـداعـى إلـى اأسلـوب الـذى يحـول مقـتضـاه
استماات معينة إلى رسالة إعانية تقدم إلى اجماهير.
واجـديـر بـالـذكـر ،أن هنـاك مئـات من ااسـتمــاات اختلفـة التــى مكن أن
تستخدم كأساس تبنى عليه الرسالة اإعانية.
فعلى امستوى العام ،تنقسم هذه امداخل إلى فئتن يتمثا فى:
 ااستماات امنطقية. -وااستماات العاطفية.
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القطعة الرابعة عشرة

New Environment
We live in a rapidly changing environment. The changes
taking place in the media are numerous.
Meanwhile, even with the changes taking plance in the
media environment, the effects of mass communication are
still a major concern of mass communication researchers and
theorists.
Not only can effects due to mass communication be large
or small, but there can be a number of different kinds of
effects to put it in social science language, there are a number
of different dependent variables that can be examined in the
quest for possible effects of mass communication.
Some effects (such as the effects of newspaper reading on
levels of knowledge about political candidates) are probably
intended by communicators. Other effects (such as the effects
of television violence on tendency towards aggressive
behavior) are probably not intended.
In general, communication researchers are interested in
both types of effects - intended and unintended.
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معانى الكلمات:
expected

متوقع
من امتوقع
عاج

expected - to
cure

عدم امساوة -عدم وجود عدالة
يقلل
بالرغم من
اجتماعى
شك  -جدال
بادئة معناها  -ا

inequality
reduce
inspite of
social
doubt
un

البيئة اجديدة

نحن نعيش فى بيئة سريعة التغير.

ولعل التغيرات التى حدث لوسائل ااتصال اجماهيرية عديدة.
واجدير بـالذكر ،أنه بالـرغم من التغيرات العـديدة التى حدث فـى بيئة وسائل
ااتـصال اجـماهـيريـة ،إا أن تأثـيرات ااتـصال اجـماهـيرى ا تـزال مثل ااهتـمام
اأكبر لكثير من الباحثن وامؤرخن.
بل وأنه لم يعد الشـىء امهم فى تأثيـرات ااتصال اجماهيـري يتمثل فيما إذا
كـانت هذه التـأثيرات كبيـرة أو صغيرة إما أيـضاً هناك العـديد من أنواع الـتأثيرات
التى يتسبب فيها ااتصال اجماهيرى.
وللحديـث عن ذلك بلغة الـعلوم ااجتمـاعية ،فـإن هناك الـعديد مـن امتغيرات
التـابعـة التــى مكن ماحـظتهـا عنــد السـؤال حـول التـأثيـرات احـتملـة لاتصـال
اجماهيرى.
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وهنـاك بعـض التـأثيـرات امقصـودة التـى يـستهـدفهـا القـائم بـااتصـال مثل
(تأثيـرات قراءة اجرائد عـلى امستوى امعـرفى -حول امرشحـن السياسين) .إا أن
هناك بعض الـتأثيرات اأخـرى غير امقصـودة مثل (تأثيـرات العنف فى التـليفزيون
على اميل نحو السلوك العدوانى).
وبشكل عام ،يهتم باحثو ااتصال بكل من نوعى التأثيرات سواء امقصودة أو
تلك غير امقصودة.
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القطعة اخامسة عشرة

Barriers to Media Development
The

social

and

psychological

barriers

to

media

development are perhaps the most difficult to overcome
because the solution often involve a change in the individual's
attitude and deep - seated beliefs about very important
matters.
The most common of these barriers are illiteracy and
ignorance.
Illiteracy which is expressed in the inability to read and
write limits the individual’s capacity to communicate, but
more importantly, it also limits the ability to learn and grow.
Lack of enlightenment and knowledge of the world
influences attitudes and beliefs, often in a negative manner.
Literacy opens up the world to the individual and drives
the desire for more and better communication content.
Enlightened and literate individual is much more likely to
make demands for the media that will force him to a higher
level of development.
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معانى الكلمات:
اجتماعى
نفسى
حواجز -معوقات
حل
تتضمن
مصطلح مقصود به "راسخ"
قضايا -مسائل -أمور
عكسها  - literacyاأمية
بادة معناها ينفى ما بعده
قدرة
"حدود"  ، limitsحد من
التنوير
دوافع
يطلب
قوة
تؤثر

social
psychological
barriers
solution
involve
deep - seated
matters
Illiteracy

-il

capacity
to limit
enlightenment
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معوقات تنمية اإعام
رما تكون امعوقات ااجتماعية والـنفسية للتنمية اإعامية من أكثر امعوقات
صعـوبة للـتغلب عليهـا ،فقد يـرجع السبـب فى ذلك إلـى أن احل للتغلب علـى هذه
امعوقـات غالباً ما يتضمن إحداث تغير فـى اجاهات الفرد وفى امعتقدات الراسخة
بداخله حول مسائل غاية فى اأهمية .
ويعد اجهل واأمية من أكثر اأشكال الشائعة لهذه امعوقات.
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فَتَحِـدّ اأميـة ،والتـى يتم الـتعبيـر عنـها فـى شكـل عدم الـقدرة عـلى الـقراءة
والكتابـة  ،من قدرة الفـرد على ااتصـال بل وأكثر مـا حده أهميـة أيضاً هـو قدرة
الفرد على التعليم والنمو.
إذ يـؤثر نقص التـنوير وامعـرفة بالعـالم احيط بنـا على اجاهـاتنا ومعتـقداتنا
والذى غالباً ما يكون هذا التأثير سلبياً.
فيفـتح التعليم أبـواب العالم أمـام الفرد ويـدفع الرغبـة لديه مضـمون اتصـالى
أكثر وأفضل.
فالفرد امـستنير وامتعلـم يكون أكثر اسـتعداداً وطلباً لإعام الـذى يدفعه إلى
مستوى أعلى من التنمية.
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القطعة السادسة عشرة
Public Relations

Public Relations involves working with public opinion.
On the one hand, PR. Professionals attempt to influence
public opinion in a way that is positive to the organization. In
short, the public relations effort was designed to restore
favorable public opionon on the other hand, it is also the
function of the PR. department to gather information for top
management as it relates to management decisions.
As well, Public relatios is concerned with communication.
Most people are interested in what an organization is doing to
meet their concerns and interests. It is the function of the
public relations professional to explain the orgnaization’s
actions to various publics involved with the organization.
Public Relations communication is two-way communication.
The PR professionals also pay close attention to the thoughts
and feelings of the organization’s publics.
In general, public relations is a management function. It is
designed to help a company set its goals and adapt to a
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العاقات العامة
تتضمن العاقات العامة العمل مع الرأى العام:
فعلى جانب يسعى متخصصـو العاقات العامة إلى محاولة التأثير على الرأى
العـام بشكل إيجابى لصـالح امؤسسة ،وباخـتصار يتم تصميم جهـد العاقات العامة
إعادة الرأى العام امؤيد.

وعلى اجانب اآخـر فإن وظيفة إدارة العاقات العامة أيضاً جمع امعلومات من
اجمهور وتفسير هذه امعلومات لإدارة العليا حيث يرتبط ذلك بالقرارات اإدارية.
كذلك تهتم العاقات العامة بااتصال:
يهتم معـظم النـاس فيـما تـفعله وفيمـا تقوم به امـؤسسـة مواجهـة اهتـمامـاتهم
ومصـاحهم .فـإنه من وظيفـة متخـصص العاقـات العامـة شرح أفعـال أو تصـرفات
امؤسسة للجماهير العديدة التى تتعامل معها.
واتصال العاقـات العامة هـو اتصال ثـنائى اجـانب أو ذو جانبن .كـذلك يوجه
متخصصو العاقات العامة اهتماماً كبيراً أفكار ومشاعر جماهير امؤسسة.
وبشكـل عام ،فـإن العاقـات العـامة هـى وظيـفة إداريـة بحيث يـتم تنـظيمـها
مساعدة الشركة فى وضع أهدافها والتكيف مع ظروف البيئة امتغيرة.
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القطعة السابعة عشرة
Publicity

To many marketers, publicity and public relations are
synonymous. Publicity is really a subset of the public relations
effort.
But there are several major differences. First, publicity is
typically a short-term strategy, while public relations is
concerted program extending over a period of time. second,
public relations is designed to provide positive information
about the firm and is usually controlled by the firm. Publicity
on the other hand is not always positive and is not always
under the control of, or paid for by the organization.
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النـشــر
بالنسبة للعديد من امسوقن ،فإن النشر والعاقات العامة مترادفان.
ففى احقيقة إن النشر جـزء من جهود العاقات العامة ،إا أن هناك العديد من
ااختافات الكبيرة بن امصطلحن.
أول هـذه ااختافـات ،أن النـشر يعـد استـراتيجيـة قصيـرة امدى علـى حن أن
العاقات العامة هى برنامج مكثف متد عبر وقت طويل من الزمن.
وثانيهما أن جهود العاقات العامة تصمم بغرض تقدم معلومات إيجابية حول
الشركة ،وغالباً ما تتحكم الشركة فى هذه اجهود.
وعلـى اجانـب اآخر ا يكـون النشـر إيجابـيًا فـى كل اأحيـان أو حت سيـطرة
الشركة التى يدور حولها النشر أو تتحمل هذه الشركة تكاليفه.

مبادئ الترجمة وأساسياتها

78

القطعة الثامنة عشرة

Creativity in Advertising
What is creativity in Advertising ? This is a question that
concerns a lot of people who are interested in Advertising.
Sometimes Advertising is called to be “The work of
creativity”.
Meanwhile Perspectives on what constitutes creativity in
advertising differ. At one extreme are those who argue that
advertising is creative only if it sells the product. An
Advertising message’s or campaign’s impact on sales counts
more than whether it is innovative or wins awards.
At the other end, are those who judge the creativity of an
ad. in terms of its artistic value and originality. They contend
creative ads. can break through the competitive clutter, grab
the consumer’s attention and have some impact.
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اإبداع فى اإعان
ما هو اإبداع فى اإعان? يهم هذا التساؤل العديد من امهتمن باإعان.
ففى بعض اأحيان يطلق على اإعان "العمل اإبداعى".
فعلـى جانب هناك من يثبت أن اإعان يكون إبداعـيًا فقط عندما يبيع السلعة
امعلن عنها.
إذ يكون تـأثير الـرسالـة اإعانية أو احـملة اإعانيـة على امبـيعات ملمـوساً
أكثر من مجرد عما إذا كانت هذه الرسالة اإعانية مبتكرة أو تفوز بجوائز.
وعلى اجانب اآخـر هناك من يحكم علـى اإبداع فى اإعان من جـانب قيمتة
الفنـية ومـدى اإبداع فـيه بل ويؤكـدوا أن اإعان اإبداعـى مكن أن يختـرق خليط
التنافس ويخطف انتباه امستهلكن ويحدث تأثيرًا.
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القطعة التاسعة عشرة

Public Relation Researches
Researches in the field of public relation research are
conducted to do three things:
1. Describe a process, situation or phenomenon.
2. Explain why something is happening, what is causes
are, and what effect it will have.
3. Predict what probably will happen if we do or don’t
take action.
Most research in public relatios is either theoretical or
applied. Applied research solves practical problems and it can
be either strategic or evaluative. Both strategic and evaluative
research are designed to answer specific practical questions.
As for theoretical research, it aids understanding of a
public relation process and helps build theories in public
relations work about why people communicate, how public
opinion is formed and how a public is created.
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بحوث العاقات العامة
يتم تطبيق البحوث فى مجال العاقات العامة لتحقيق ثاثة أشياء:
 -1وصف عملية أو موقف أو ظاهرة.
 -2شرح السبـب حدوث شىء معن ،والعـوامل واأسباب التـى ساعدت عليه
والتأثير الذى مكن أن يحدث.
 -3التنبؤ عما يكون محتماً أن يحدث إذا قمنا أو لم نقم بعمل شىء ما.
وتعد معـظم بحوث العـاقات العامـة إما نظـرية أو عمليـة تطبيقيـة .فالبحث
التطبيقى يحل امشاكل العملية وقد يكون إما بحوثًا استراتيجية أو تقييمية.
وتـصمم كا من البحـوث ااستراتيجـية والتقيـمية لتقـدم اإجابـات عن أسئلة
عملية محددة.
أمـا بالنـسبة لـلبحث النظـرى ،فهو يسـاعد علـى فهم عمليـة العاقات الـعامة
ويساعد علـى بناء النظريات فى عمل العاقات العامة حول السبب فى قيام اأفراد
بااتصال حول كيفية تشكيل الرأى العام وكيفية خلق وتكوين اجمهور.
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القطعة العشرون

The Role of Mass Media
The primary role of mass media is to report what is going
on as honestly and as accurately as possible, to inform the
public and help them plan their lives effectively. Information
about weather, traffic, theater schedules, sports, cultural
events, elections and religious services help educate the public
Persons who have completed their formal education have no
other regular source of information about the world. In
addition, mass media try to persuade as well as inform. But
they can not easily change deeply rooted.
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دور وسائل اإعام
إن الدور اأوَلـى لوسـائل ااتصـال اجمـاهيـرى هو اإباغ عـما يحـدث بأمـانة
وواقعية بقدر اإمكان ،وإخبار العامة ومساعدتهم على التخطيط حياتهم بفعالية.
إن امعلـومـات اخـاصـة بحـالـة الـطقس وحـالـة امـرور ،وبــرامج امسـرح وكـذلك
اأحداث الرياضيـة والثقافية واانتخـابات واخدمات الـدينية ،كلها تـسهم فى تربية
العـامـة ،فـاأفـراد الـذين أمـوا تعلـيمهم الـرسمـى لـيس لـديهـم مصـدر منتـظم آخـر
للمعلومـات حول العالم ،ثم إن وسائـل ااتصال اجماهيرى بـاإضافة إلى ذلك حاول
دائمـا أن تقـنع كمــا تخبــر ،لكن هـذه الـوسـائل ا مـكنهـا بـسهـولـة تغـييـر اآراء
وامعتقدات عميقة اجذور.
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القطعة احادية والعشرون

Functions of the Mass Media
Mass media perform several functions: they inform,
educate, persuade, entertain and stimulate the economy.
Media also set our agendas and help structure our lives
meaning that they schedule what we talk about and what we
think about. Media help socialize us. Through them we
supplement what we have learned about behavior and values
in direct encounters with other people. They teach us norms
and values. Most of audiences are much happier with media
than they would be without them. We spend money and hours
on and with mass media. They will remain our companions.
Moreover, Mass Media today is considered to be the
fourth estate in any contry. That is, it doesn’t only inform, but
form public opinion, change attitudes.
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وظائف وسائل اإعام
بإيجـاز  ،إن وسائل ااتـصال اجـماهـيرى تـؤدى وظائف عـديدة .فـهى تخـبر،
وتربى ،وتقنع ،وترفه ،وحفز ااقتصاد .اإعام أيضاً ينظم جدول أعمالنا ويساعدنا
على بنـاء حياتنـا معنى أنه يجـدول ما نتحـدث عنه وما نـفكر فيه .اإعام يـساعد
علـى أن نكون اجتمـاعين .ومن خال هذه الـوسائل اإعاميـة ندعم ما تـعلمناه عن
السلوك وعن القيم من خال مواجهاتنـا امباشرة مع اآخرين ،فهى إذن ،تعلمنا القيم
وامعايير.
إن غالـبية اجـماهيـر أكثر سعـادة باإعام عمـا إذا خلت حيـاتهم منهـا ،فنحن
ننفـق امال والساعات علـى وسائل اإتصال اجمـاهيرى ،وستبقى هـذه الوسائل رفقاء
لنا.
بل اأكـثر من ذلك ،أصبحت وسـائل اإعام اليوم مثـابة القوى الـرابعة فى أى
دولـة .ذلك إن وسـائل اإعام ا تقـدم لأفـراد فـى اجـتمع معلـومـات فحـسب بل
تشكل الرأى العام وتغير اإجاهات وتشكل عقول هؤاء اأفراد.

مبادئ الترجمة وأساسياتها

87

القطعة الثانية والعشرون
Electronic Media

Although technological achievements had taken place by
the end of the nineteenth century, electronic media were not
developed as public media until 1920s, when radio was
established and television spread rapidly after World War 11.
Television, of course, recombines the visual and the aural, the
eye and the ear. As a new medium, it again created new
orientations to both time and space. Electronic media are
extremely time bound, according to the precise and regular
scheduling of programs, whereas the reading of a book is
totally flexible in terms of time; e.g. one can read a book at
any time he wants. Television proved to have an impact on
division of work and leisure, and reinforced patterns of family
life, gender interests, and subcultural tastes. On the other hand,
electronic media consumed huge amounts of programming,
continually demanding new cultural production.
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وسائل ااتصال اإلكترونية
علـى الـرغم من أن اإجـازات قـد حـدثت بنهـايـة القـرن التـاسع عشـر ،إا أن
وسـائل ااتصال اإلـكترونيـة لم تنتـشر جمـاهيريـاً حتى العـشرينيـات عندمـا أنشئ
الراديو وانتشر التليفزيون بسرعة فى أعقاب احرب العامية الثانية .وبطبيعة احال،
فقد أعـاد التليفزيون توحيد السمع والبـصر وكذلك اأذن والعن وبوصف التليفزيون
وسيلـة اتصال جديـدة ،فقد خلق من جديـد تكييفات لكل من الـزمان وامكان .واحق
أن وسائل ااتـصال اإلكترونية تـربط الوقت بشكل تام وفقـاً جدول برامجها احدد
وامعتاد .إا أنه علـى اجانب اآخـر تتميـز قراءة الفـرد لكتاب مـا بامـرونة الكـاملة
فيما يتعلق بـالوقت .فعلى سـبيل امثال ،مكن أن يقـرأ الفرد كتابًـا ما فى أى وقت
يرغـب فى ذلك .وقد أثـبت التليفزيـون بأنه يقسم بـن وقت العمل ووقت الفراغ وأن
يـكون له تـأثيـر فى تـدعيـم أماط احـياة اأسـرية وفـى تدعـيم اهتمـامات اجـنسن
وأذواق الثقافات الفرعية.
وعلـى اجانـب اآخر ،تـستهلك وسـائل ااتصـال اإلكـترونـية كـمًا هـائاً من
البرمجة وتتطلب استمرار إنتاج ثقافى جديد.
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القطعة الثالثة والعشرون
Dynamics of Persuasion
Message structure and appeals may affect its persuasive
impact. Every communicator makes decisions concerning how
to structure the message and what appeals to use. This leads to
questions such as should the conclusion drawing be explicit or
implicit and how arguments should be ordered and should the
message include one side or two sides, the opposing and the
supporting argument.
Research findings suggest using explicit conclusion to
focus attention on important points, for unfamiliar issues and
less educated audience. Two-sided messages, meaning presenting
the opposition arguments as well as the supporting ones seem
to be objective but they may lead the receiver to be cautious.
They are better for receivers with high intelligence, or who
may confront any opposing ideas in the long run. But one
should be very careful in using them because presenting both
sides may weaken the message since they can kill each other.
The appropriate strategy depends on audience characteristics
and the message topic.
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ديناميكيات اإقناع
قد يـؤثر بنـاء الرسالـة ومغرياتهـا اإقناعيـة ،فكل قائم بـااتصال يـتخذ قراره
بشـأن الكيفية التـى ستبنى بهـا الرسالـة وأية استماات سـيقوم باستخـدامها .وهذا
يقودنـا للتسـاؤل عما إذا كـانت اخاصـة ستكـون ضمنيـة أو صريحـة ،وكيف مكن
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تـرتيب اآراء وعما إذا كان ينبغـى أن تتضمن الرسالـة وجها واحدًا أم وجهن والرأى
امؤيد وامعارض.
وتقتـرح نتائج البحوث استخدام ااستنتاج الـواضح لتركيز اانتباه على النقاط
امهمة ،وذلك بـالنسبـة للقضايـا غير امألـوفة وللجمهـور اأقل تعليما .أمـا الرسائل
ذات الوجهن؛ معنـى أنها حمل امفاهيم امعارضة كمـا حمل امفاهيم امؤيدة قد تبدو
موضوعية ولكنها قد تتطلب بامستقبل أن يكون حذرا .ولكنها اأفضل للمستقبلن
من ذوى الـذكاء العالـى أو أولئك الذين قد يـواجهون أية أفـكار مناهضـة على امدى
الـطويل .ولكن يتوجب على الفرد احذر التـام حيال استخدام هذه الرسائل أن عرض
كا الـوجـهن من شـأنه إضعـاف الـرسـالـة أن كا الـوجهن قـد يقتل الـوجه اآخـر.
فااستراتيجية امائمة تعتمد على سمات اجمهور وموضوع الرسالة.

مبادئ الترجمة وأساسياتها

92

القطعة الرابعة والعشرون
Fear Appeal Usage
As regard to using fear appeal for changing opinions and
behaviors, research concludes that fear is an uncomfortable
drive state, which can motivate the individual to do something
in order to minimize or remove it. Thus a person in fear will
be more likely to accept to message’s recommendations as a
way of reducing fear than a person who is not so aroused. But
fear may make the individual avoid the message and become
hostile towards the source.
Caution

goes along with high or low fear. High fear

appeals can be more effective when receivers have low
chronic anxiety or when recommendations are specific, clear,
and easy to follow. Another decision to be made is whether to
use rational or emotional appeals. It is suggested to utilize the
latter since they present facts, which are more valid.
Meanwhile emotional appeals, despite their short lasting,
effect can be effective with less educated audience. They
emphasize the desirable consequences of buying the
advertised product such as increase in social desirability of
self-esteem.
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استخدام استماات اخوف
وبالـنظر استخـدام استماات اخـوف من أجل تغييـر اآراء والسلوكـيات ،فقد
توصل الـباحثـون إلى أن اخـوف دافع غيـر مريح ،مـن شأنه أن يحفـز اأفراد للـقيام
بعمل مـا من أجل تقليله أو إزالته .ومن هـنا يكون الـشخص اخائف مـستعدا لتقبل
تـوصيات الرسالة كوسـيلة لتقليل اخوف أكثر من ذلك الـشخص غير امستثار .لكن
اخوف قد يدفع الفرد لتجنب الرسالة و من ثم يصبح عدائياً جاه امصدر.
ويتوجب احذر مع اخوف سواء أكان كبـيراً أم قلياً ،فاستماات اخوف الكبير
قد تـكون أكثر فعـالية عنـدما ا يكون لـدى امستقبـلن قلق مزمن ،أو عنـدما تكون
التوصيات محددة وواضحة وسهلة التنفيذ .وهناك قرار آخر يتوجب اتخاذه بشأن ما
إذا كنا سنـستخدم ااستماات العاطفية أم العقانية .ومن امستحسن استخدام تلك
اأخيرة أنهـا تطرح احقائق التى هى أكثر جـدوى ونفعا ،فى نفس الوقت ،سنجد أن
امغريـات العاطفيـة برغم ضـآلة أثرهـا من اممكن أن تـكون فعالـة مع اجمهور اأقل
تعليماً ،فهى تـركز على التداعيات امرغوبة لشراء امنتج امعلن عنه ،كازدياد الرغبة
ااجتماعية احترام الذات.
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القطعة اخامسة والعشرون
Advertisers
Advertisers seek out target audiences who use or are
likely to buy their products. Advertising research seeks to
specify the characteristics of the target audience; to identify
the basic media units that reach the target audience. most
efficiently, and to develop ads. that persuade the target
audience to purchase the product being marketed. It is
estimated that Western audiences see or hear more than 1500
ads. everyday, and as consumers they have created
psychological mechanisms that filter out. those advertising
communications.

that are of no value to them and have

become increasingly aware of products for which they have
an immediate need. That is why advertisers must ensure that
their ads. reach more of the right people and are better
communication than those of the competition.
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:معانى الكلمات
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امعلنون
يبـحث امعلنـون عن اجمـهور امـستهـدف الذى يـستـخدم أو هـو علـى وشك أن
يـستخـدم مـنتجـاتهم .بـينمـا تـستهـدف أبحـاث اإعان حـديـد الـسمـات اخـاصـة
باجمهـور امستـهدف ،والتعـرف على وحـدات اإعام اأساسـية التـى بإمكـانها أن
تـصل إلى اجـمهور بكفـاءة أفضل .وتطـوير اإعـان الذى يقنـع اجمهور امـستهدف
بشراء امنتج امراد تـسويقة ،وبوصفـهم مستهلكن للسلع فقـد مكنوا من خلق آليات
نفسية مكن غـربلة ااتصال اإعانى غير ذى القيـمة وفصله عنهم ،ومن ثم يكونون
دائمـا على بَيِـنٍة من امـنتجات الـتى يحتـاجونهـا بشكل عـاجل .وهو مـا يفسـر ماذا
يتـوجب علـى امعلنن ضـمان أن إعانـاتهم تصل إلـى أغلب اجمهـور الصحيح وأن
وسائلهم ااتصالية أفضل من منافسيهم.
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ثانياً :تدريبات عملية
مقدمة:

يتنـاول هذا اجزء مجمـوعة من الدراسـات التى تعلم الدارس كـيفية فهم النص

امطلوب ترجمته قبل أن يبدأ فى الترجمة الفعلية.
@ لذلك م مراعاة حذف عنوان القـطع التدريبية امطلوب من الدارس ترجمتها
حتى يقرأ القطعة إلى نهايتها ليفهم ما هو امقصود من القطعة ككل حتى
يتسنى له وضع العنوان امناسب.
@ ولكى يتمكن الدارس مـن التأكد من صحة فهـمه لهذه التدريبات م إدراج
عناوين القـطع التدريبية فـى نهاية هذا اجـزء حتى مكنه الرجـوع إليها فى
نهاية التدريب.
@ وبـذلك ندرب الـدارس للقيـام بالـترجمـة السليـمة التـى تعتـمد علـى الفهم
الصحيح للنص ودقة ااستيعاب ما يعنيه كاتب النص فى البداية.
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التدريب اأول
Mass communication theory is changing - and probably
needs to change even more - to keep up with the changes in
the media. Among the noticeable changes are the following:
1. There is a greater emphasis on uses of mass
communication than there used to be. The important role
of audience activity has become even cheerer with the
moves to newer forms media.
2. There is a shift to cognitive science or information processing
approaches. This involves at least three aspects:
a. A shift in independent variables from the variables of
persuasion (for instance, source credibility) to concepts
such as discourse (the nature of language used) and
framing (how an event is packaged and presented in
the media).
b. A change in dependent variables from attitudes (pro
and con evaluations of an object) to cognitions (knowledge
or beliefs about an object).
c. A shift in emphasis from change as a result of
communication (for instance, changes in attitude or
behavior) to restructuring (including changes in our
schemas or models of an event, or the social
construction of reality).

مبادئ الترجمة وأساسياتها

100

One result of the changes in technology is that it is no
longer possible to think of television as a uniform or
monolithic system, transmitting essentially the same message
to everyone. This realization has consequences for a number
of theories of mass communication that assume to some
extent a uniform television message, or a uniform media
message.
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التدريب الثانى
Theory is the ultimate goal of science. Theories are
general statements that summarize our understandings of the
way the world works. In the field of mass communication,
much of our theory in the past has been implicit. People have
relied on folklore. traditional wisdom, and “common sense”
to guide much of the practice of mass communication.
Sometimes these assumptions are never even stated or written
down anywhere. Other times they take the forms or
oversimplified aphorisms or maxims. Many of these
assumptions would benefit from being tested through
research. The result might be that the maxims are confirmed,
disconfirmed, or confirmed only partially (with in certain
limits). In any of these cases, the media practitioner will have
a firmer ground for taking action.
In developing theory, we are often trying to explain
something that is difficult to understand, Basically, the goal of
theory is to formulate statements or propositions that will
have some explanatory power. These theoretical statements
can take various forms:
1. An if-then statement. For example: “If a young person
watches a great deal of violent television, then he or she
will commit aggressive acts”.
In the study of communication, there are not many
propositions that hold so absolutely that they can be
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stated an if-then statements. A more common form of
statement is the is more likely to statement.
2. An is more likely to statement. For example: “A person
who watches violent television is more likely to behave
aggressively than a person who watches nonviolent
television”.
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ultimate

نهائى

goal

هدف

summarize

تلخص

implicit

ضمنى

relied: past of rely

يعتمد

مبادئ الترجمة وأساسياتها

103

التدريب الثالث
The field of advertising is in a state of transition,
primarily because of the large changes taking place in the
media environment. Traditional mass media advertising
aimed at large anonymous audiences may be a dying
communication form.
If people begin to scan information networks with
information agents or, as they are sometimes called,
(knowledge robots), advertising may have to find a different
role for itself.
A shift is already under way from mass media advertising
to database marketing, in which potential purchasers are
identified through information in databases and then targeted
with direct advertising appeals.
Some writers have suggested that marketing in the 21st
century will be centered on interactive multimedia, and that
advertising departments must find a new mission of
transferring information on the information highway.
The new area of integrated Marketing Communications
can be seen as a reaction to the changes in the communication
field and an attempt to define a field broader than advertising.
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معانى الكلمات:
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التدريب الرابع
The two major schools of thought concerning the effects
of advertising on the economy are the market power school
and market competition school. According to the market
power school, advertising is a persuasive communication tool
used by marketers to distract consumers’ attention from the
price of the product. In contrast, the market competition shool
sees advertising as a source of information that increases
consumers’ price sensitivity and stimulates competition.
Actually, little is known about the true nature of
advertising in the economy. Charles Sandage, an advertising
professor, provides a different perspective. He sees the
economic role of advertising as “helping society to achieve
abundance by informing and persuading members of society
with respect to products, services, and ideas”. In addition, he
argues that advertising assists in the development of judgment
on the part of consumers in their purchase practices”.
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التدريب اخامس
Advertising also has a number of social roles. It informs us
about new and improved products and teaches us how to use
these innovations. It helps us compare products and features
and make informed consumer decisions. It mirrors fashion and
design trends and contributes to our aesthetic sense.
Advertising tends to flourish in societies that enjoy some
level of economic abundance, that is, in which supply exceeds
demand. It is at this point that advertising moves from being a
simple informational service (telling consumers where they
can find the product) to being a message designated to create a
demand for a particular brand.
The question is: Does advertising follow trends or does it
lead them? At what point does advertising cross the line
between reflecting social values and creating social values?
Critics argue that advertising has repeatedly crossed this line
and has evolved into an instrument of social control. Although
these concerns are not new, the increasing power of
advertising, both in terms of money (we spend more annually
educating consumers than we spend educating our children)
and in terms of communication dominance (the mass media
can no longer survive without advertising support), has made
these concerns more prominent than ever.
Can advertising manipulate people? Some critics argue
that advertising has the power to dictate how people behave.
They believe that, even if an individual cannot control our
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behavior, the cumulative effects of nonstop television, radio,
print, and outdoor ads. can be overwhelming.
Although certain groups of people, such as young
children, the less educated, and the elderly, might be more
susceptible to certain kinds of advertising, it is hard to
conclude that a particular ad. or series of ads. caused, tricked,
or coerced anyone into making a particular buying decision.
There is no solid evidence for the manipulative power of
advertising because so many other factors contribute to the
choices we make. Although advertising does attempt to
persuade, most people are aware that advertisers are biased in
favor of their own products and learn how to handle
persuasive advertising in their daily lives.
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التدريب السادس
Public relations is a distinctive management function
which helps establish and maintain mutual lines of
communications understanding, acceptance, and cooperation
between an organization and its publics; involves the
management of problems of issues; helps management keep
informed on and responsive to public opinion; defines and
emphasizes the responsibitly of management to serve the
public interest; helps management keep abreast of and
effectively utilize change, serving as an early warning system
to help anticipate trends; and uses research and sound and
ethical communication techniques as its principal tools.
In 1980, two definitions about the nature of public
Relations were offered as follows:
Public relations helps an organization and its publics adapt
mutually to each other.
Public relations is an organization’s efforts to win the
cooperation of groups of people.
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التدريب السابع
For years, public relations professionals have debated the
standards of measuring public relations’ effectiveness. In 1997,
the Institute for Public Relations Research and Education
offered seven guiding principles in setting standards for public
relations research.
•

Establishing clear program objectives are desired
outcomes, tied directly to business goals.

•

Differentiating between measuring public relations
“outputs” generally short-term and surface (e.g. amount
of press coverage received or exposure of a particular
message), and measuring public relations “outcomes”,
usually farther-reaching and carrying greater impact (e.g.
changing awareness, attitudes, and even behavior).

• Measuring media content as a first step in the public
relations evaluation process, such a measure is limited,
in that it can’t discern whether a target audience actually
saw a message or responded to it.
•

Understanding that no one technique can expect to
evaluate public relations effectiveness. Rather, this
requires a combination to techniques, from media
analysis to cyberspace analysis, from focus groups to
polls and surveys.

•

Being wary of attempts to compare public relations
effectiveness with advertising effectiveness.
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التدريب الثامن
Television is an audiovisuals medium - that is, it uses
both sight and sound - and an effective television commercial
fuses the audio and visual elements. One of the strengths of
television is its ability to reinforce verbal messages with
visuals or visual messages with verbal.
However, television is predominately a visual medium.
The Coors campaign uses scenes of people playing warm
weather sports such as volleyball and frisbee.
The point of audio-visual fusion is that words and
pictures must work together or else commercials will show
one thing and say something else. Researchers have found
that people have trouble listening and watching at the same
time unless the audio and visual message are technical.
Various elements work together to create the visual
impact of television commercials. Audiovisuals elements do
not stand alone. They must be put into the right setting and
surrounded by appropriate props. The right talent must be
chosen, and appropriate lighting and pacing are critical, along
with other elements.
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التدريب التاسع
One of the changes the new technologies are bringing
about is that the very definition of mass communication is
coming into question.
The definition of mass communication used to be fairly
clear Mass communication could be defined by three
characteristics:
1. It is directed toward relatively large, heterogeneous, and
anonymous audiences.
2. Messages are transmitted publicly, often timed to reach
most audience members simultaneously, and are transient in
character.
3. The communicator tends to be, or to operate within, a
comoplex organization that may involve great expense.
One possibility is that the new media, whatever they are,
will take their place beside the old media which may not go
away. A common pattern in the past has been that new
communicaion technologies have not budged out old
technologies completely but have caused the old technologies
to take on new roles. For instance, television did not eliminate
radio but led to new types of radio programming, including
talk shows and specialized music formats.
Whatever form mass communication takes, it will
contiune to fulfill a vital role in our lives. Mass
communication provides the eyes and ears of society. It
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provides the means by which society makes up its mind and
the collective voice by which society comes to know itself. It
is a major source for the transmission of society’s values.
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التدريب العاشر
How do people make sense of the words and images key
get in messages? Scientific research on perception and
information processing can help us answer this question.
Mass communicators want audiences to pay attention to
their messages, learn the contents of the messages, and make
appropriate changes in attitudes or beliefs or make desired
behavioral responses, Perceptual theory tells us that the
process of interpreting messages is complex and that these
communicator goals may be difficult to achieve.
Perception has been defined as the process by which we
interpret sensory data. Sensory data come to us through out
our five senses. Research has identified two types of
influences on our perception: structural and functional.
Structural influences on perception come from the
physical aspects of the stimuli to which we are being exposed for instance, the closer together a series of dots, the more they
are seen as forming a line. Functional influences are the
Psychological factors that influence perception, and therefore,
introduce some subjectivity into the process.
Selective perception is the term applied to the tendency for
people’s perception to be influenced by wants, needs,
attitudes, and other psychological factors. Selective perception
plays an important role in communication of any sort,
Selective perception means that different people can react to
the same message in very different ways. No communicator
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can assume that a message will have the intended meaning for
all receivers or even that it will have the same meaning for all
receivers. This complicates our models of mass communiation.
Perhaps mass communication is not just a matter of hitting a
target with an arrow, as some models suggest. The message
can reach the receiver (hit the target and still fail to accomplish
its purpose because it is subject to the interpretation of the
receiver.
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التدريب احادى عشر
Recently, we’ve been hearing a term called “Media
Development” in which most communication researchers are
discussing. In addition, these researchers are so much
concerned with what they call barriers to Media Development
and say that countries should do something to face these
barriers.
Before we should do something to overcome these
barriers, we should first know what is meant by “Media
Development”. To understand well this term it is necessary to
define what is meant by each word seperately.
Media can be defined as the means of communication. By
this, it includes the technology for sending and receiving
messages and the organizations for gathering, processing and
transmitting news and information to a mass audience.
Development may be defined as increasing the quantity
and improving the quality of the available means or media of
communication. Development is an improvement in the
availability and diversity of news and other information to
meet the needs of the audience.
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التدريب الثانى عشر
Everyone is in favor of freedom of the press. The problem
is a back of agreement on what it is and who has it.
Maybe the problem will be less if we can agree on a
precise definition to the “Freedom of the Press”.
Freedom of the Press can be defined as it is the right to
speak, broadcast or publish without prior restraint by or
permission of the government, but with limited legal
accountability after publication for violations of law.
Freedom of Press also encompass legal guarantees of:
1- Reasonable access to information about government,
businesses and people.
2- a right of reply or correction.
3- a limited right of access to the media.
4- Some special protections for journalists.
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التدريب الثالث عشر
Perception can be described as “how we see the world
around us”. Two individuals may be subject to the same
stimuli the same apparent conditions, but how each person
recognizes them, selects them, organizes them, and interprets
them is a highly individual process based on each person’s
own needs, values, and expectations.
Perception is defined as the process by which an
individual selects, organizes, and interprets stimuli into a
meaningful and coherent picture of the world. A stimulus is
any unit of input to any of the senses. Examples of stimuli
(i.e., sensory input) include products, packages, brand names,
advertisements, and commercials. Sensory receptors are the
human organs (i.e., the eyes, ears, nose, mouth, and skin) that
receive sensory inputs. Their sensory functions are to see,
hear, smell, taste, and feel. All of these funcations are called
into play either singly or in combination in the evaluation and
use of most consumer products.
The study of perception is largely the study of what we
subconsciously add to or subtract from raw sensory inputs to
produce our own private picture of the world.
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التدريب الرابع عشر
A reference group is any person or group that serves as a
point of comparison (or reference) for an individual in
forming either general or specific values, attitudes, or
behavior. From a marketing perspective, reference groups are
groups that serve as frames of reference for individuals in
their purchase or consumption decisions. The usefulness of
this concepts is enhanced by the fact that it places no
restrictions on group size or membership, nor does it require
that consumers identify with a tangible group (i.e. the group
can be symbolic: owners of successful small businesses,
leading corporate chief executive officers, rock stars, or golf
celebrities).
Reference groups that influence general or broadly
defined values or behavior are called normative reference
groups. An example of a child’s normative reference group is
the immediate family, which is likely to play an important
role in molding the child’s general consumer values and
behavior (e.g., which foods to select for good nutrition,
appropriate ways to dress for specific occasions, how and
where to shop, or what constitutes “good” value).
Reference groups that serve as benchmarks for specific or
narrowly defined attitudes or behavior are called comparative
reference groups. A comparative reference group might be a
neighbouring family whose lifestyle appears to be admirable
and worthy.
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التدريب اخامس عشر
Since learning theorists do not agree on how learning
takes place, it is difficult to come up with a generally
acceptable definition of learning. From a marketing
perspective, however, consumer learning can be thought
of as the process by which individuals acquire the
purchase and consumption knowledge and experience
that they apply to future related behavior. Several points
in this definition are worth noting.
First consumer learning is a process; that is, it
continually evolves and changes as a result of newly
acquired knowledge (which may be gained from reading,
from discussions, from observation, from thinking) or
from actual experience. Both newly acquired knowledge
and experience serve as feedback to individual and provide
the basis for future behavior in similar situations. The
definition makes clear that learning results from acquired
knowledge and/or experience. This qualification distinguishes
learning from instinctive behavior, such as sucking in
infants.
The role of experience in learning does not mean that
all learning is deliberately sought. Much learning is
intentional—that is, it is acquired as the result of a careful
search for information. However, a great deal of learning
is also incidental, acquired by accident or without much
effort.

مبادئ الترجمة وأساسياتها

126

The term learning encompasses the total range of
learning, from simple, almost reflexive responses to the
learning of abstract concepts and complex problem
solving. Most learning theorists recognize the existence of
different types of learning and explain the differences
through the use of distinctive models of learning.
Despite their different viewpoints, learning theorists in
general agree that in order for learning to occur. certain
basic elements must be present. The elements included in
most learning theories are motivation cues, response, and
reinforcement.

:معانى الكلمات
theorists

امؤرخون

take place

يحدث

to come up

التوصل

acceptable

مقبول

aquire

يكتسب

qualification
instinctive
infants
deliberately
sought

worth noting

تستحق الذكر

intentional

evolves

 تطور- انتشر

incidental

observation
feed back
abstract
distinguishes

ماحظة
رجع الصدى
 نظرى- مبهم

 تفرق بن- ميز
امؤهات
غريزى
اأطفال الرضع
بشكل عمدى
يلجأ إلى
مقصود النية

encompasses

عرضى

complex

أحاط بـ

cues

معقدة

مبادئ الترجمة وأساسياتها

127

التدريب السادس عشر
Each time we file a new perception in our minds, it's a
learning process. Learning is a relatively permanent
change in thought process or behavior that occurs as a
result of reinforced experience. Like perception, learning
work off the mental files and at the same time contributes
to them. Learning produces our habits and skills It also
contributes to the development of interests, attitudes,
beliefs, preferences, prejudices, emotions, and standards of
conduct—all of which affect our perceptual screens and
our eventual purchase decisions.
Learning and persuasion are closely linked. Persuasion
occurs when the change in belief, attitude, or behavioral
intention is caused by promotion communication (such as
advertising or personal selling). Naturally, advertisers are
very interested in persuasion and how it takes place.
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التدريب السابع عشر
Brand loyalty is the consumer's conscious or
unconscious decision, expressed through intention or
behavior, to repurchase a brand continually. It occurs
because the consumer perceives that the brand offers the
right product features, image, quality, or relationship at
the right price.
In the quest for brand loyalty, advertisers have three
aims related to habits:
1. Breaking' habits. Get consumers to unlearn an existing
purchase habit and try something new. Advertisers
frequently offer incentives to lure customers away
from old brands or stores. Or they may use
comparative advertising to demonstrate their product's
superiority.
2. Acquiring habits. Teach consumers to repurchase their
brand or repatronize their establishment. To get you
started, Columbia House advertises free CDs when
you sign up, tied to a contract to purchase more later
on.
3. Reinforcing habits. Remind current customers of the
value of their original purchase and encourage them
to continue purchasing. Many magazines, for
example, offer special renewal rates to their regular
subscribers.
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Developing brand loyalty is much more difficult
today due to consumers’ increased sophistication and to
the legions of habit-breaking, demarketing activities of
competitive advertisers. 30 Only recently have advertisers
come to realize that their years of habit-breaking
activities have undermined their own habit-building
objectives. In the quest for instant results, they shifted
much of their advertising budgets to sales promotions
(deals, coupons, price cuts). But advertising, unlike sales
promotion, is an integral part of what makes a brand
stable. It's advertising that reinforces brand loyalty and
maintains market share.
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التدريب الثامن عشر
Motivation refers to the underlying forces (or motives)
that contribute to our purchasing actions. These motives
stem from the conscious or unconscious goal of satisfying
our needs and wants. Needs are the basic, often instinctive.
human forces that motivate us to do something. Wants are
"needs" that we learn during our lifetime.
Motivation cannot be observed directly. When we see
people eat, we assume they are hungry, but we may be
wrong. People eat for a variety of reasons besides hunger:
they want to be sociable, it's time to eat, or maybe they're
bored.
People are usually motivated by the benefit of
satisfying some combination or needs, which may be
conscious or unconscious, functional or psychological.
Motivation research offers some insights into the
underlying reasons for unexpected consumer behavior.
The reasons (motives) some people stop shopping at
Lucky Supermarket and switch to Vons may be that the
Vons market is closer to home. it has a wider selection of
fresh produce, and (most likely) they see other people like
themselves shopping at Vons. Any or all of these factors
might make a shopper switch even if prices are lower at
Lucky.
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التدريب التاسع عشر
Since marketing is typically a company's only source
of income, the marketing plan may well be its most
important document.
The marketing plan assembles all the pertinent facts
about the organization the markets it serves, and its
products, services, customers, Competition, and so
on. It forces all departments—product development,
production, selling, advertising, credit. transportation—to
focus on the customer. Finally, it sets goals and
objectives for specified periods of time and lays out the
precise strategies and tactics to achieve them.
The written marketing plan must reflect the goals of
top management and be consistent with the company’s
mission and capabilities. Depending on its scope, the plan
may be long and complex or, in the case of a small firm
or a single product line, very brief. Formal marketing
plans are typically reviewed and revised clearly, but
planning is not a one-time event; it's a continuous process
that includes research, formulation. Implementation.
evaluation, review, and reformulation.
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التدريب العشرون
Some consumer behaviorists distinguish between
so—called

rational

motives

and

emotional

(or

nonrational) motives. They use the term rationality in the
traditional

economic

sense,

which

assumes

that

consumers behave rationally when they carefully
consider all alternatives and choose those that give them
the greatest utility. In a marketing context, the term
rationality implies that consumers elect goals based on
totally objective criteria. such as size, weight, price, or
miles per gallon. Emotional motives imply the selection
of goals according to personal or subjective criteria (e.g.,
the desire for individuality, pride, fear, affection, status).
The assumption underlying this distinction is that
subjective or emotional criteria do not maximize utility or
satisfaction. However. it is reasonable to assume that
consumers always attempt to select alternatives that in
their view serve to maximize satisfaction. Obviously the
assessment of satisfaction is a very personal process.
based on the individuals own need structure, as well as on
past behavioral and social (or learned) experiences. What
may appear irrational to an outside observer may be
perfectly rational in the context of the consumer’s own
psychological field.
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التدريب احادى والعشرون
Motivation can be positive or negative in direction.
We may feel a driving force toward some object or
condition, or a driving force away from some object or
condition. For example, a person may be impelled toward
a restaurant to fulfill a hunger need and away from
motorcycle transportation to fulfill a safety need.
Some psychologists refer to positive drives as needs,
wants, or desires, and to negative drives as fears or
aversions. However, although positive and negative
motivational forces seem to differ dramatically in terms
of physical (and sometimes emotional) activity, they are
basically similar in that both serve to initiate and sustain
human behavior. For this reason, researchers often refer
to both kinds of drives or motives as needs, wants, and
desires. Some theorists distinguish wants from needs by
defining wants as product-specific needs. Thus, to use an
earlier example. a person may experience thirst (a need);
she may want Lipton's Iced Tea as a means of alleviating
her thirst.
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التدريب الثانى والعشرون
A number of researchers have explored the nature of
the goals that individuals set for themselves. In general,
they have concluded that individuals who successfully
achieve their goals usually set new and higher goals for
themselves; that is, they raise their levels of aspiration.
This is probably due to the fact that success makes them
more confident of their ability to reach higher goals.
Conversely, those who do not reach their goals
sometimes lower their levels of aspiration. Thus, goal
selection is often a function of success and failure. For
example. a college senior who is not accepted into
medical school may try instead to enter dental school;
failing that he may study to be a pharmacist.
The nature and persistence of an individual's behavior
are often influenced by expectations of success or failure
in reaching certain goals. Those expectations, in turn, are
often based on past experience. A person who takes good
snapshots with an inexpensive camera may be motivated
to buy a more sophisticated camera in the belief that it
will enable her to take even better photographs. In this
way, she eventually may upgrade her camera by several
hundred dollars. On the other hand, a person who has not
been able to take good photographs is just as likely to
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keep the same camera or even to lose all interest in
photography.
These effects of success and failure on goal selection
have strategy implications for marketers. Goals should be
reasonably attainable. Advertisements should not promise
more than the product will deliver. Even a good product
will not be repurchased if it fails to live up to
expectations. A consumer is likely to regard a
disappointing product with even less satisfaction than its
objective performance warrants. Advertisers who create
unrealistic expectations for their products are likely to
cause dissatisfaction among consumers. The frustrations
and disappointments that result from consumer dissatisfaction
have helped fuel the driving force behind consumerism.
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التدريب الثالث والعشرون
The study of personality has been approached by
theorists in a variety of ways. Some have emphasized the
dual influence of heredity and early childhood experiences
on personality development; others have stressed broader
social and environmental influences and the fact that
personalities develop continuously over time. Some
theorists prefer to view personality as a unified whole;
others focus on specific traits. The wide variation in
view-points makes it difficult to arrive at a single
definition. However, we propose that personality be
defined as those inner psychological characteristics that
both determine and reflect how a person responds to his
or her environment.
The emphasis in this definition is on inner
characteristics—those specific qualities, attributes, traits,
factors, and mannerisms that distinguish one individual
from other individuals, the deeply ingrained characteristics
that we call personality are likely to influence the
individual's product choices (and even certain brand
choices); they also affect the way the consumer responds
to a firm's promotional efforts. and when, where, and
how they consume particular products or services.
Therefore, the identification of specific personality
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characteristics associated with consumer behavior may be
highly useful in the development of a firm’s market
segmentation strategies.
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التدريب الرابع والعشرون
Consumers must constantly make decisions regarding
what products or services to buy and where to buy them.
Because the outcomes (or consequences) of such decisions
are often uncertain, the consumer perceives some degree
of "risk" in making a purchase decision. Perceived risk is
defined as the uncertainty that consumers face when they
cannot foresee the consequences of their purchase
decisions. This definition highlights two relevant
dimensions

of

perceived

risk:

uncertainty

and

consequences.
The degree of risk that consumers perceive and their
own tolerance for risk taking are factors that influence
their purchase strategies. It should be stressed that
consumers are influenced by risk that they perceive,
whether or not such risk actually exists. Risk that is not
perceived—no matter how real or how dangerous—will
not influence consumer behavior. Furthermore, the
amount of money involved in the purchase is not directly
related to the amount of risk perceived. Selecting the
right mouthwash may present as great a risk to a
consumer as selecting a new television set.
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معانى الكلمات:
باستمرار  -على الدوام

constantly

مخرجات  -نتائج

outcomes

نتائج
مخاطرة
يتنبأ  -يتوقع
يلقى الضوء

consequences
risk
foresee
highlights

أبعاد

dimensions

حمل

tolerance

التأكيد

stressed
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التدريب اخامس والعشرون
The sender, as the initiator of the communication can
be a formal or an informal source. A formal source is
likely to represent either a for-profit (commercial) or a
not-for-profit organization; an informal source can be a
parent or a friend who gives product information or
advice. Consumers often rely on informal communications
sources in making purchase decisions because, unlike
formal sources. the sender apparently has nothing to gain
from the receiver's subsequent actions. For that reason
informal word-of-mouth communication tends to be
highly persuasive. Research shows that consumers prefer
personal information sources when they buy services,
because they have greater confidence in such sources.
The receiver of formal communications is likely to be
a targeted prospect or a customer (e.g., a member of the
marketer’s target audience). There are also many
intermediary

and

even

unintended

audiences

for

marketing communications. Examples of intermediary
audiences are wholesalers, distributors, and retailers, who
are sent trade advertising designed to persuade them to
order and stock merchandise and relevant professionals
(such as architects or physicians) who are sent
professional advertising in the hopes that they will
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specify or prescribe the marketer’s products. Unintended
audiences include everyone who is exposed to the
message, even though not specifically targeted by the
source. These unintended audiences often include publics
that are important to the marketer, such as shareholders,
creditors, suppliers, employees, bankers, and the local
community, in addition to the general public. It is
important to remember that no matter how large the
audience, it is composed of individual receivers. each of
whom interprets the message in his or her own special
way.
The medium, or communications channel, can be
interpersonal—an informal conversation (face-to-face, by
telephone, by mail, between two or more friends, or it can
be a formal conversation between a sales person and a
customer.
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:معانى الكلمات
sender

امرسل

initiator

مبدئ

represent

مثل

for - profit

تسعى إلى الربح

advice

نصيحة

rely on

يعتمد على

apparently

بوضوح

subsequent

 الناجة عن- التالية

confidence

ثقة

prospect

متوقع

intermediary

وسيط

unintended

غير امقصود

community

اجتمع

composed of

تتكون من
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الوحدة الثالثة
الترجمة اإخبارية
اأهداف :
مجرد اانتهاء من دراسة هذه الوحدة  ،يجب أن يكون الدارس قادرًا على أن:
 -1يكتسب مجموعة من امصطلحات امستخدمة فى اأخبار الصحفية.
 -2يذكر بعض امصطلحات الدولية واختصاراتها فى اجال اخبرى.
 -3يترجم اموضوعات اإخبارية الصحفية فى صورها النهائية.

العناصر :
تتضمن هذه الوحدة ثاثة عناصر أساسية:
 -1ترجمة بعض اأخبار الصحفية فى صورتيها اأولية والنهائية.
 -2تدريبات عامة للدارسن على ترجمة وحرير اأخبار.
 -3بعض امصطلحات الدولية واختصاراتها ومعانيها.
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 ماذج تطبيقية:ًأوا

(1)
Turkey Bombings claim two
WASHINGTON:
The United States on Tuesday condemned bombings
in Istanbul but said no Americans had been killed or
injured in the blasts. One of two groups claiming
responsibility for the attacks said two US intelligence
agents had been hit.
Two people were killed and 11 wounded in the blasts,
which have been claimed by a group linked to the Al
Qaeda militant network, the Abu Hafs Al Masri Brigades,
and a previously unknown Kurdish group, the Kurdistan
Freedom Falcons. The nearly simultaneous strikes hit the
Turkish city during peak holiday season, rocking two
tourist hotels and a gas complex.
The Abu Hafs group, which claimed responsibility
for the March 11 train attacks in Madrid that killed 191
people and the bombings of British and Jewish interests
in Istanbul nine months ago. warned of similar strikes in
Europe.
In a second statement posted on the website, the
group also said it had "succeeded in targeting two
elements of the US intelligence in a direct strike."
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But the pro-Kurdish MHA news agency in Germany
then reported receiving a telephone call claiming the
bombings in the name of the Kurdistan Freedom Falcons
in retaliation for "recent operations in Kurdistan and the
"execution of Kurdish guerrillas.

الترجمة اأولية
انفجارات فى تركيا
أدانـت الوايـات امتـحدة اأمـريكـية يـوم الثاثـاء ااعتـداءات التـى حدثـت فى
أسطنـبول ولم تسفـر عن قتل أو جرح أى أمـريكى من جـراء التفجيرات علـى الرغم من
أن احدى اجـماعتـن التى ادعـت مسئـوليتهـا عن الهجـوم صرحـت بأن اثنـن من رجال
اخابـرات اأمريـكية إصـيبا فـى هذا الهجـوم وأسفر الهـجوم عن مـقتل اثنن وإصـابة
احدى عشرة شخـصاً ،والذى اعلنت جمـاعتن مسئولـيتها عنه اأولى جمـاعة "لواء أبو
حفصـى امصرى" امـنتمية إلـى تنظيم القـاعدة واحدى اجـماعات الكـردية غيـر امعروفة
التى اطلـقت على نفسهـا اسم "صقور اأكراد احـرة" .وأصابت التفجيـرات التى وقعت
فى موسم ااجازات التركية فندقن ومحطة للوقود.
وكانت جماعة أبو حفصى امصرى" التى أعلنت مسئولياتها عن هجوم  11مارس
علـى قطـار مدريـد الذى أسفـر عن مـقتل  191شخصـاً ،وضرب امـصالح الـبريـطانـية
واإسرائيلية فى اسطنبول فى الشهور التسع اماضية ،حذرت أوربا من عمليات ماثلة.
وفى بيـان ثان لها على موقع بـاانترنت أكدت اجماعـة انها جحت فى استهداف
اثنن من عناصر اخابرات اأمريكية فى ضربة مباشرة.
وعلى اجانب اآخر فـإن وكالة "إم .إتش .أيه" لأنـباء اموالية لأكـراد فى أمانيا،
ذكـرت أنهـا تـلقت مكـاملـة تليفـونيـة من جمـاعـة "صقـور اأكـراد احـرة" التـى ادعت
مسئـوليتها عن الهجوم رداً علـى العمليات احاليـة فى كردستان ونفـى رجال العصابات
اأكراد ذلك.
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الترجمة النهائية
أمريكا تنفى قتل أو إصابة أمريكين فى تفجيرات تركيا
نفت اخارجـية اأمريكـية ما أذاعه أحـد مواقع اإنتـرنت عن مقتل أمـريكين فى
انفـجار اسطـنبول الـذى وقع مؤخـراً .وقد أدانت اخـارجية اأمـريكيـة التفجيـرات التى
حـدثت يوم الـثاثاء امـاضى وأكـدت أنه لم يصـب أى أمريكـى فى هـذه التفـجيرات..
وكـانت جـماعـة أبو حـفص امصـرى التـى تبنت الـهجوم قـد استهـدف فنـدقن ومحـطة
للـوقود وأسفر عن مقتل اثنن وإصابة أحد عشـر شخصاً  ،وقد أكدت فى موقعها على
اإنترنت أن بن القتلى اثـنن من عناصر ااستخبـارات اأمريكية .وتنتمـى جماعة أبو
حفص امصرى إلى تنظيـم القاعدة وكانت قد اعـترفت بتدبير الهجـوم على قطار مدريد
فـى  11مـارس امـاضـى والـذى أسفــر عن مـقتل  191شـخصـاً وتعـطيـل امصـالح
البريطانيـة واإسرائيلية فـى اسطنبول خال الشـهور التسع اماضيـة حيث حذرت أوروبا
من عمليات ماثلة.
ومن جانب آخـر أكدت جماعة "صقـور اأكراد احرة" مسئـوليتها عن ذات الهجوم
وأبلغ أحـد امتحـدثن بـاسم اجـماعـة فى اتـصال هـاتفـى وكالـة إم .إتش أيه .لأنـباء
امواليـة لأكراد فى أمـانيا أن التفجيـرات جاءت رداً على العـمليات احاليـة التى تقوم
بها تـركيا فى كردستـان ..ولكن رجال العصابـات اأكراد استبعدوا قيام مـنظمة كردية
بهذه التفجيرات.
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(2)
Security Team to go to Gaza
By Gamal Shahen and Ola Galal
Middle. East Times.
CAIRO - An Egyptian security team will go to the
Gaza Strip in late October to help prepare for the pullout
of Israeli forces from Gaza, a top-level source at the
Egyptian foreign affairs ministry told the Middle East
Times.
The agreement was made between Egyptian intelligence
chief Omar Suleiman and head of Israel's defense
minister's political security branch, Amos Gilad, in
Jerusalem last week, the source said.
The security advisors will train Palestinian police
officers in civil police tasks to help reinstate law and
order in the Gaza Strip.
The agreement was conditional on Israel halting all
military activities in Gaza with the arrival of the Egyptian
advisors, the source said. Egypt has also demanded that
Israeli forces halt arrests of Palestinians and not interfere
with the work of the Palestinian police force. Israel will
also be expected to eventually remove all settlers and
occupation soldiers from Gaza.
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الترجمة اأولية
فريق أمنى فى طريقه إلى غزة
صرح مصدر رفيع امـستوى فى وزارة الشئـون اخارجية امصريـة بأن فريق أمنى
مصـرى سـيسـافـر إلـى قطـاع غـزة فـى أواخـر شهـر أكتـوبـر القـادم للـمسـاعـدة فـى
الترتيبات اخاصة بإنسحاب القوات ااسرائيلية.
وأضاف امصـدر أن هناك اتفـاق م التوصل إليه بـن عمر سليمـان رئيس جهاز
اخـابـرات امصـريـة و"أمـوس جياد" رئـيس جهـاز اأمن الـسيـاسـى بـوزارة الـدفـاع
اإسرائيلى فى القدس فى اأسبوع اماضى.
ويقـوم خبـراء اأمن بتـدريب ضـباط اأمـن الفلسـطينـى على مهـام الشـرطة -
امدنية للمساعدة على أستعادة النظام والقانون فى قطاع غزة.
وأكـد امصـدر أن مصـر اشتـرطت أن تقـوم إسـرائيل بـوقـف جميـع نشـاطـاتهـا
العـسكرية مع وصول فـريق امستشاريـن امصرين وان توقف إسـرائيل جميع عمليات
اعتقالها للفلسطينين وا تـتدخل فى شئون قوات الشرطـة الفلسطينية .كما أنه من
امتـوقع أن تقـوم إسـرائـيل  -كخطـوة تـاليـة  -بـإخاء جـميع امـستـوطـنن وجنـود
ااحتال من غزة.
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الترجمة النهائية
فريق أمنى مصرى يرتب اأوضاع فى غزة
يسـافر فريق أمنـى مصرى إلى قطـاع غزة فى أواخر أكتـوبر القادم للمـساعدة فى
التـرتيـبات اخـاصة بـانسحـاب القوات اإسـرائيليـة من القـطاع  ،وصـرح مصـدر رفيع
امـستوى فـى وزارة اخارجيـة امصريـة قائاً إن اتفـاقاً قـد م بن السيـد عمر سلـيمان
رئيس اخـابرات امصرية واموس جياد رئيس جهاز اأمـن السياسى اإسرائيلى يقضى
بقـيام خبراء اأمن امصرين بتدريب ضباط اأمن الفلسـطينى على مهام الشرطة امدنية
للمساعدة فى استعادة النظام والقانون فى قطاع غزة.
وقـد اشتـرطـت مصـر أن تـوقف إســرائيل كل أنـشـطتهـا العـسكـريـة مع وصـول
امـستشاريـن امصرين وأن تتـوقف عن اعتقالهـا للفلسطيـنين وا تتدخل إسـرائيل فى
شئون قوات الشرطة الفلسطينية ..ويتوقع أن تقوم إسرائيل بعد استقرار اأمن فى غزة
بإخاء جميع امستوطنن وجنود ااحتال منها.
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(3)
Stolen explosives cause terror fears
Cairo:
The daily Al Ahali newspaper has reported that a ton
of explosives stolen from the warehouses of a foreign oil
company might be used in terrorist attacks.
The newspaper, mouthpiece of the opposition leftist
Tajamoa Party, on August 4 quoted a security source as
saying 1,062 pieces of explosives, which could be
detonated by remote control, disappeared from the stores
of the petroleum company in the coastal city of Marsa
Matrouh, northeast of Cairo.
But police sources say they think the thieves might
sell the explosives to fishermen who illegally use them to
kill fish on a large scale.
(AFP)
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الترجمة اأولية
سرقة بعض امتفجرات تتسبب فى إثارة الرعب
ذكـرت جريدة اأهـالى امصـرية فى تقـريرها اليـوم أن سرقة عـدد من امتفجرات
من مخازن إحدى شركات البتـرول اأجنبية قد يكون ورائه التخطيط للقيام بعمليات
ارهابية.
ونشـرت اجريـدة  -التـى تصـدر عن حـزب التجـمع اليسـارى  -فى الـرابع من
أغسطس تصـريحات احد امسئولن اأمنيـة عن اختفاء  1062قطعة من امتفجرات
والتى مكن تشغيلها بطريق التحكم عن بعد  -بالرموت كنترول  -من مخازن احدى
شركات البترول فى محافظة مرسى مطروح.
وعلـى اجانب اآخـر صرح أحـد مصـادر الشـرطة أن اللـصوص قـد يبيعـون هذه
امتفجـرات للصيـادين الذين يـستخدمـون أساليب غـير مشـروعة لقتل الـسمك على
مستوى واسع.

الترجمة النهائية
سرقوا امتفجرات من شركة البترول
اختفـت  1062قطعـة مـن امتفجـرات التـى مكـن تفجيـرهـا عن بعـد بـواسطـة
الرمـوت كنـترول مـن مخازن إحـدى شركـات البتـرول اأجنبـية فـى محافـظة مـرسى
مطروح.
وقد حـذرت صحيفة "اأهالى" التى تصـدر عن حزب التجمع اليسارى امعارض
من استخدام هذه امتفجرات فى عمليات إرهابية ،ولكن أحد مصادر الشرطة أكد أن
اللـصوص قـد يبـيعون هـذه امتفجـرات للصيـادين الـذين يـستخـدمون أسـاليب غـير
مشروعة لقتل السمك على نطاق واسع.
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(4)
NCHR welcomes Hamza’s release on bail
THE National Council for Human Rights (NCHR)
welcomed Professor Mamdouh Hamza's release on bail
yesterday.
The Egyptian architect, 57, was arrested in London on
July 12 shortly after arriving in Britain - a day before he
was due to attend one of Queen Elizabeth's summer
garden parties.
He was charged with conspiring to murder four
people.
NCHR Vice-chairman Dr. Ahmed Kamal Abul Magd
said the decision to release Hamza will give him the
opportunity to meet with his defense legal team.
"Although this was good news, we in Egypt remain
surprised at the mystery surrounding the charge against
Dr. Hamza", Abul Magd told the Middle East News
Agency (MENA).
Abul Magd expressed his hope that bailing Hamza
would be influential in the case.
"Professor Hamza was released on bail today but must
appear at the Old Bailey Court on September 1," a
Metropolitan Police spokeswoman told reporters on
Friday night.
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Hamza's company, Hamza Associates, has undertaken
high-profile public projects, such as the construction of
the new Alexandria Library.

الترجمة اأولية
اجلس القومى حقوق اإنسان
يرحب بقرار اإفراج عن حمزة بكفالة
رحب اجلـس القومى حقـوق اانسان مصـر بقرار اافراج عـن أ.د .مدوح حمزة
بكفالة أمس.
وكـان امهندس امصرى  -البالغ من العمـر  57عاماً  -أعتقل فى لندن فى 12
يوليو اماضى بعد وصوله حضور احدى احفات الصيفية للملكة اليزابث.
ووجه إليه اتهام التآمر لقتل أربعة أشخاص.
وصرح د .أحمد كمـال أبو اجد نائب رئيس اجلـس القومى حقوق اانسان أن
قرار اافـــراج عن د .حـمــزة سـيـعـطـى له الفرصـة مقابلة هـيئة الدفـاع عنه .واضاف
أبـو اجد لـوكالـة أنباء الـشرق اأوسط "علـى الرغم مـن أننا فـى مصر سعـداء خبر
اافـراج عن د .حمـزة ،إا أن الغمـوض مـازال يـحيط بـااتهـامـات امـوجهـة ضـده".
واعرب د .أبو اجد عن أمله فى أن اافراج بكفالة عن حمزة يكون له تأثير إيجابى
عن القضية.
ومن جــانب آخـر صـــرح امتحدث الرسمـى باسم البوليـس أن على الرغم من أن
د .حمزة أفـرج عنه اليوم ،إا أنه يجـب أن متثل أمام محـكمة "أولدبـالى" فى اأول
من سبتمبر امقبل.
وتعد شـركة د .حمـزة من أكبـر شركـات اانشـاءات فى مـصر الـتى تعـمل فى
امشروعات الضخمة مثل تنفيذ مكتبة ااسكندرية اجديدة.
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الترجمة النهائية
مجلس حقوق اانسان يرحب باإفراج عن حمزة
رحب د .أحمد كمال أبو اجد نائب رئيس اجلس القومى حقوق اإنسان بقرار
اإفراج بكفالـة عن د .مدوح حمزة امهـندس امصرى امعـتقل فى لندن فـى  12يوليو
اماضى بعد وصوله حضور حفلة صيفية للملكة إليزابيث.
وأعلن د .أبو اجـد أن اإفراج عن د .حمـزة سوف يعطـى له الفرصـة لالتقاء
بهيئة الدفاع عنه وإن كان الغموض مـا زال يحيط بااتهامات اموجهة ضده ،وأعرب
د .أبو اجد عن أمله فى أن يكون اإفراج بكفالـة عن د .حمزة له تأثير إيجابى فى
القضية.
ومن جهة أخـرى أكد امتحدث باسم الـبوليس البريطـانى أن د .حمزة امفرج عنه
يجب أن مثل أمام محكمة أولدبالى فى أول سبتمبر امقبل.
ويُـذكَـر أن د .مـدوح حمـزة يبلغ مـن العمـر  57عـامـاً ومتلك شـركـة من أكبـر
شركـات اإنشاءات فـى مصر ولهـا رصيد عـامى فى اإنـشاءات وكان أحـد امنفذين
مبنى مكتبة اإسكندرية اجديد.
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(5)
'US not thinking of invading Sudan'
Sudanese Foreign Minister Mustafa Othman Ismail
yesterday renewed his country's resolve to abide by the
UN Security Council decision on Darfur.
He said Sudan would improve the conditions in the
troubled district with Arab and international help; extend
the secure refugees' area, and resume the peace talks with
the western rebels in Nigeria later this month.
"Egypt is the only country so far that officially
informed Sudan of dispatching peace observers to the
Darfur province," Ismail said in an interview with the
Saudi daily Okaz, pointing out that Sudan welcomes Arab
observers to Darfur and rejects any foreign peacekeepers.
Ismail, who seemed optimistic for a peaceful solution
to the crisis, ruled out a US invasion of his country.

الترجمة اأولية
الوايات امتحدة ا تفكر فى غزو السودان
أكد "مصطفـى عثمان اسمـاعيل" وزير اخارجـية السودانـى مجدداً التزام باده
 وأضــاف أن السـودان ســوف تعمل علـى حـسن.بقـرار اأم امتحـدة حـول دارفـور
اأوضـاع فى هـذه امنـاطق امضـطربـة بامـساعـدة العربـية والـدوليـة وستـأمن منـطقة
يريا فى أواخرPالاجئن وتستأنف محـادثات السام مع امتمردين فى الغـرب فى ني
.هذا الشهر
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وصرح "اسماعيل" فـى حديث صحفى لصحـيفة "عكاظ" اليومـية السعودية أن
مصر هى الدولـة العربية الوحيدة التى ابلغـت السودان رسمياً عن استعدادها ارسال
مـراقبن سام إلـى منـطقة دارفـور مشـيراً إلـى أن السـودان يرحـب بامـراقبـن العرب
ويعترض على امراقبن اأجانب.
وابـدى اسمـاعيل تفـاؤله من الـوصـول إلـى حـد سلمـى لأزمـة وأسـتبعـد نيـة
الوايات امتحدة لغزو باده.

صياغة نهائية
"أمريكا ا تنوى غزو السودان"
استبـعد مـصطفـى عثمـان إسمـاعيـل وزير اخـارجيـة السـودانى غـزو أمريـكا
للسودان وأكد على تفاؤله للتوصل إلى حل سلمى لأزمة حول دارفور.
وصـرح وزير اخـارجية الـسوادنـى فى حـديث صحفـى نشـرته صحيفـة "عكاظ"
الـيوميـة السعـودية أمـس أن باده ملتـزمة بقـرار اأم امتحـدة حل مشكلـة دارفور
وسـوف تقوم احكومـة السودانيـة بتحسن اأوضاع فـى تلك امنطقة الفقـيرة اعتماداً
على امساعدات العربيـة والدولية .وأكد مصطفى عثـمان أن حكومة السودان ستقوم
بتـأمن منطقـة الاجئن ،وتـستأنف احـادثات مع امـتمردين فـى غرب السـودان فى
اجتماع تستضيفه نيجيريا فى أواخر الشهر احالى.
وأشار وزير اخـارجية السودانـى إلى أن مصر هى الـدولة العربية الـوحيدة التى
أبلغت السودان رسمياً باستعدادها إرسال مراقبى سام إلى منطقة دارفور.
ورحب وزير اخارجيـة السودانى مـراقبن سام من الدول الـعربية يتـواجدون فى
مـنطقـة دارفـور مـشيـراً إلــى أن السـودان يـرحب بـالعـرب ويعتـرض علـى امــراقبن
اأجانب.
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(6)
Egypt lauds MFO's peacekeeping role
FOREIGN Minister Ahmed Abul Gheit met yesterday
with the Director General of the Multinational Force and
Observers (MFO) in Sinai Peninsula, Ambassador James
A. Larocco, who assumed office on 2nd July, 2004.
According to a diplomatic source at the Foreign
Ministry, Abul Gheit expressed Egypt's appreciation for
the important role played by the MFO in keeping peace
and stability in the region.
Emerging from the meeting, Mr. Larocco said the
discussion focused on strengthening relationship between
the government of Egypt and MFO.

الترجمة اأولية
مصر تشيد بدور قوات حفظ السام
إجتمـع أحمد أبـو الغيط وزيـر اخارجيـة امصـرى مع القائـد العام لقـوات حفظ
 الذى تسلم منصبه فى- يمس اروكوP الـسام الدولية فى شبه جزيرة سيناء السفير
2004.  يوليو2
وصـرح مصـدر دبلومـاسى فـى وزارة اخارجيـة أن أبو الغيـط أعرب عن تقـدير
.مصر للدور الذى تلعبه قوات حفظ السام فى استقرار امنطقة
وعقب ااجـتمـاع صـرح الـسيـد اروكـو أن احـادثـات ركـزت علـى تــوطيـد
.العاقات بن احكومة امصرية وقوات حفظ السام
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الترجمة النهائية
مصر تقدر جهود قوات حفظ السام
اجتـمـع وزير اخـــارجيـة امصـرى أحمـد أبو الـغيط مع الـسفيـر Pيمـس اروكو
الـقائـد العـام لقـوات حـفـــظـ الســـام الدولـية فـى سيـناء .وقـد صرح دبـلــومـاســى
مـصــرى أن السيـد أبو الغيط قد عبـر عن تـقــدير مـصـــر للـدور الـذى تلعـبــه قوات
حفـظ السام فـى استقـرار امنـطقة أثـناء لـقائه مـع السيـد اركو الـذى تسـلــم مهام
منصبه فى  2يوليو  . 2004وأكد القائد العام لقوات حفظ السام الدولية أن لقاءه
مع وزير اخارجية امصرى قد تركز حول توطيد العاقات بن احكومة امصرية وقوات
حفظ السام.
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(7)
FM, Regional WHO Chairman
discuss medical co-operation
FOREIGN Minister Ahmed Abul Gheit met yesterday
with Mr Hussein el-Gazaeri, Chairman of the Regional
Office of the World Health Organization (WHO) for the
Middle East and North Africa.
El-Gazaeri said following the meeting that he and the
Foreign Minister discussed co-operation between the
Egyptian government and WHO.
“We need to consult with the Foreign Minister of
Egypt from time to time to facilitate access to medicines
and medical equipment that we need”, said the WHO
official.
Asked about the role WHO is playing in alleviating
the sufferings of the people of Darfur, el-Gazaeri said that
the WHO has established three offices there to provide
medical services for the Darfuris.
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الترجمة اأولية
مباحثات وزير اخارجية مع رئيس هيئة الصحة الدولية
اجـتـمع امــس السيـد أحمد أبـو الغيط  -وزيـر اخارجيـة امصرى  -مع الـسيد
حسـن اجازيـرى ،امديـر ااقليـمى مـنـظـمــة الصـــحــة العامـية فـى الشـرق اأوسط
وشمال أفريقيا.
وصرح اجازيـرى بعد اللقاء أنه ووزير اخارجية امـصرى ناقشا سبل التعاون بن
احكومة امصرية ومنظمة الصحة العامية.
وأضـاف" :نحن بحاجة للتشاور مع وزير اخـارجية امصرى من آن آخر لتسهيل
الوصول إلى اأدوية واأدوات الصحية التى نحتاجها".

الترجمة النهائية
اخارجية تسهل احصول على اأدوية
أعلن السيد حسن اجـازيرى امدير اإقليمـى منظمة الصحة العـامية فى الشرق
اأوسـط وشمال أفـريقيا فـى ختام لقـائه مع السـيد أحمـد أبو الغـيط وزير اخـارجية
امصـرى أن وزارة اخـارجيـة امصـريـة تـرحـب مسـاعـدة امنـظمـة فـى وصـول اأدويـة
واأدوات الصحية التى يحتـاجها عمل امنظمة فى امنطـقة .وكان اجازيرى قد التقى
وزير اخارجية امصرى فى اجتماع أمس ناقشا فيه سبل التعاون بن احكومة امصرية
ومنظمة الصحة العامية.
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(8)
Bush 'better for Israelis' than Kerry
JERUSALEM
Israeli Jews overwhelmingly want President George
W. Bush to beat his Democrat challenger John Kerry in
the US presidential elections on November 2, according
to an opinion poll published in Jerusalem on Wednesday.
A total of 49 percent ol people questioned said they
preferred Bush, with just 18 percent wanting Kerry to
win.
Seven percent believed that the two candidates were
equally good for Israel, while 2 percent said they were
equally bad for the Jewish state. The rest offered no
opinion.
Tel Aviv university carried out the poll, questioning a
representative range of 577 adult Israelis.
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الترجمة اأولية
"بوش" أفضل لإسرائيلين من كيرى
الـقدس :اظـهر اسـتطاع رأى عـام اجرى فـى القـدس يوم اأربـعاء امـاضى أن
اإسـرائيلين بـأغلبية سـاحقة يـريدون Pور Pبـوش أن يفوز علـى منافـسه الدمقـراطى
"Pون كيرى" فـى اانتخـابات الـرئاسيـة التى سـتجرى فـى  2نوفمـبر القـادم جاءت
نتـائج ااستـطاع أن  %49من اإسـرائيـلين امـشتـركن فـى ااسـتطاع يـفضلـون
"بوش" مقابل  %18يـريدون "كيرى" أن يفـوز باانتخابـات ،وأكد  %7أن امرشحن
مـتسـاوين بـأنهمـا مفيـدين إسـرائيل بـينمـا رأى  %2بـأن اأثـنن غيـر مفيـدين
إســرائيل ،ورأى بـاقـى امـشـاركـن أن ليـس لــديهم رأى محـدد خـاص بـامــرشحن
اأمريكين.
وكانت جـامعة "تل أبـيب" اجرت هـذا ااستطاع عـلى  577من اإسـرائيلين
البالغن.

ترجمة نهائية
اإسرائيليون :بوش أفضل من كيرى
الـقدس :أظهـر استطاع لـلرأى العـام أجرتـه جامعـة تل أبيـب فى القـدس يوم
اأربعاء امـاضى أن اإسـرائيلـين يريـدون فوز الـرئيس اأمـريكى Pور Pبـوش على
منافسه الدمقـراطى Pون كيرى فى اانتخابـات الرئاسية التى سـتجرى فى  2نوفمبر
القادم ..وجـاءت نتائج ااسـتطاع الذى شـارك فيه  577من اإسـرائيلين الـبالغن
لتـؤكد أن  %49يفضلون بـوش رئيساً أمريكـا فى امرحلة القـادمة فى مقابل %18
يـريـدون كيـرى ..وعبـر  %7مـن امشـاركن فـى ااستـطاع عن قنـاعتهم بـتسـاوى
استفادة إسـرائيل من كل من بـوش وكيرى وأكـد  %2أن بوش وكـيرى كاهمـا غير
مفـيد إسـرائيل ورفـض  %23من امشـاركن فـى ااستطاع حـديد رأى محـدد فى
امرشحن اأمريكين للرئاسة فى الفترة القادمة.
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(9)
Egypt, China discuss promoting ties
FOREIGN Minister Ahmed Abul Gheit held talks
yesterday with the deputy Chinese foreign minister, who
is currently on an official visit to Egypt.
Following the talks, the top Chinese diplomat told
reporters that his country appreciates President Hosni
Mubarak's role in supporting peace efforts in the Middle
East.
He added that discussions tackled means to strengthen
cooperation ties between Cairo and Beijng. “The meeting
today (yesterday) is part of preparations for holding the
first ministerial meeting of the Sino-Arab Forum", he
said.

ترجمة أولية
مصر والصن تناقشان دعم العاقات بينهما
أجـرى السيـد أحمد أبـو الغيط وزيـر اخارجيـة محادثـات أمس مع نـائب وزير
.ًاخارجية الصينى الذى يقوم بزيارة رسمية مصر حاليا
وصرح امـسئول الـصينى لـلصحفين بعـد احادثـات أن باده تقدر الـدور الذى
.يقوم به الرئيس حسنى مبارك فى دعم جهود السام فى الشرق اأوسط
،وأضـاف أن امباحثـات تناولت أسـاليب تقويـة روابط التعاون بـن مصر وبكن
مـؤكداً أن هـذا اللقاء يعـد جزءاً مـن ااستعدادات اقـامة أول مـنتدى عـربى صـينى
.لوزراء اخارجية من اجانبن
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ترجمة نهائية
أول منتدى عربى صينى
التقـى السـيد أحـمد أبـو الغيـط وزير اخـارجيـة أمس مع نـائب وزيـر اخارجـية
الـصينـى الذى يقـوم بزيـارة رسمـية مـصر حـاليـاً ..وقد أعـلن امسـؤول الصيـنى أن
امباحثات تناولت ااستعـدادات إقامة أول منتدى عربـى صينى لوزراء اخارجية من
اجانبن .وأشاد نائب وزير خارجية الصن بالدور الذى يقوم به الرئيس حسنى مبارك
فـى دعم جهود الـسام فى الـشرق اأوسط مـؤكداً علـى أن مباحثـاته مع السيـد أبو
الغيط قد تناولت سبل التعاون بن مصر وبكن.
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(10)
Golan action not words, Syria says
Syria said it will not treat an Israeli offers to pull out
of the Golan Heights seriously unless backed by moves
on the ground or an open commitment to withdraw.
An adviser to the Syrian information minister, Ahmad
Haj Ali told reporters: "We don't give such statements
any weight unless they are associated with a serious
move [toward peace] and with international guarantees".
Israel Defence Forces Chief of Staff Moshe Ya'alon
had indicated there is no military reason why Israel could
not withdraw to the border Israel shared with Syria before
the l967 Six-Day War.
"Whoever is willing to make peace should return the
land to its owners and withdraw immediately or declare
that openly and clearly", he added.

الترجمة اأولية
 اانسحاب الفعلى من اجوان ليس بالكلمات:سوريا تؤكد
أكدت سـوريا اليـوم بأنهـا لم تأخـذ مقتـرحات إسـرائيل بشـأن اانسـحاب من
مرتفعـات اجوان بجـدية مـا لم تقم بـتحركـات على أرض الـواقع أو بالـتزام واضح
.باانسحاب
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وصرح أحمد حاج على  -مستشار وزير اإعام السورى  -للصحفين "أننا ا
نأخـذ مثل هـذه التصـريحات مـأخذ اجـد ما لم تـقترن بـتحركـات جادة جـاه السام
وبضمانات دولية".
وكـان "موسـى بعالـون" رئيـس أركان الـدفاع اإسـرائيلـى قد أشـار إلى أنه ا
يوجد سـبب عسكرى منع انسحاب إسرائيل مـن اجوان والعودة إلى احدود السورية
اإسرائيلية قبل عام 1967.
وأضاف "أحمـد حاج" أن مـن يرغب فـى اقرار الـسام عليه أن يعيـد اأراضى
إلى أصحابها واانسحاب فوراً أو إعان ذلك صراحة وبوضوح.

ترجمة نهائية
سوريا :اانسحاب من اجوان ليس بالكلمات
صـرح أحمـد حـاج علـى مسـتشـار وزيــر اإعام السـورى أن سـوريـا ا تـأخـذ
التصـريحات اإسرائيلـية باانسحـاب من اجوان مآخـذ اجد ما لم تقتـرن بتحركات
جادة جاه السام وبضمانـات دولية ..وكان موسى بعالون رئيس أركان حرب اجيش
اإسرائيلى قد أشار إلى أنه ا يوجـد سبب عسكرى منع إسرائيل من اانسحاب من
مرتفعات اجوان السورية التى احتلتها إسرائيل عام 1967.
وقد أكدت مصادر سوريـة أن التصريحات اإسرائيلـية باانسحاب من اجوان
يجب أن يكون لها صـدى على أرض الواقع والتزام واضح باانسحاب ..وأكد أحمد
حـاج علـى أن من يـرغب فـى إقـرار الـسام علـيه أن يعيـد اأرض إلـى أصحـابهـا
واانسحاب فوراً من اأرض احتلة أو اإعان عن ذلك صراحة وبوضوح.
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)(11
Sistani's heart surgery a success
Ayatollah Ali al-Sistani, Iraq's most influential Shi'ite
cleric who has been a voice for moderation, has
successfully undergone heart surgery in London, an aide
said yesterday.
"The Ayatollah had an operation to unblock a
coronary artery on Friday. His condition is stable," a
representative from Sistani's office told reporters.

الترجمة اأولية
جراحة ناجحة لقلب "السيستانى"
أجـرى آية اه علـى السـيستـانى امـرجع الشـيعى العـراقى  -وأحـد اأصوات
امـعتدلـة  -جراحـة ناجحـة فى القلـب فى لنـدن .صرح بـذلك أحد مـساعـديه أمس،
وصـرح مثل مكتب الـسيستـانى للصـحفين أن امرجع الـشيعى اجـرى جراحة نـاجحة
لعاج انسداد فى الشريان التاجى يوم اجمعة اماضى وأن حالته مستقره.

الترجمة النهائية
جراحة ناجحة لقلب "السيستانى"
أعلن أحـد مسـاعدى آيـة اه على الـسيسـتانـى امرجـع الشيـعى اأعلـى فى
العراق أنه م إجراء جراحة ناجحة فى القلب للسيستانى.
وصـرح فـى لنـدن امتحـدث بـاسم مـكتب الـسيـستـانــى للصحـفين أن امـرجع
الـشيعى أجـرى جراحـة لعاج انسـداد فى الشـريان التـاجى يـوم اجمعة امـاضى وأن
حالته مستقرة.
ويعتبر السيستانى صوت ااعتدال بن رجال الدين الشيعة فى العراق.
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New Iraqi state wants 'strong ties' with Arabs
Iraqi vice-President Ibrahim al-Ga'afari yesterday said
that the new Iraqi state is looking forward to building
strong and deep relations with Arab countries.
In statements to the Jordanian daily newspaper
Al-Dostour published yesterday, al-Ga'afari said Iraqi
officials will be visiting several Arab and non-Arab
countries. Ga'afari said the possibility of forging ties with
Israel in the future was not raised.

ترجمة أولية
الدولة العراقية اجديدة ترغب فى "روابط قوية" مع العرب
صـرح السـيد إبـراهيم اجـعفرى نـائب رئيـس العراق أمـس أن الدولـة العراقـية
.اجديدة تسعى لبناء عاقات قوية وعميقة مع الدول العربية
وفـى تصـريحـات له إلـى جـريـدة الـدستـور اأردنيــة أمس أشـار اجعفـرى أن
 وأكد اجعفرى،امـسئولن العراقـين سوف يقومون بـزيارات لدول عربـية وغير عربـية
.أن احتمال إقامة عاقة مستقبلية مع إسرائيل غير مطروحة
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ترجمة نهائية
اجعفرى :العاقة امستقبلية مع إسرائيل غير مطروحة
أعلن إبـراهيم اجعفرى نائب رئيـس العراق لصحيفة الدسـتور اأردنية أن إقامة
عاقة مستقبلية بن احكومة العراقية وإسرائيل غير مطروحة.
وأكد اجعفـرى أن دولة العراق اجـديدة تسعـى إلى بنـاء عاقات قويـة وعميقة
مع الدول العـربية ،وامـسؤولون العـراقيون سـوف يقومون بـزيارات لدول عـربية خال
الفترة القادمة.
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FAO team in Fayoum
A delegation from the UN Food and Agricultural
Organisation (FAO) yesterday made a follow-up tour of
Fayoum, where the agency is implementing a two-year
project.
The delegation visited the site of FAO-supported
project to train local farmers and provide them with loans.
The project has been allocated a budget of $320,000,
Governor of Fayoum, accompanied the FAO team during
the tour.

ترجمة أولية
فريق من (الفاو) يزور الفيوم
قام وفـد من منظمة اأغذية والزراعة التابعة لأم امتحدة (فاو) بجولة متابعة
 وزار.أمس فـى محافـظة الفيـوم حيث تقـوم امنظمـة بتنفـيذ مشـروع لها مـدة عامن
 وكان محـافظ.الـوفد مـوقع امشـروع اخاص بـتدريب امـزارعن وإمدادهـم بالقـروض
 ألف دوار320 الفـيــوم يـرافق الـوفـد فــى متــابعتـه للمـشـروع الــذى خصـص له
.أمريكى
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ترجمة نهائية
 320ألف دوار قروض من الفاو للفيوم
يقـوم وفد مـن منظـمة اأغـذية والـزراعة الـتابعـة لأم امتحـدة (فاو) بـزيارة
امــزارعـيـن الـذيــن اسـتـفــادوا مـن مــشـــروع الـفـــاو هـنـاك .وكـان محــافـظ الفـيوم
د .رأفت محمود قـد رافق الوفد خال متابـعته أنشطة امشروع الـذى يستمر لعامن
ويهدف إلى مساعدة الفاحن على اإنتاج عن طريق تقدم قروض قدرها  320ألف
دوار.
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TEHRAN

Iraq seeks to mend relations with Iran
Iraq is stepping up efforts to improve relations with
neighbouring Iran, which has been highly critical of the
military action against Shi'ite militiat in Iraq.
Iraq's interim Deputy Prime Minister, Barham Saleh,
is going to Tehran.
Baghdad and Tehran have recently been involved in a
war of words over a number of sensitive issues.

ترجمة أولية
العراق تسعى إصاح عاقتها مع إيران
فى محاولة لتكثـيف اجهود الرامية لتحسـن العاقات مع إيران التى أصبحت
متوتـرة بعد الهجـوم العسكرى عـلى العسكـرين الشيـعة فى العـراق يسافـر إبراهيم
صاح نـائب وزير اخـارجية العـراقى إلـى طهران وكـانت بغداد وإيـران تبادا مـؤخراً
اتهامات كامية حول عدد من القضايا احساسة.

ترجمة نهائية
العراق تصالح إيران
يسـافـر إبـراهيم صاح نـائب وزيـر اخـارجيـة العـراقـى إلـيى طهـران فـى إطـار
مـحاوات لتكثـيف جهود حسـن العاقات بن العـراق وإيران وذلك بعـد ااتهامات
الكامية امتبادلة بينهـما والتى تزايدت مؤخراً وشملت العـديد من القضايا احساسة
واخافيـة ..وكـانت إيـران قـد بـدأت هجـومـاً علـى العـراق بعــد تصـاعـد الهجـوم
العسكرى احكومى ضد الشيعة من أهالى العراق.
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(15)
RAMALLAH

Abu Mazen says ready for PLO comeback
Former Palestinian Prime Minister Mahmoud Abbas,
also known as Abu Mazen, says there are no conditions
on his attending meetings of the Palestinian Liberation
Organisation (PLO) Executive Committee.
"As a Palestinian citizen first, and an official, I just
want to see the Cabinet empowered to assume its
responsibilities and duties," Abu Masen told local media.
No timetable for his return has been set, he said.

ترجمة أولية
أبو مازن على استعداد للعودة منظمة التحرير الفلسطينية
صـــرح محمـود عبـاس (أبو مـازن) رئيس الـوزراء الفلسـطينـى السـابق أنه ا
.يوجد أية شروط حـضـوره اجـتـمـاعات اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية
وأكد (أبـو مازن) لـرجال اإعام الفلـسطينـى أنه يأمل كـمواطن وكمـسئول أن
 وفى الـوقت نفسه.يرى مكن احكـومة الفلسـطينية مـن استئناف مـهامها وواجـباته
.أضاف انه ا يوجد توقيت زمنى لعودته بعد
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ترجمة نهائية
أبو مازن يعود منظمة التحرير
أبدى محمـود عباس (أبو مـازن) رئيس الوزراء الفلـسطينى الـسابق رغبته فى
حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية مـنظمة التحرير الفلسطينية وأكد أبو مازن أنه ا
يوجد لديه شروط مسبقة حضور هذه ااجتماعات.
وصرح محمـود عباس لرجال اإعام الفـلسطينى أنه يتمنـى كمواطن وكمسؤول
أن يـرى احـكـومـة الفلـسطـينيـة فـى حـالـة جيـدة وقـادرة علـى اسـتئنـاف مهـامهـا
وواجباتها.
وأشـار أبو مازن إلـى أنه لم يحدد تـوقيتاً زمنـياً لعودته للـحياة السيـاسية مرة
أخرى.
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(16)
Kuwait

Envoy: Egyptian hostage free 'soon'
An Egyptian Embassy diplomat in Kuwait announced
the release is expected soon of one Egyptian, and six
others being held hostage in Iraq. The diplomat said the
Kuwaiti employer of seven victims had “given in” to their
demands.
The company had agreed to end activities in Iraq, the
diplomat said. Negotiations with the kidnappers are
continuing. The return of the hostages is expected soon,
including the Egyptian, Mohammad Ali Sanad, he said.

ترجمة أولية
ًإطاق سراح الرهينة امصرى قريبا
صـــرح مسئـول دبلومـاسى فـى السفـارة امصريـة بالـكويت أن الـرهينـة امصرى
اختـطف والستـة رهائـن اآخريـن اختطفـن فى العـراق من امـتوقع اطاق سـراحهم
.ًقريبا
،واضاف امـسئول أن امستـخدم الكويتـى للضحايـا استجاب مطـالب اختطفن
.ووافقت شركته على إيقاف جميع نشاطاتها فى العراق
وأكد امـسئول الـدبلومـاسى أن امفـاوضات مـع اختطفن مـازلت مسـتمرة وأن
.عودتهم أصبحت وشيكة
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ترجمة نهائية
اإفراج عن الرهينة امصرى قريباً
اعلنت مصـادر دبلوماسـية مصريـة فى الكويـت أن اإفراج عن الرهيـنة امصرى
فى العـراق قد أصبح قـريباً بعـد موافقـة صاحـب الشركـة الكويـتية التـى كان يعمل
فيهـا امصرى وستة آخـرون محتجزون معه على تـوقيف نشاطه فـى العراق وما زالت
امفاوضات مع اخاطفن مستمرة.
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'Gaza pullout 'opens the door
PRESIDENT Hosni Mubarak's Political Adviser, Dr.
Osama El-Baz yesterday reviewed the latest developments
in the Middle East with Japan's Middle East special Peace
Envoy Tatsu Arima, who is currently on an official visit.
Emerging from the meeting, El-Baz said the talks
chiefly tackled the deadlock in the Mideast peace process.
"The Japanese envoy expressed his countrys interest in
attaining tangible progress," El-Baz said.

ترجمة أولية
اانسحاب من غزة مهد طريق السام
اجرى د .أسـامة البـاز  -امستـشار الـسياسـى للرئـيس حسـنى مبـارك  -أمس
مشاورات مع "تاتو ارما" امبعوث اليابانى اخاص بالسام فى الشرق اأوسط والذى
يجرى حالياً زيارة رسمية للقاهرة حول التطورات احالية فى منطقة الشرق اأوسط.
وصـرح د .البـاز بعـد ااجتمـاع أن امبـاحثـات تنـاولت الطـريق امسـدود الـذى
وصلت إليه عمليـة السام فى الشرق اأوسط ،وأن امبعـوث اليابانى أعرب عن أمل
باده فى عودة التقدم املموس فى عملية السام.
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ترجمة نهائية
السام فى طريق مسدود
صرح د .أسامـة الباز امستـشار السيـاسى لرئيـس اجمهورية أن عـملية السام
فى الـشرق اأوسـط قد وصلت إلـى طريق مـسدود ،وقـال لضيفه تـاتو ارمـا امبعوث
اليابـانى اخـاص بالـسام فى الشـرق اأوسط الذى يـزور القاهـرة حاليـاً أنه ابد من
عـودة التقدم فـى عمليـة السام ،وقـد أبدى "ارمـا" أمل باده فى دفع عجلـة السام
فى امنطقة.
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BEIRUT
Yemen: No Arab troops to Iraq
Yemen's Foreign Minister Abu Bakr al-Kerabi,
yesterday ruled out the sending of any Arab forces to Iraq
so long as it is "occupied".
In an interview with the Lebanese newspaper
Al-Safir, al-Kerabi called on all Iraq’s political powers to
unite and reconcile so as to help assist the political
process in the war-torn country.

ترجمة أولية
اليمن :ا قوات عربية تُرسَل إلى العراق
استبعد أمـس السيد أبـو بكر الكيـرابى  -وزير اخـارجية اليمنـى  -فى حديث
اجـراه لصحـيفة الـسفيـر اللبنـانيـة ارسال أيـة قوات عـربيـة إلى العـراق طوال فـترة
ااحتال.
وناشد السيد أبو بـكر التيارات السياسية الـعراقية لاحاد والتضامن من أجل
امساعدة على ااستقرار السياسى فى البلد التى مزقتها احرب.

ترجمة نهائية
القوات العربية لن تذهب إلى لعراق احتل
أكـد السيد أبـو بكر الكيـرابى وزير خـارجية اليمـن استبعاده إرسـال أية قوات
عربـية إلى العراق طـوال فترة ااحتال .وأشار فـى حديثه لصحيفـة السفير الـلبنانية
إلى ضرورة احـاد التيارات الـسياسيـة العراقيـة للمسـاعدة فى ااسـتقرار السـياسى
للعراق التى مزقتها احرب.
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Yemen jails 5 Qaeda supporters
A Yemeni court jailed five Al Qaeda supporters for
10 years yesterday for bombing the French supertanker
Limburg and sentenced to death another militant who
plotted with them to kill the US ambassador to Sanaa.
Another nine Yemenis received prison terms of three
to 10 years for the assassination conspiracy and for
plotting with the other six to attack the embassies of the
United States, Germany, France, Britain and Cuba.
The 15 were also found guilty of forming an armed
group that carried out attacks on Yemeni and Western
targets.

ترجمة أولية
اليمن تعتقل خمسة من مؤيدى القاعدة
أصدرت أمـس محكمـة منيـة حكمـاً بالـسجن عـشر سـنوات عـلى خـمسـة من
مؤيـدى القاعدة بتهمة تفجير نـاقلة النفط الفرنسية لـيمبورج وقضت احكمة بإعدام
.آخر اشترك معهم وحاول قتل السفير اأمريكى السابق فى صنعاء
10 - 3 وقضت احكمة معاقبة تسع منين آخرين بالسجن مدة تتراوح ما بن
سنوات بتهمة التخطيط لضرب سفارات الوايـات امتحدة اأمريكية وأمانيا وفرنسا
.وبريطانيا وكوبا
وعلى جـانب آخر أدانت احكمة خمسـة عشر متهماً آخر بـتهمة تشكيل تنظيم
.مسلح يخطط لضرب أهداف أجنبية وحكومية فى اليمن
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ترجمة نهائية
احكم بإعدام واحد والسجن لـ  29منيًا يناهضون الوجود اأجنبى
حكمت محـكمة مـنية بـاإعدام علـى مواطن حـاول اغتيـال السـفير اأمـريكى
السابق فـى اليمن ،كمـا أصدرت احكـمة  29حكمـاً بالسجـن ضد مواطـنن آخرين
بيـنهم خمسـة يؤيـديون تـنظيم القـاعدة .وقـد حكمت عليهـم احكمة بـالسجـن عشر
سنوات لكل منهم على خلفـية اتهامهم بتفجير ناقلة النـفط الفرنسية "ليمبورج" كما
قضت احكمة معـاقبة تسعة منين آخرين بأحكام بالسجن تتراوح ما بن  3إلى 10
سنوات بتهمـة التخطيط لاعتـداء على سفارات أمـريكا وأمانيـا وفرنسا وبـريطانيا
وكوبـا فى الـيمن .ومن جهـة أخرى أدانـت احكمة  15مـنياً آخـرين بتهمـة تشكيل
تنظيم مسلح يخطط لضرب أهداف أجنبية وحكومية فى اليمن.
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(20)
MOSCOW
Explosives found in second Russian jet
Explosives have been found in the wreckage of the
second of two jets which crashed almost simultaneously
this week, Russia's FSB secularity service says.
"Additional examination of the fragments of the
Tu-134 aircraft which crashed on Tuesday... has revealed
traces of hexogen," an FSB spokesman said on Saturday
by telephone.
The FSB said on Friday that hexogen, more widely
known as RDX, had been found in the wreckage of the
other plane which crashed on Tuesday in southern Russia.

ترجمة أولية
وجود متفجرات فى الطائرة الروسية الثانية
صـرحـت مصــادر أمنيـة روسيـة أنه م العثـور علـى متفجـرات من بـن حطـام
.الطائرة الثانية التى انفجرت هذا اأسبوع
وأكد امـتحدث بـاسم مكـتب التحقـيقات فـى مكامـة تليـفونيـة يوم الـسبت أن
 التى انفجرت يوم الثاثاء اماضى كشفت عن134 امعاينة الثانية حطام الطائرة تى
."بقايا "هيكسوجن
وكان مكتب التحقيقات اعلن يوم اجمعة عن وجود "هيكسوجن" امعروف باسم
. اكس) فى حطام الطائرة الثانية التى حطمت فى جنوب روسيا. دى.(آر
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ترجمة نهائية
متفجرات فى الطائرة الروسية الثانية
م العثـور على متفجرات بن حـطام الطائرة الـروسية الثانيـة التي انفجرت هذا
اأسبوع وأكـد امتحدث باسم مكتب التحقيقات أن امعاينـة امدققة حطام الطائرة تى
 134التـى انفجـرت جنـوب روسيـا الثـاثاء امـاضى كـشفت عـن وجود بـقايـا مادة
"هيكسوPن" امعروفة باسم (أر .دى .إكس) وهى مادة متفجرة.
ويؤكد ذلك شبهة تعرض الطائرة للتخريب امتعمد ما أدى إلى انفجارها.

مبادئ الترجمة وأساسياتها

193

(21)
Tehran warns Washington:
Any attack would be suicidal
TEHRAN - Any US attack on Iran would be
"suicidal", Iranian President Mohammad Khatami warned
yesterday.
“The Americans have to deal first with their problems
in Iraq before taking military action against Iran," the
reformist president told reporters at a news conference
yesterday.
"I believe the Americans are still rational enough not
to repeat their mistakes," he added, referring to the attack
on Iraq.
"Washington has hit a dead-end over Iran's nuclear
dossier, lacking enough proof to demand UN sanctions
and too logged down in Iraq for a military strike,"
Khatami said.
Washington is pushing the International Atomic
Energy Agency (IAEA) to report Iran to the sanction-imposing
UN Security Council, accusing Tehran of a clandestine
weapons programme.
"I assure you that the Americans have no evidence to
prove their claims", Khatami said.
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Iran says its nuclear programme is peaceful and is
intended to meet booming domestic demand for electricity.

ترجمة أولية
طهران حذر واشنطن :أى هجوم سيعد انتحاراً
حذر أمس الرئيـس اإيرانى الوايـات امتحدة اأمريكيـة مؤكداً" :أن أى هجوم
على طهران سيعد مثابة إنتحار".
وفـى تصـريحاتـه للمؤمـر الصحفـى الذى عقـده أمس صـرح الرئيـس اإصاحى
للـصحفين أن الوايات امتحدة عليها أن حل مشـاكلها فى العراق قبل أن تفكر فى
أى عمل عـسكرى ضـد إيران ،وفـى إشارة مـوقف الوايـات امتحـدة فى العـراق قال
"اننـى اعتقد الوايـات امتحدة مازالت لـديها التفكيـر العقانى الكافـى لعدم تكرار
اخطائها مرة أخرى".
فقـد وصلت واشنطن إلـى طريق مغلق بـالنسـبة للملف الـنووى اإيرانـى بعد أن
فشلت فـى الوصول إلى أى دليل يساعدهـا من التقدم إلى اأم امتحدة لطلب فرض
عقـوبات عـلى إيـران باإضـافة إلـى وقوعـها فـى امسـتنقع العـراقى بـعد ضـربتـها
العسكرية.
وأكـد خامـى أن واشنطـن مارس ضغـوطاً علـى هيئـة الطـاقة الـنوويـة من أجل
التقدم بطلب جلس اأمن لـفرض عقوبات على إيران بتهمـة اخفاء برنامجها النووى
مؤكداً أن الوايات امتحدة ا متلك أى دليل على صحة ادعائها وكانت إيران أكدت
أن بـرنامجهـا النووى أغـراض سلميـة وأن الهدف مـنه هو تلبـية الطلـب امتزايـد فى
إيران من ااستهاك احلى للكهرباء.
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ترجمة نهائية
خامى يحذر واشنطن :ااعتداء على طهران يعد انتحاراً
حـذر الرئـيس اإيرانـى محمد خـامى الـوايات امتحـدة اأمريـكية من اانـدفاع
وراء إثارة امشاكل فى امنطقة وأكد أن أى اعتداء على إيران سيعد انتحاراً..
وكـانت حركـات واشنطن ضـد إيران قـد تعثـرت بعد أن وصلـت باملـف النووى
اإيرانى إلـى طريق مسدود وفشلت فـى الوصول إلى أى دليل يسـاعدها على التقدم
إلى اأم امتحدة لفرض عقوبات علـى إيران ..وراحت واشنطن تهدد بااعتداء على
إيران التـى أكدت أن امـتاكها للـقدرات النـووية إمـا يهدف إلـى توفيـر احتيـاجات
إيران من الكهرباء وتستخدم هذه الطاقة فى اأغراض السلمية.
وقد أشار الرئيس خامى إلى تورط أمريكا فى امستنقع العراقى مؤكداً أن على
أمريكا أن حل مشاكلها فى العراق قبل أن تفكر فى أى عمل عسكرى ضد إيران..
وأعلن الـرئـيس اايـرانـى فـى امـؤمــر الصحفـى الـذى عقـده أمس عـن اعتقـاده بـأن
الوايـات امتحدة اأمـريكية مـا زالت لديهـا التفكيـر العقانى الكـافى لعـدم تكرار
أخطائها مرة أخرى.
وأكـد خامى أن ما مـارسه واشنطن من ضغوط علـى هيئة الطاقـة النووية بهدف
مـعاقبة إيران بتهمة إخفـاء برنامجها النووى لن يـصل إلى شىء أن أمريكا ا متلك
أى دليل على صحة ادعاءاتها.
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(22)
Palestinian prisoners’ hunger strike winning
RAMALLAH - Israeli prison authorities have
acceded to some of the Palestinian hunger strikers'
demands.
Palestinian Minister of Prisoners' Affairs, Hisham
Abd Al-Razak, said the prisoners in Askalan have put
there strike on 'temporary hold' until tomorrow or
Tuesday, after prison authorities acceded to some of the
prisoners' demands.
Elsewhere the hunger strike will continue, he said
until all the prisoners' demands are met.
In Gaza, Palestinian Minister for Foreign Affairs
Nabil Shaath called on Israel to negotiate with the
Palestinian prisoners and respond to their demands.
"Our requirement is the freedom of these prisoners.
Until their freedom is gained, Israel has to negotiate with
them and respond to their requirements as they are just
and supported by the whole world", Shaath told reporters.
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ترجمة أولية
السجناء الفلسطينيون امضربون عن الطعام ينتصرون
رام اه  -صرح هـشام عـبد الـرازق الوزيـر الفلـسطيـنى لـشئـون السجـناء أن
الـسلطات اإسرائيلية استجابت لبعض مطـالب الفلسطينين امضربن عن الطعام فى
سجون عسقان أوقفوا اضرابهـم عن الطعام بشكل مؤقت حـتى الغد أو يوم الثاثاء
امقبل بعـد أن استجـابت سلـطات الـسجن لبـعض مطـالبهـم .بينـما مـازال ااضراب
مستمراً فى السجون اإسرائيلية اأخرى حن ااستجابة مطالب السجناء.
وفى غزة طالـب نبيل شعث وزير شئون اخارجية الفلسطينى إسرائيل بالتفاوض
مع السجناء الفلسطينين وااستجابة مطالبهم.
وأكـد شعث للصحفين أن مـطالبنا هـى اافراج عن جميع امعـتقلن ،وحتى يتم
ااستجـابة لهـذا امطلـب فعلى إسـرائيل أن تتفـاوض مع السجنـاء الفلسـطينين وأن
تستجيب مطالبهم أنها عادلة وتلقى تأييد عامى.

ترجمة نهائية
السجناء الفلسطينيون ينتصرون على الصهاينة
رام اه  -جح السجناء الـفلسطينيـون امضربون عـن الطعام مدة  19يـوماً فى
حرب "اأمعـاء اخاويـة" فى حقـيق انتصـار كبـير علـى إدارة السجـون الصهـيونـية
امتعـسفـة ؛ حيـث وافقت إدارة الـسجن فـى عـسقان علــى مطــالب الفلـسطـينـين
امضـربن عن الطعـام ما أدى إلـى فض اإضـراب .وأعلن هـشام عبـد الرازق الـوزير
الـفلسطينـى لشئون الـسجناء أن الـسلطات اإسـرائيلية قـد استجابت بـالفعل لبعض
مطالب اأسرى امضربن عن الطعام فى سجن عسقان وما زالت امفاوضات مستمرة
بن اأســرى امضـربـن عن الـطعــام وبقيـة إدارات الـسجـون اأخــرى حيـث لم يـتم
ااستجابة مطالب اأسرى وبالتالى فاإضراب مستمر.
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وفـى غـزة أكـد نبـيل شعث وزيـر الـشـئــون اخـارجيـة الـفلسـطينـى أن مطـالب
الـسجناء الفلـسطينين عـادلة وتلـقــى تأييـداً عاميـاً وعلى إسرائـيل أن تتفاوض مع
اأسـرى الفلسطينـين وحـســن أوضـاعـهم أننا لن نتـوقف عن امطالبـة باإفراج عن
جمـيع امعتقلـن فى سـجون إسـرائيل وحـسن أحـوالهم امعيـشيـة واإنسـانيـة داخل
السجون.
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 تدريبات عامة:ًثانيا
Egypt to attend OPEC meeting in Beirut
MINISTER of Petroleum Sameh Fahmi will be heading
the Egyptian delegation at the OPEC meetings in Beirut
tomorrow.
The meeting will be discussing means to stabilise the
world oil market to serve the interests of producers and
consumers alike.
The gathering will also review the report by the OPEC
Ministerial Committee on oil markets.
Egypt will be attending the Beirut meeting as an observer,
Fahmi said, adding that it will give Egypt an opportunity to
coordinate among OPEC members and non-members for the
sake of oil market stability.
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Calls for stronger links within COMESA
KAMPALA - ‘"Egypt yesterday called for boosting trade
links among COMESA member states", the Minister of
Foreign Trade said.
In statements to the press, Foreign Trade Minister
Youssef Boutros Ghali urged members of Common Market
for East and South Africa to adopt a united stance during the
coming WTO talks.
Ghali, who is attending a COMESA ministerial meeting,
said the organization welcomed Egypt’s proposal for a fund to
compensate any member state for the loss of customs revenue
as a consequence of the application of economic liberalisation
policies.
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Talks with UN team on Palestine
CHAIRMAN of the People’s Assembly (PA) Foreign
Relations Committee, Mustafa el-Fekki yesterday met with a
UN delegation to discuss the situation in the occupied
Palestinian territories.
Discussions dealt with Israeli atrocities against Palestinian
civilians and means to put the peace process back on track.

:معانى الكلمات
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WB, Gov’t to discuss strategic cooperation
The Government and World Bank (WB) will today
address

future

strategic

cooperation

and

economic

performance.
Discussions will focus on the application of the second
phase of the economic reform plan.
Talks will also examine the challenges of integration with
the global economy.
Prime Minister Atef Ebeid will today be meeting with
Christian Portman, WB Vice-President for the Middle East
and North Africa for talks on enlarging WB contribution to
development projects.
“The WB is currently financing 18 development schemes
is $ 1 billion a year”, an official source said yesterday.
Ebeid will brief the WB official and his delegation on his
government’s plans to solve the problem of population
growth and to encourage the private sector.
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ECFA: No reform without
settlement of ME conflict
REFORM in Arab countries depends much on a just
settlement to the Middle East conflict.
This statement by chairman of the Egyptian Council for
Foreign Affairs (ECFA), Abdel Raouf al-Ridi came in a
message to the G8 summit which opened in Georgia
yesterday.
“We are well on the way of reform without foreign help,
but the general feeling of oppression and insecurity in the
Middle East region renders our mission difficult”, Al-Ridi
said, calling on G8 leaders our mission difficult”, Al-Ridi
said, calling on G8 leaders to free the world of weapons of
mass destruction, which are abundant in countries like Israel”.

:معانى الكلمات
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Arafat accepts Egypt’s cease-fire initiative
PALESTINIAN President Yasser Arafat has accepted
Egypt’s cease-fire initiative, Palestinian Minister of Foreign
Affairs Nabil Shaath said in an interview published yesterday.
“What we have to worry about is the Israeli position, which as
yet is still unknown”, Shaath said, adding that a formal
Palestinian acceptance will be drafted and released later this
month.
“The Israelis have little regard for Egypt’s requests to lift
the state of siege on President Arafat, to withdraw forces to
the borders of 28 September 2000, to resume the
implementation of the road map, or to arrange a cease fire to
coincide with Israeli withdrawal from Gaza and the northern
part of the West Bank”, Shaath said.
Egypt would be hosting a Palestinian national conference
to affirm consensus on the Egyptian proposal and on plans to
rebuild the Palestinian security services, he added.

:معانى الكلمات
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1,000 Sadr fighters killed in Najaf, Kufa
Nearly one thousand fighters loyal to Muqtada al-Sadr
had been killed in clashes in Najaf and Kufa since the Shi’ite
cleric launched his uprising two months ago, Najaf Police
Chief, Ghaleb Al-Jazairi said in an interview on Al-Arabia
satellite channel yesterday.
Some civilians and policemen were also killed, but most
of casualties were from Sadr’s fighters, Al-Jazairi said.

:معانى الكلمات
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UNRWA needs $ 15 mln for Rafah assistance
The United Nations Relief and Works Agency (UNRWA)
has launched an emergency appeal for over 15 million US
dollars to provide emergency assistance to Palestinians in the
southern Gaza Strip city of Rafah, a statement from the
organization said.
“UNRWA needs the funds to provide emergency cash,
food and housing assistance to the hundreds of families who
have lost their homes, had a bread-winner killed or wounded
or who are in need of on going medical care following weeks
of the most intense destruction in Gaza since the start of the
(Palestinian) Intifada (uprising)”, the agency said in a
statement yesterday.
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Baradei: No military Link in Iran Atom Plans
Bratislava - The head of the UN nuclear watchdog said
yesterday his inspectors had found no clear proof of a military
dimension to Irans atomic programme, which the United
States says is a front for developing a nuclear bomb.
“The jury is out on whether the programme has been
dedicated exclusively for peaceful purposes or if it has some
military dimension”, International Atomic Energy Agency
(IAEA) chief Mohamed el-Baradei told a meeting of NATO
parliamentarians.
“We haven’t seen concrete proof of a military programme
so it’s premature to make a judgement on that”, he added.
Speaking generally about the problem of proliferation of
weapons-related technology, El-Baradei said states must do
more to prevent the spread of atomic bomb know-how and
technology.
“We have a problem on our hands. We have a system of
global security that is no longer functioning as it should”, he
said. The IAEA was expected to release a progress report on
recent inspections in Iran last night.

:معانى الكلمات
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IAEA hopes to finish
Iran’s nuclear problem
The United Nation’s nuclear watchdog agency hopes it
can wind up its problem into Iran’s nuclear programme within
the next few months, its chief Mohamed el-Baradei said
yesterday.
El-Baradei said he also hoped a second dossier Tehran
has provided after his first report was found to be incomplete
has a full picture of the nuclear programme that the US
believes aims to build nuclear weapons. Tehran says its
nuclear programme is peaceful and El-Baradei said “the jury
is still out” on that question.

:معانى الكلمات
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‘Arab reform must come from within’
Arab reform efforts will fail if they are imposed from
outside and fail to address the Middle East conflict, Jordan’s
King Abdullah II warned in an AFP interview yesterday.
The king was speaking before joining a summit of the
Group of Eight most industrialised nations in Sea Island,
Georgia today at which Washington wants to push its own
Greater Middle East Initiative for reform in Arab and Muslim
countries.
“Any reform process should emerge from within -ownership of the process of reform is vital for its success -and initiatives seen as imposed from the out-side only hurt the
efforts of genuine reformers in our region”, King Abdullah
said.
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ANKARA
Turkish FM due here on Monday
Turkish Foreign Minister Abdullah Gul will be visiting
Egypt next Monday for talks with his counterpart Ahmed
Maher and other senior Egyptian officials.
They will discuss the latest regional developments
following the installation of the new interim Iraqi governnent,
in addition to the efforts to end the standoff in the Middle
East peace process, a spokesman for the Turkish Foreign
Ministry said.
Gul will inform Maher about his country’s stance on the
referendum of the Turkish Cypriots, who have agreed to the
reunification of the divided island of Cyprus according to a
proposal UN Secretary-General Kofi Annan has submitted,
the spokesman added in statements to the Middle East News
Agency (MENA).
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Arab countries urged to cooperate in combating
terror
Egypt’s Ambassador to Saudi Arabia, Mohmed Rafiq
Khalil has called on Arab countries to cooperate in combating
terrorism.
Ambassador Khalil highlighted the vital role of the media
in the fight against international terror.
In his address during a ceremony at the Egyptian
Embassy in Riyadh marking the 26th Media Day,
Ambassador Khalil referred to the achievements of the
Egyptian media in promoting national and Arab issues.
The envoy warned against extremist ideas targeted at
Arab youth.
Media Advisor Shuaib Abdul Fattah addressed the
ceremony saying that the media cooperation between Egypt
and Saudi Arabia as well as with all the other Arab countries
is aimed at supporting social intergrity and inter-cultural
dialogue.
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Cairo to host Arab
Fund meetings
The Arab Fund for Development in Africa (AFDA) is to
hold its annual meeting in Cairo on Wednesday under the
chairmanship of the board chairman Ahmed al-Abdallah
al-Okeil.
The three-day meeting is to review a report by AFDA
Director-General Medhat Sami on the fund’s activities, the
achievements during the period March-June this year.
The meeting will also focus on the Fund’s financial
reports for the first quarter of 2004.

:معانى الكلمات
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French FM here for talks
French Foreign Minister Michel Parne will be in Cairo
later this month for talks with his Egyptian counterpart
Ahmed Maher on the latest developments in the Middle East,
particularly in Iraq and Palestine.
France believes that this visit is great significance in the
present circumstances, a French diplomatic source told the
Middle East News Agency (MENA). The talks will review
means to maintain coordination between the two countries in
issues relating to Iraq and the occupied Palestine territories.
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COPENHAGEN
Israel protests over mock barriers
Israel’s ambassador to Denmark has protested against a
Danish Aid agency erecting a replica of the controversial
barrier Israel is building in the West Bank, reports said
yesterday.
The eight-metre high barrier was erected at the site of the
Roskilde Festival opening.
Organizers of the festival commit some of the profits to
humanitarian projects, and selected the Palestine conflict for
the second year in a row.
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MADRID
‘More attacks in Madrid were planned’
Documents seized by Spanish police show that the
organization responsible for the March 11 attacks in Madrid
was planning further attacks in the Spanish yesterday.
A British school, an hotel and a Jewish recreational centre
were among the targets, the BBC said.
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WASHINGTON
White House dismisses polls on Iraq terror fears
The White House has dismissed opinion polls showing
that many Americans feel the war in Iraq has increased the
danger of terrorism instead of reducing it.
Several surveys this month have shown growing public
concern about the US-led occupation of Iraq and its potential
for fuelling Muslim anger against the US. Asked about
polling data, White House spokesman Scott McClellan told
reporters that Americans understood administration policy
was “making the world a safer and better place”.
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ANKABA
‘Greater Israel Initiative’
The leader of the Turkish Happiness Party yesterday
warned the Turkish Government that the US Greater Middle
East Initiative was realy a Greater Israel Initiative.
In comments to the Turkish press, he regretted that the
Government couldn’t understand this simple fact.
“Spreading democracy, freedom and human rights in the
Middle

East

was

not

the

real

objective

of

this

American-British-Israel initiative”, he added.
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ANKARA
‘CIA search affront to Turkish pride’
The Turkish opposition Republican People’s Party
yesterday protested against the Turkish Government for
having allowed the CIA to search government officials during
US President George W. Bush’s visit to Galatasaray
University.
The Turkish Communist Labour Party also called for the
immediate resignation of the government over this affront to
Turkish national pride.

:معانى الكلمات
CIA

اخابرات اأمريكية

opposition

امعارضة

communist

الشيوعى
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Mubarak back home soon
President Hosni Mubarak, who had a slipped disc
operation in Germany on June 26, will return to Cairo in the
middle of next week, Egypt’s health minister said yesterday.
Mohamed Awad Tag Eddin told reporters in Cairo that
President Mubarak was moving around his Munich hospital
and is in excellent health.
“The President is doing well”, the German doctor treating
the President said.
“He has started taking walks in the clinic’s park and will
probably only remain at the hospital for another few days”, he
said in a statement.
The Al-Azhar University Council yesterday sent a cable
to the President on the success of the last week’s slipped disc
surgery in Munich, Germany.

:معانى الكلمات
operation

عملية

remain

 يبقى/ يظل

surgery

عملية جراحية
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BERILIN
Koehler sworn in as German president
Former IMF head Horst Koehler was sworn in as
Germany’s ninth post-war president yesterday, urging
Germans to accept painful economic reforms or see their
proud “Made in Germany” symbol crumble.
In his first presidential speech, Koehler, 61, said Europ’s
largest economy was being overtaken by its competitors and
needed to overhaul its welfare system and job market.
He cited the German-designed Euro 2004 soccer ball -with a special seamless surface -- as an example of innovation
that the country needed to nurture.

:معانى الكلمات
sworn
reforms

أقسم
إصاحات
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SYDNEY
Mice may help protect
humans in bio attacks
Australian scientists have identified the immune response
that determines why some mice are infected with mousepox
and others are not, a discovery that could lead to better
protection for humans in a bio-terror attack.
Mice that are resistant to mousepox, a close relative of the
smallpox virus, produce three regulatory proteins called
cytokines that are absent in mice that become infected.
The findings raise the possibility of identifying humans
vulnerable to smallpox and targeting vaccination and
treatment in the event of an outbreak, said Australian National
University immunologist Gunasegaran Karuppiah, who
headed the discovery team.

:معانى الكلمات
mice

الفئران

infected

أصيبوا

vaccination

التطعيم
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 بعض امصطلحات الدولية:ًثالثا
The United Nations and Its Organs
Commission on Human Rights
Commission on the status of women
Darmanent Commission
Economic and Social Council

جنة حقوق اإنسان
جنة حقوق امرأة
جنة نزع الساح
اجلس ااقتصادى ااجتماعى

Food and Agricultural Organization of the United Nations (F.A.O.)
General Assembly

)هيئة اأغذية والزراعة التابعة لأم امتحدة (فاو
اجمعية العامة

International Atomic Energy Agency (I.A.E.A.)

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
International Bank for Reconstruction and Development (I.B. R. D.)

البنك الدولى لإنشاء والتعمير
الهيئة الدولية للطيران امدنى
International Civil Aviation Organization
محكمة العدل الدولية
International Court of Justice (ICJ)
هيئة العمل الدولية
International Labour Organization (ILO)
جنة القانون الدولى
International Law Commission
صندوق النقد الدولى
International Monetary Fund (I.M.F.)
International Telecommunication Union (I.T.U)

ااحاد الدولى للمواصات السلكية والاسلكية
اللجنة العسكرية
Military staff committee
جنة مراقبة السام
Peace Observation Commission
جنة السكان
Population Commission
اللجان ااقتصادية اإقليمية
Regional Economic Commission
 السكرتارية- اأمانة العامة
Secretariat
مجلس امعونة الفنية
Technical Assistance Board
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مجلس الوصاية
قوة الطوارئ الدولية
احاد البريد العامى
برنامج الغذاء العامى

Trusteeship council
United Nations Emergency Force (UNEF)
Universal Postal Union
World Food Programme (WFP)

OPEC: (Orgnaization of Petroleum Exporting Countries)

 منظمة البلدان امصدرة للبترول:منظمة اأوبك
F.B.I. Federal Bureau of Investigation

مكتب التحقيقات الفيدرالية
GATT General Agreement on Tarriffs and Trade

ااتفاقية العامة للتجارة والتعريفات اجمركية
مجلس التعاون اخليجى
GCC Gulf Co-operation Council
منظمة الوحدة اأفريقية
A.U.O. African Unity Organization
منظمة امؤمر اإسامى
I.C.O. Islamic Conference Organization
ااحاد اأوربى للتجاه احرة
E.F.T.A. European Free Trade Association
منظمة التحرير الفلسطينية
P.L.O. Palestine Liberation Organization
اللجنة اأومبية الدولية
I.O.C. International Olympic Committee
N.A.T.O. North Atlantic Treaty Organization منظمة حلف شمال اأطلنطى
U.N.S.G. United Nations Secretary General السكرتير العام لأم امتحدة
البنك الدولى
W.B. World Bank
اجامعة العربية
A.L. Arab League
A.L.S.G. Arab League Secretary General أمن عام جامعة الدول العربية
U.N.E.S.C.O.

United National Educational Scientific and Cultural

Organization

منظمة اأم امتحدة للتربية والعلوم والثقافة

U.N.H.C.R. United Nations High Commissioner for Refugees

امفوضية العليا لأم امتحدة لشئون الاجئن
U.N.I.C.E.F. United Nations International Children’s Fund.

اليونيسيف
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مقر اأم امتحدة

U.N.H.Q. United Nations Headquarters
U.N.D.P. United Nations Development Programme

برنامج اأم امتحدة للتنمية
U.N.E.P. United Nations Environment Programme

برنامج البيئة التابع لأم امتحدة
U.N.C.T.A.D: United Nations Conference on Trade and Development

مؤمر اأم امتحدة للتجارة والتنمية
UNIDO: United Nations Industrial Development Organization

منظمة اأم امتحدة للتنمية الصناعية
منظمة الصحة العامية
W.H.O: World Health Organization
غرف اأم امتحدة
U.N Chambers
مجلس التحكيم باأم امتحدة
U.N Court of Arbitration
محكمة العدل باأم امتحدة
U.N Court of Justice
اجمعية العامة لأم امتحدة
U.N General Assembly
مجلس اأمن التابع لهيئة اأم امتحدة
U.N Security Council
U.N.R.W.A. United Nations Relief and Works Agency

)(وكالة اإغاثة وتشغيل الاجئن التابعة لأم امتحدة
منظمة العمل الدولية
I.L.O. International Labour Organization
I.A.E.A. International Atomic Energy Agency الوكالة الدولية للطاقة الذرية
صندوق النقد الدولى
I.M.F. International Monetary Fund
محكمة العدل الدولية
I.C.J. International Court of Justice
I.C.P.D. International Conference of Population and Development

امؤمر الدولى للسكان والتنمية
منظمة اأغذية والزراعة
F.A.O. Food and Agriculture Organization
امفتشون التابعون لأم امتحدة
U.N Inspectors
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مصطلحات ااتفاقيات الدولية
معاهدة
اتفاقية
اتفاق
بروتوكول
ميثاق
مذكرة التفاهم
اتفاق على إيضاح قانونى
الدولة اأكثر رعاية
امعامل بامثل
وثيقة تعهد
مستوى التمثيل الدبلوماسى
التحفظ

Treaty
Convention
Agreement
Protocol
Charter
Memorandum of understanding
Accord
Most favoured Nation Clause
Reciprocite
Lettre of documentation
Level of representation
Resentment
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