אוניברסיטת המלך סעוד
הפקולטה לשפות ולתרגום
החוג לשפה העברית
הרמה השמינית

הבחינה החודשית א' 1428 \ 1427
מספר המקצוע  404 :עבר
מספר החוג 10112 :
המקצוע  :תרגום מדיני

תרגם את הטקסטים הבאים לערבית :
סולאנה ביקש מרה"מ הישראלי הקלות לאוכלוסיה הפלסטינית בשטחים .מאוחר
יותר ייפגש סולאנה גם עם יו"ר הרש"פ כדי להעביר לו את הדרישה .מועצת שרי
החוץ של האיחוד האירופי קראה אתמול לרשות הפלסטינית לפרק את "רשתות
הטרור" של החמאס והג'יהאד האיסלאמי ,לעצור ולהעמיד לדין את אנשיהן.
בהודעת הסיכום של כינוס שרי החוץ בבריסל נקראה הרשות גם לקרוא בפומבי -
ובערבית  -לסיום האינתיפאדה המזוינת .האיחוד האירופי הציג שורת דרישות גם
מישראל :הוצאת צה"ל משטחי איי ,הפסקת ההתנקשויות ,הסרת הכתרים והקפאת
ההתנחלויות .פעולות השהידים בירושלים ובחיפה הציבו את הממשל האמריקאי
בעמדת תמיכה נחרצת בישראל והוא המשיך בהפעלת לחץ כבד על יו"ר הרש"פ
להילחם סוף סוף בטרור.
הסנאט שאב את סמכויותיו ממסורת ומנהג ולא מחוקים כתובים .הוא יעץ לנושאי
המישרות בכל עניין ,ולעצותיו היה תוקף של חוק .קודם שהובאו הצעות לאישורה
של אסיפת העם ,נהגו להציגן בסנאט לשם דיון .הסנאט ריכז בידיו עוצמה רבה -
היה אחראי לכספי המדינה ,פיקח על מדיניות החוץ ,שיגר וקיבל משלחות והכריז
על מלחמה .בתקופת חירום מינה דיקטטור .הסנאטורים קבעו את סמכויות הפקידים
ששלטו בהם ,ואף שימשו שופטים וכוהני דת .בתקופת הקיסרות קוצצו רוב
סמכויותיו של הסנאט ,ובדרך כלל היה מוסד שיפוטי בלבד וענה אמן אחר מצוות
הקיסר.

תרגם את הטקסט הבא לעברית :
ﻨﺎﺸﺩﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺃﻻ ﺘﻌﺭﻗل ﺠﻬﻭﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ .ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻰ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺫﻯ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﺘﺨﺫ ﻓﻴﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻤﺎﺜل  ،ﻭﻗﺩ ﺸﻜل ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻀﻐﻁﹰﺎ
ﺸﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  .ﻭﺠﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺩﺍﺀﺍ ﻋﺎﺼﻔﹰﺎ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻰ ﺼﺭﺍﻋﻬﻡ ﻀﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل  .ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺃﻤﻴﺭ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﻨﺎﺸﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ  .ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺃﻋﻠﻥ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻜﻠﻤﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﻤﺭ .

 תרגם לעברית או לערבית : גיאופוליטיקה גינה בחריפות אנשים רמי מעלה בחירות מונציפאליות -אמצעים שרירותיים
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