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תרגם את הטקסטים הבאים לערבית :
 סוכל נסיונם של אסירים ביטחוניים לברוח מכלא אשל שבנגב באמצעות חפירתמנהרה מהכלא החוצה .כך נמסר היום משירות בתי הסוהר" .מבחינתנו כל תרחיש
אפשרי ,לאסירים הביטחוניים יש מוטיבציה אדירה לברוח ונעשה הכל על מנת
לסכל את תוכניות הבריחה שלהם" ,אמר מפקד גוש דרום בשב"ס ,תת גונדר אבי
ועקנין .לאחרונה הגיע לשב"ס מידע מודיעני לפיו שלושה אסירים ביטחוניים,
השייכים לארגון התנזים ,מתכוונים לברוח מהכלא באמצעות חפירת מנהרה .שניים
מהאסירים ממתינים למשפטם בגין עבירות של ניסיונות לרצח ,מעורבות ברצח
וחברות בארגון טרור .אסיר נוסף ,שחאדה חוסאם עקל ,מקלדנייה ,שפוט למאסר
עולם ,לאחר שהורשע בביצוע פיגוע ירי ביולי  ,2001בכביש  ,436בו נהרגו שלושה
ישראלים .לדברי תת גונדר ועקנין ,לאחר שהתקבל המידע נערכה בשב"ס הערכת
מצב ונאספו נתונים על מתכנני הבריחה.
 פיצוץ אירע היום ליד שדה התעופה "אל-ג'ורה" ,הסמוך לבסיס הכוח הרב לאומיברפיח המצרית .המטען ,אשר הופעל ככל הנראה על ידי מחבל מתאבד ,התפוצץ,
סמוך לרכב בו נסעו אנשי ביטחון מצרים .שדה התעופה אל-ג'ורה שימש מטרה
להתקפה גם בחודש אוגוסט האחרון ,כאשר במקום התפוצץ מטען מאולתר שגרם
לפגיעה ברכב של כוח המשקיפים הרב לאומי של האו"ם .הבסיס נמצא ליד אל
עריש ,כ 20-ק"מ דרומית לרצועת עזה ,ומאכלס את מפקדת המשקיפים .באירוע שני
היום הותקף מטה של המשטרה המצרית באזור רפיח .על פי משרד הפנים המקומי
התפוצץ מחבל מתאבד רכוב על אופנוע בסמוך לשני קצינים שהגיעו אל התחנה.
המחבל נהרג אולם לא ידוע על נפגעים נוספים .רשת אל ג'זירה דיווחה כי באירוע
הראשון ניסה מחבל לתקוף קצין מצרי שסיים את יום העבודה והיה בדרכו הביתה
וכי גם האירוע השני כוון נגד קצינים מצריים .מושל צפון סיני ,אחמד עבד אל-
חמיד ,מסר כי מנגנוני הביטחון המצריים הגיעו אל מקומות הפיגועים בצפון סיני,
הטילו עליהם עוצר וסגרו את הדרכים המובילות אליהם .כעת מתנהלת חקירה
במטרה לבדוק את זהותם של שני המחבלים המתאבדים .לדברי אנשי משרד הפנים
המצרי ,קיים קשר בין שני הפיגועים.

תרגם את הטקסט הבא לעברית :
ﺃﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ :
• ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ
ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .
• ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
• ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﺒﻜل ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .

 תרגם לעברית או לערבית : הערכת מודיעין השגיח בשבע עיניים דלק אחרי ) שודד ( -דקירת מוות
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