
وفاء عامر : لم أتشاجر مع 
مخرج "نسر الصعيد"

أمير كرارة يستبعد تقديم 
جزء ثالث من "كلبش"

عمرو أديب أغلى مذيع في 
الشرق األوسط 

نيللي كريم تصور 48 ساعة 
في "اختفاء"

  نفت وفاء عامر ما تردد عن �شجارها مع خمرج الوحدة 
الثانية مل�شل�ش��ل "ن�رس ال�ش��عيد"، اأحمد �ش��مري فرج، اإثر 
مطالبت��ه لها بااللت��زام بالن�ص املكت��وب والتخلي عن 
االرجت��ال. وقال��ت عام��ر، اإنه��ا م�ش��تاءة ب�ش��دة من هذا 
اخل��ر، الأن��ه ال مي��ت اإىل احلقيق��ة ب�ش��لة، فه��ي حترتم 
املخرج اأحمد �ش��مري فرج، وم�ش��تعدة للظهور معه �شيفة 
���رسف يف اأي من اأعماله، م�ش��يفة اأنه��ا ممثلة حمرتفة 
تلت��زم بالن���ص املكت��وب، ومل حت��دث اأي م�ش��كلة م��ع 
املخرج من االأ�شا�ص. و�ش��ددت على اأنها توا�شل ت�شوير 
م�ش��اهدها داخل احلي الريفي مبدينة االإنتاج االإعالمي، 
ومن املقرر اأن تنتهي منها مطلع االأ�شبوع املقبل، واأنها 

ت�شتعد لل�شفر اإىل ال�شعودية الأداء منا�شك العمرة.

ا�شتبعد النجم امل�رسي اأمري كرارة فكرة تقدمي جزء 
ثالث من م�شل�شل "كلب�ص"، الذي ُيعر�ص جزاأه الثاين 

حاليًا علي ف�شائية احلياة امل�رسية.
وق��ال ك��رارة، اإن املنتج تامر مر�ش��ي حدثه ب�ش��اأن 
ج��زء جديد من��ذ ف��رتة، ومل يتع��رف اإن كان كالمه 
كان عل��ي �ش��بيل الدعابة اأم اجلد، م�ش��يفًا اأنه رمبا 
ي�ش��عر بامللل اإزاء تقدمي جزء ثالث وكذلك اجلمهور 
اأي�شًا. واأو�شح الفنان اأنه انتهي من ت�شوير م�شاهد 
اجل��زء الث��اين، اأم�ص االأثن��ن، داخل مدين��ة االإنتاج 
االإعالم��ي، وق��ام بحل��ق �ش��اربه ال��ذي اأطلق��ه منذ 
عامن واأكرث ب�ش��بب �شخ�ش��ية "�ش��ليم االأن�شاري" 

التي ج�شدها يف م�شل�شله اجلديد.

 وقع االإعالمي امل�رسي عمرو اأديب، ر�ش��ميًا مع �ش��بكة 
قنوات "MBC" لتقدمي برنامج اأ�شبوعي عر �شا�شتها، 
بح�ش��ور ترك��ي اآل ال�ش��يخ رئي���ص جمل���ص اإدارة الهيئة 
العامة للريا�ش��ة. ون�رس اآل ال�ش��يخ، مقطعَا م�شوراً عقب 
توقيع العقد بح�ش��ور بتال القو�ص االإعالمي ال�ش��عودي 
ع��ن جمموع��ة "MBC"، وكت��ب معلق��ًا: "االآن اأ�ش��بح 
عم��رو اأدي��ب اأغل��ى مذي��ع يف ال���رسق االأو�ش��ط". وق��ال 
بتال القو�ص: "عمرو احلمد هلل ك�ش��بنا توقيعك ملجموعة 
MBC غ��روب، واح��د م��ن اأه��م املذيع��ن يف الع��امل 
العربي، وم�ش��رية موفقة ومكملة مل�شوارك يف االإعالم"، 
متابعًا، "العقد ميتد ل�شنتن وبه خيارات عديدة". وعلق 
اآل �شيخ، قائاًل: "اأغلى مذيع بال�رسق االأو�شط يعني الري 

كينغ العرب.. اأهاًل يف ال�شعودية العربية".

يدر�ص املخرج طارق رفعت واملوؤلف اأمين �شالمة تغيري م�شار �شخ�شية "دنيا"، التي جت�شدها الفنانة امل�رسية حنان مطاوع يف م�شل�شل "�شد جمهول"، 
املعرو�ص على ف�شائية احلياة امل�رسية وعدد من املحطات العربية.

   قال��ت النجم��ة امل�رسية نيللي كرمي، اإنها ت�ش��عر 
بحالة من االإرهاق ال�شديد جراء ان�شغالها بت�شوير 
"اختف��اء".  امل�ش��اهد االأخ��رية مل�شل�ش��لها اجلدي��د 
واأ�شافت نيللي، اأنها تواجدت داخل موقع الت�شوير 
ليومن متتالين، رغبة يف ت�شليم احللقات االأخرية 
اإىل جه��ة العر���ص، م�ش��رية اإىل اأنه��ا م�ش��تمرة يف 
وبعده��ا  احل��ايل،  رم�ش��ان   25 حت��ى  الت�ش��وير 
�شتق�ش��ي عطلتها ال�ش��يفية داخل اأحد املنتجعات 
ال�ش��ياحية، رغب��ة يف الراح��ة واال�ش��تجمام الت��ي 
تفتقدهم��ا، بح�ش��ب قوله��ا. وي�ش��ارك يف بطول��ة 
"اختف��اء" ب�ش��مة وه�ش��ام �ش��ليم وحمم��د ممدوح 
وحممد عالء، من تاأليف اأمين مدحت واإخراج اأحمد 

مدحت.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

  تعتذر بعد مقلب رامز 
جالل 

كاثي غريفين وتتهم  ايفانكا 
"بالتزييف"

طرح اإلعالن الدعائي األول 
لفيلم "والدة نجم"

ريهام سعيد تكشف حياتها داخل السجن

تكشف جنس مولودها األول 
بهذه الطريقة

ن���رست الفنانة ديانا ح��داد عر تويرت، فيديو ق�ش��ري لها تعتذر من 
حمبيها فيه على رد فعلها ال�شادم يف مقلب رامز جالل "رامز حتت 
ال�ش��فر". واعتذرت ديانا حداد من اجلمهور عل��ى رد فعلها العنيف 
اأو اأي لف��ظ خارج تفوهت ب��ه يف مقلب رامز جالل، موؤكدة على اإنها 
فنان��ة رقيقة كم��ا يعرفونها، ولكن �ش��دمتها دفعته��ا للقيام بهذه 
الت�رسفات التي اأده�ش��ت البع�ص. و�ش��ددت ديانا ح��داد على اأن رد 
فعله��ا غري املتوقع والذي �ش��دم بع�ص حمبيه��ا منها جاء طبيعيًا، 
م�شيفة اإىل اإنها اأول مرة تقع يف فخ رامز جالل اإىل جانب وجودها 
يف برام��ج م��ن هذه النوعية، ف��كل هذه االأمور �ش��اعدت على فقدان 
اأع�ش��ابها. واأك��دت ديان��ا حداد عل��ى احرتامها لرامز ج��الل، واإنها 
�ش��عيدة بالتجربة ب�ش��كل ع��ام، ثم اختتم��ت حديثها لتوجه ر�ش��الة 
حازم��ة لرامز قائل��ة: "يا ويلك يا رامز جالل ل��و جربت اأن تنفذ يف 

مقالب يف املرات املقبلة".

 �ش��اركت الفنان��ة ال�ش��عودية دالي��ا مب��ارك متابعيه��ا عر ح�ش��ابها 
اخلا�ص على موقع تطبيق ال�شور ان�شتقرام بك�شفها عن جن�ص املولود 

االأول لها بعدما ك�شفت م�شبقًا عن حملها عر مقابلة اإذاعية لها.
ن���رست الفنان��ة دالي��ا مب��ارك �ش��ورة ع��ر ح�ش��ابها اخلا���ص على 
ان�ش��تقرام ك�ش��فت اأن جن�ص املولود االأول هو اأنثى اإذ احتوت ال�شورة 
على حذائن �ش��غري وكب��ري باللون الزهري واأرفقت ال�ش��ورة بتعليق 
قال��ت في��ه: "اأمريت��ي ال�ش��غرية يف طريقها اإلين��ا". متابع��و الفنانة 
دالي��ا مبارك تفاعلوا معها ب�ش��دة وانهالوا على ال�ش��ورة بالعديد من 
عب��ارات التهنئ��ة والتريكات ومتن��وا لها اأن تنه��ي احلمل على خري. 
كانت الفنانة داليا مبارك والتي تزوجته منذ اأ�شهر فقط اأعلنت حملها 
بن�رسها مقطع من الفيديو لثالثة اأكواب كتب عليها داليا،يل، البيبي.
 احتفل��ت النجمة داليا مبارك بحفل زفافها من زوجها االأمريكي يف 

فراير املا�شي لهذا العام يف مدينة ا�شطنبول الرتكية.

 انتق��دت املمثل��ة االأمريكي��ة كاث��ي غريف��ن، كلم��ات ابن��ة 
الرئي�ص االأمريكي اإيفانكا ترامب، التي ن�رستها عر ح�ش��ابها 
عل��ى توي��رت تعليقًا عل��ى انتح��ار مواطنتها م�ش��ممة االأزياء 
كيت �ش��بيد ي��وم الثالثاء املا�ش��ي، حيث اتهمته��ا بالتزييف 
واخلداع، م�ش��رية اإىل اأن اأفعالها تتناق�ص مع اأقوالها. وعلقت 
اإيفانكا ترامب على خر وفاة م�شممة االأزياء كيت �شبيد، عر 
ح�ش��ابها عل��ى تويرت قائل��ة: "اإن وفاة كيت �ش��بيد هو مبثابة 
تذك��ري موؤمل بالن�ش��بة لنا، لكي نعرف اأننا ال ن��درك اأبداً حجم 
املعان��اة واالأمل ال��ذي ي�ش��عر به االآخ��رون اأحيان��ًا". وتابعت 
م�ش��ددة عل��ى �رسورة البح��ث عن م�ش��اعدة طبي��ة: "اإذا كنت 
تعاين من االكتئ��اب اإىل احلد الذي يدفعك للتفكري باالنتحار، 
هن��ا يج��ب عليك البحث ع��ن م�ش��اعدة"، وعلى الرغ��م من اأن 
كلم��ات اإيفان��كا قد ب��دت موؤث��رة بالن�ش��بة للبع���ص، اإال اأنها 
اأثارت ا�ش��تفزاز كاثي غريفن، التي نعتتها باخلداع والكذب. 
واأ�ش��ارت اإىل انخفا���ص ميزاني��ة حكومة ترامب املخ�ش�ش��ة 
لالإنفاق على م�شت�شفيات عالج ال�شحة النف�شية والعقلية لعام 
2019، وذلك مبقدار 665 مليون دوالر، كما �شيتم تخفي�ص 
متوي��ل املعه��د الوطني لل�ش��حة العقلية بن�ش��بة 30 باملائة. 
وتعم��دت غريف��ن ا�ش��تخدام الكلم��ة ذاته��ا التي ا�ش��تخدمتها 
االإعالمية االأمريكية �شامنثا بي، يف برناجمها عندما �شخرت 
من اإيفانكا وو�ش��فتها باأب�شع االألفاظ، االأمر الذي اأثار العديد 
من اجلدل و�ش��ط مطالبات من دونال��د ترامب باإيقاف عر�ص 
برناجمه��ا. وتعت��ر كاثي غريف��ن من اأوائ��ل املدافعن عما 
قالته �ش��امنثا ب��ي، حي��ث طالبتها بع��دم االعت��ذار الإيفانكا 
ترام��ب، فيما توا�ش��ل هي هجومها امل�ش��تمر على �شيا�ش��ات 
دونال��د ترامب، وذلك على الرغ��م من تلقيها تهديدات بالقتل، 
بعدم��ا اأم�ش��كت راأ�ش��ًا غري حقيقي��ًا ملط��خ بالدم��اء للرئي�ص 

دونالد ترامب.

طرح��ت �رسكة وارن��ر برو�ص االإعالن الدعائ��ي االأول لفيلمها 
الق��ادم "والدة جنم"، للمخرج واملمثل االأمريكي براديل كوبر 
والنجمة ليدي غاغا. وبداأ مقطع الفيديو بظهور النجم براديل 
كوب��ر وه��و يغني عل��ى م�رسح اأمام ح�ش��د وا�ش��ع م��ن مئات 
اجلماه��ري، الأغنية رومان�ش��ية ج��اء يف كلماته��ا "رمبا حان 
الوقت للتخلي عن االأ�شاليب القدمية املعتادة"، ليلتقي بعدها 
بالنجمة ليدي غاغا، والتي جت�ش��د �شخ�شية "اإيل" التي تفتقر 
�ش��عور الثقة بنف�شها وب�شوتها، الذي مينها من غناء اأغنياتها 
ب�ش��وتها. وتظهر ليدي غاغا خالل حديثه��ا مع براديل كوبر 
يف الفيدي��و وهي تخ��ره عن رف�ش��ها الغناء، الأنها ال ت�ش��عر 
بالراحة عند القيام بذلك، الأن العديد ممن حولها اأخروها اأن 
�ش��وتها جميل اإال اأنهم مل يعجب��وا مبظهرها"، ليبادرها كوبر 
قائاًل: "ولكني اأعتقد اإنك جميلة". كما ير�ش��د الفيديو االإعالن 
الرتويج��ي االأول، لقطات �رسيعة يظه��ر خاللها النجم براديل 
كوب��ر م��ع اللي��دي غاغا وهم��ا يغنيان �ش��ويًا عل��ى امل�رسح. 
وحقق الفيديو منذ ال�شاعات االأوىل من طرحه اأكرث من مليون 
م�ش��اهدة حتى االآن، على موقع اليوتيوب. ي�ش��ارك يف بطولة 
الفيل��م اإىل جان��ب ب��راديل كوبر واللي��دي غاغا، النجم �ش��ام 
اإيليوت، وديف �ش��بيل واأن��درو كالي، الفيلم من اإخراج براديل 
كوبر. ومن املقرر اأن يتم طرح الفيلم يف �شاالت العر�ص حول 
الع��امل يوم 5 اأكتوبر)ت�رسي��ن االأول( من العام احلايل، وتدور 
اأحداثه حول جنم مو�ش��يقى على حافة انهيار م�شتقبله الفني، 
يكت�شف فتاة موهوبة ت�شعى اإىل ال�شهرة، وتن�شاأ بينهما عالقة 

عاطفية، بعد اأن ينجح يف دفعها اإىل دائرة ال�شوء والنجاح.

ماذا �ش��يكون �ش��كل العامل دون مرتجمن؟ وه��ل هناك لغة كونية 
اأو ا�ش��تعمارية اأو قومي��ة اأو حت��ى قد�ش��ية تكف��ي لتوحي��د العامل، 

واإخ�شاع االأفكار واملعاين لنمٍط واحد من التوا�شل والتو�شيل؟
هذه االأ�ش��ئلة لي�ش��ت فر�ش��يات، وال تخّيالت، بقدر ما اأّن اأهميتها 
تنطل��ق م��ن فقه احلاج��ة اإىل التوا�ش��ل والفهم، وترمي��م الفجوات 
الثقافي��ة العملية واملعرفية بن ال�ش��عوب، ومبا ُيعطي لفعل اللغة 
طاقته��ا وقوته��ا ال�ش��يمائية يف التوا�ش��ل، ويف اأْن تك��ون ه��ي 
املج��ال الوحي��د الذي ُيع��ّرُ من خالله الفال�ش��فة والث��وار والغزاة 
والقدي�ش��ون عن مواقفه��م واأفكاره��م، ولكي ُيجاهروا ب�ش��لطتهم، 
وقوته��م يف االإ�ش��هار والهيمن��ة، ولك��ي مُتار���ص اللغ��ة وظيفته��ا 
اأي�ش��ًا يف حتفي��ز اآلي��ات التفك��ري، ويف �ش��ياغة الوع��ي والقبول، 
ويف �ش��ناعة االأثر... م�شكلة التعريف باالأدب العربي لي�شت ق�شية 
ثقافي��ة جم��ردة، ولي�ش��ت بعي��دة ع��ن ال�شيا�ش��ة، وال ع��ن خططها 
واأهدافه��ا وا�ش��رتاتيجياتها، الأّن كّل م��ا يتعل��ق بتعطي��ل الرامج 
الرتجمي��ة، يرتب��ط ب�ش��كٍل اأو باآخر ب�ش��عف تلك اال�ش��رتاتيجيات، 
ودوره��ا يف)اأن�ش��نة الثقاف��ة والعل��وم واملع��ارف( ويف تاأكيد اأّن 
)الثقافة �شناعة( كما يقول اأدرنو، وميكن تاأطري اآليات ا�شتعمالها 
وتداوله��ا، فهذه االمتي��ازات هي م��ا ُيعطي لل�ش��ناعات الثقافية 
اأهميته��ا، و�رسوراته��ا، والت��ي تتطل��ب وج��ود م�ش��اريع ك��رى 
و�شيا�ش��ات كرى، مثلما هو وجود االأ�شواق-القّراء- امل�شتهلكن، 
ف�ش��اًل عن وجود الفاعلن احلقيقين يف �شياغة برامج االجتماع 
الثقايف، ومنهم املرتجمون، حيث م�ش��اركتهم املهمة يف �شياغة 
راأي ع��ام ترجم��ي، اأو العم��ل على اإقامة عقد ثق��ايف مع الثقافات 
االإن�ش��انية االأخرى، الأنهم جزء منها، واأّن مفهوم )القرية الكونية( 
ال��ذي رّوجت له العوملة يتطلب م�ش��اركة حقيقي��ة وقبواًل وتفاعاًل 
وتوا�ش��اًل لغر�ص اأن�ش��نة العامل- القرية... العطال��ة، والتغييب يف 
برامج ترجمات الثقافة العربية اإىل اللغات توؤ�رس اإىل مدى ال�شعف 
العميق يف ال�شيا�ش��ات الثقافية، ويف تبّني برامج حقيقية لتطوير 
وتو�ش��يع مديات العمل الرتجمي، فاأي مقارنة ما بن ما ن�شتهلكه 

من الرتجمات العاملية مع ترجماتنا اإىل اللغة االأخرى �شنكت�ش��ف 
)اله��ّوة( العميق��ة التي نق��ف عندها، وحت��ى حديثنا ع��ن اجلوائز 
العاملي��ة مثل »نوب��ل« وال�»م��ان بوكر« وغريها �شي�ش��طدم بهذه 
العقدة الل�شانية وال�شيا�شية، وب�شياقات الرامج واالآليات احلاكمة 
لهذه اجلوائز... قد يبدو ال�شوؤال فاجعًا يف حتديد اجلهات امل�شوؤولة 
ع��ن ذل��ك، فهي مل جت��د اأي مقاربات حقيقي��ة ال يف خطط وزارات 
الثقاف��ة العربي��ة، وال حت��ى يف برام��ج االحت��ادات واملوؤ�ش�ش��ات 
الثقافية العربية االأخرى، واأّن كّل ما يجري من ترجمات حمدودة 
ال يعدو اأن يكون جهوداً �شخ�شية اأو من قبل موؤ�ش�شات معينة مثل 
»موؤ�ش�ش��ة الكلمة« يف دولة االإم��ارات العربية، اأو الأغرا�ص بحثية، 
اأو لني��ات تدخ��ل يف اإط��ار اال�ش��ت�رساقيات العلمية، اأو امل�ش��بوهة! 
واأمن��اط  ومركزيات��ه،  االآخ��ر  باأوه��ام  حما�رسي��ن  بتن��ا  حت��ى 
مهيمناته، ومناهجه ونظرياته واأ�شماء اأبطاله، ومدنه، و�شوارعه، 
وعلمائ��ه، ودور ن���رسه، مثلما باتت نظرتن��ا اإىل اجلوائز العاملية، 
واإىل معار���ص الكت��ب، واإىل تداول مفاهيم وقي��م احلداثة وغريها 
حم�ش��ورة و�ش��يقة، كاأنها مو�ش��وعات تخ�ّص االآخر فق��ط، واأننا 
حم���صُ متفرجن، اأو م�ش��تهلكن. من ال�ش��عب جداً ف�ش��ل الثقافة 
الرتجمية عن املجال االأنرثبولوجي، ال �ش��يما على م�ش��توى نظرة 
االآخ��ر اإىل الع��رب، واإىل عاداتهم وطقو�ش��م ولهجاته��م واأفكارهم 
واأزيائه��م ونظرته��م اإىل اجلن�ص وامل��راأة والطعام، ف��كّل هذا َمثار 
�ش��غٍف دائم عن��د كثري م��ن م�ش��ت�رسقي االأنرثبولوجي��ا االأوروبية 
واالأمريكي��ة، وه��و م��ا يدف��ع بع�ش��هم اإىل االإ���رسار عل��ى اإع��ادة 
ترجم��ات بع�ص الكت��ب التاريخية التي تخ�ّص امل�ش��كوت عنه يف 
ال��رتاث اأو ال�ش��رية، وبع�ش��ه يتعل��ق باالأح��داث العربي��ة اجلديدة، 
ال �ش��يما )ث��ورات الربي��ع العرب��ي( لي���ص بو�ش��فها الث��وري، ب��ل 
الأنها اأ�ش��همت يف تفجري بع�ص ذلك )امل�ش��كوت عن��ه( اجلماعاتي 
والهويات��ي والطائفي العرب��ي، وحتى ترجمة بع���ص الروايات اأو 
الكتب اخلا�ش��ة ال ت�ش��ّكل اأهمي��ة كرى اإزاء ا�ش��تهالكنا الكبري ملا 
ُترتجمه موؤ�ش�ش��اتنا ودور ن�رسنا من الكتب االأجنبية. ال�ش��وؤال عن 
خيان��ة املرتج��م لي�ص �ش��وؤاال اأمين��ًا، وال مرراً الته��ام الرتجمات 
باملروق والتل�ش���ص، واأح�ش��ب اأّن َمْن رّوج لهذه اليافطة ال يعاين 

م��ن �ش��يق ذات اليد املعرفي��ة، ومل حتا�رسه اللغ��ات االأخرى مبا 
ي�ش��به الغ��زو، والرتهي��ب، ح��ّد ا�ش��تعماره واغرتاب��ه اإزاء وج��وده 
وهويته، وجنو�شته. ترجمة االآداب العربية لالآخر ظلت تعي�ص وْهَم 
ال�شياق اخلائن، كاأّن لعبة احلروب والغزوات فقدت كل تو�شيفاتها 
الع�شكرية وال�شيا�شية، وانح�رست يف خانة اللعبة الل�شانية، وقدرة 
هذه اللعبة على اأْن تكون ممار�ش��ة يف املحو والتغييب واالإق�ش��اء، 
حت��ى بات اأغلب النزعات االآيديولوجية )القومية( منها، اأو دوغما 
الي�ش��ار متار�ص �ش��كوكها االأخالقي��ة اإزاء االآخر، وتعطي��ل اأي اأفق 
للحوار وحتت يافطات �ش��تى، وهو ما وجدته حكومات اال�ش��تبداد 
العربي فر�شة لتخوين املثقف، اأو عزله، ولتاأطري الرتجمات بنوع 
من الت�ش��ليل، والتخويف، وجماراة ال�شعار الغرائبي حول اخليانة 
الرتجمية، وباجتاه خلق نوع من الفوبيا باأّن الغرب �شي�رسقنا من 
خ��الل اللغة، واأّن مقد�ش��نا، واإرثنا وقيمنا �ش��تكون عر�ش��ة للنهب 
وال�ش��ياع من قب��ل املرتجمن اخلونة... كم��ا اأن وهم اخليانة هذا 
وج��د يف غي��اب الرامج الدولتية جم��ااًل اآخر للعطالة، ف�ش��اًل عن 
غي��اب اأي تخطيط لو�ش��ع ترجم��ة االأدب العربي يف �ش��ياق البناء 
احل�ش��اري والثقايف البيني، ومل تب��ذل وزارات اخلارجية العربية 
اأي جه��د لتنظي��م �شيا�ش��ة ثقافي��ة كاملة م��ع االآخ��ر، كاأّن مفهوم 
امل�شالح واالأطر الدبلوما�شية وال�شيا�شية ال �شاأن له اإاّل بالعالقات 
الدولية يف �ش��ياقها ال�شيا�ش��ي فقط، ف�ش��اًل عن اأن وزارات التعليم 
العايل ت�ش��ع ممثليها يف �شفارات الدول االأجنبية ملمار�شة وظيفة 
متابع��ة �ش��وؤون الطلب��ة الدار�ش��ن يف هذا البل��د اأو ذاك، وال �ش��اأن 
لها ب�ش��ياغة عالقات تخ�ّص امل�ش��الح الثقافي��ة، واإقامة الرامج 
الرتجمي��ة امل�ش��رتكة، ومبا ي�ش��مح ب�ش��ياغة تقاليد وا�ش��عة لهذه 
العالق��ات، وفت��ح اآف��اق جديدة يف �ش��ياق حوار الثقاف��ات، وعلى 
اأ�ش���ص متكافئة، وبغري ذلك ال متلك اأي جهة مدنية اأو ر�شمية قدرة 
على تن�ش��يط املمار�ش��ة الرتجمية التي تتطلب اآليات ودعمًا ماديًا 
ولوجي�ش��تيًا من ال�شعب اأْن جنده يف موؤ�ش�ش��اتنا املدنية، ال �شيما 
اأن ال�شلطة العربية هي �شلطة حيازة �شاملة للقرار والرثوة واالأمن، 
وهو ما يعني امتالكها االأدوات والو�ش��ائط التي من �ش��اأنها تبني 

مثل م�شاريع ا�شرتاتيجية كهذه.

   ك�ش��فت االإعالمي��ة امل�رسية ريهام �ش��عيد، كوالي���ص واأ�رسار حياتها 
داخل ال�ش��جن، م�ش��ريًة، اإىل اأن ال�ش��جن �ش��اهم يف اإ�شالح 

العديد من االأمور واالأ�ش��ياء بداخله��ا. وقالت ريهام 
�ش��عيد،: "كن��ت برفق��ة اثنت��ن م��ن ال�ش��جينات 

املحكوم عليهما باملوؤبد، وا�ش��تيقظت �ش��باح 
اأح��د االأيام فوجدت اإحدى ال�ش��جينات ت�ش��ع 
عل��ى وجهه��ا يف مت��ام  واملكي��اج  الكح��ل 
ال�ش��اعة الرابعة والن�شف �شباحًا ومل اأتخيل 
امل�شهد لكونه غريبًا عليها، االأمر الذي دعاين 

ل�ش��وؤال ال�شجينة عن �ش��بب هذا الت�رسف، لرتد 
عليه��ا: النه��اردة لي��ا زي��ارة م��ن 10 اأ�ش��هر". 

وتابعت االإعالمية امل�رسية، "تاأثرت للغاية عندما 
انتظ��رت ال�ش��جينة 10 اأ�ش��هر للزي��ارة ومل ي��رد ا�ش��مها 

يف ك�ش��ف الزيارة وجتاهله��ا اأهلها واأقاربها"، م�ش��يفًة، "كانت 

ليا زيارة ووجدت نف�ش��ي اأ�ش��تيقظ واأقوم مبا قامت به ال�ش��جينة التي 
مل يزره��ا اأح��د من��ذ 10 اأ�ش��هر وقم��ت بالتزي��ن وجتميل 
وجهه��ى مكنت�ص عايزاهم ي�ش��وفوين �ش��كلي وح�ص 
وقمت بتغيري عباءة ال�ش��جن الت��ي كنت ارتديها 
عل�ش��ان لو ماما �ش��افتني باجلالبية البي�شاء 
والطرحة هتنتحر ملا ت�شوفني بلب�ص ال�شجن، 
كن��ت اأرغب يف الظهور اأثناء الزيارة ب�ش��كل 
الئ��ق، وانتظ��رت خل��ف الب��اب ومل يبلغوين 
بزي��ارة اأم��ي اأو اأحد م��ن االأه��ل واالأقارب".  
واأ�ش��افت ريه��ام �ش��عيد: "تاأخ��رت اأم��ي يف 
الزيارة وحزنت وقتها واإحدى ال�شجينات قالت 
يل اتع��ودي وماتزعلي�ص يف االأول بيبقوا مهتمن، 
لك��ن ملا تاخ��دي حكم هين�ش��وكي عل�ش��ان هتبقي زي 

االأموات بالظبط، وال حد هيقدر يكلمك يف التليفون".
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