األول
ص َّ
النّ ّ
الصحفي ٍ
أجب ع ِن األسئلة () 6 -1
بفهم ومتع ٍن ،مث ْ
اقرأ التّحقيق ّ ّ
 .1أكد عدد من املواطنني واملقيمني أن حصول الدولة على املركز األول عربيا وشرق أوسطيا يف سيادة
القانون ،يعكس صورة حقيقية وواقعية عن نزاهة القضاء وشفافية اإلجراءات املطبقة يف منظومة العدل
ابإلمارات ،اليت ال ت فرق بني أحد حسب جنسه أو لونه أو دينه.
 .2وقال راشد :إن اإلمارات حققت جناحات كبرية خالل السنوات املاضية على مستوى تطبيق القوانني
الرادعة واملانعة للجرمية على اجلميع دون استثناء من خالل التشريعات اليت متيزت ابلشفافية حمققة العدالة
بني اجلميع على أرض الدولة اليت تتميز أبّنا تضم عددا من اجلنسيات والثقافات األخرى على أرضها،
مشريا إىل أن هذه الشفافية يف التشريعات والقوانني أسهمت يف جذب االستثمارات ملختلف القطاعات
ابلدولة.
 .3وأوضح عمر أن اإلمارات جنحت ،من خالل السياسة احلكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل ّنيان رئيس الدولة ،حفظه هللا ،يف ت ب وء مراكز عاملية يف اجملاالت مجيعها ،يف مقدمتها :حتقيق العدل بني
الناس مجيعا سواء أكانوا مواطنني أم وافدين ،الفتا إىل أن القضااي املنظورة أمام القضاء ال تفريق فيها بني
مواطن ومقيم يف احلقوق والواجبات ،وهو ما يضمن حتقيق هذه العدالة للجميع ،كما أن شفافية التقاضي
وقصر مدته تعد من أهم احلفاظ على حقوق الناس .وأضاف" :ليس غريبا على دولتنا اليت تتطلع للمراكز
األوىل حتقيق هذه املكانة ،فسجل اإلمارات يشهد ابلشفافية والنزاهة وحتقيق العدل بني اجلميع".
 .4وقال حممد املستشار القانوين :إن القانون يف اإلمارات يعطي كل فرد حقه -بغض النظر عن جنسيته-
 ،والفرد داخل اإلمارات يعيش يف أمان بسبب سيادة القانون الذي يطبق على اجلميع بال تفرقة ،وأضاف:
"الدستور اإلمارات -وهو أبو القوانني يف اإلمارات -ال يفرق -على اإلطالق -بني أي من املقيمني على
أرض الدولة ،فلقد كفل الدستور احلرية للجميع بال تفرقة ،ث تبعه القانون يف ذلك من حيث إنه حافظ
على املساواة بني اجلميع ،وكل هذه األمور انصبت على حتقيق الشفافية الكاملة عند تطبيق وتنفيذ هذه
القوانني على أرض الواقع.
 .5وقال احملامي هاين ،إن النظام القضائي جبميع درجاته يف اإلمارات يتميز ابلشفافية والنزاهة والعدل،
الفتا إىل أن ال مشرع راعى عند تشديد العقوابت يف بعض القوانني حتقيق املصلحة العامة وحفظ حقوق
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اآلخرين ،الفتا إىل أنه ترافع خالل السنوات املاضية يف عدد من القضااي اليت يكون أطرافها من املواطنني
واملقيمني على أرض الدولة دون متييز ألي منهم على حساب اآلخر.
 .6وأكد يوسف أن القضاء العادل والن زي ه واألمن مفردات أصبحت تتمي ز هبا دولتنا ،وإن قيادتنا الرشيدة
حينما وضعت أهدافها السامية لرقي وّنضة اإلمارات وضعت األطر السليمة للحفاظ على هذه النهضة
واملكانة اليت حققتها يف السابق يف احملافل الدولية ،اليت كان يف مقدمتها حتقيق العدل واملساواة وإقرار القوانني
اليت تسهم يف ذلك.
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ص الثّاين
النّ ّ
شاعر الّيت خياطب فيها اإلمارات ٍ
أجب ع ِن األسئلة (:)31-7
اقرأ أبيات ال ّ
بفهم و ّ
متع ٍن ،مث ْ
.1
.2
.3
.4

رفعت يف حبرك املعطاء أشرعيت
وسرت يف روضك البسام أزمنة
وقلت عنك عذاب ال يفارقين
أان الصيب الذي مازال ُمتزان

وغصت حَّت أضاء الدر يف لغيت
حَّت تفتح ورد احلب يف شفيت
فكنت انر اهلوى ،رفقا معذبيت
جنوى النخيل على إيقاع عاصفيت

.5
.6
.7
.8

مازلت أرسم أحالمي على ورق
اي شقة الشمس اي مشسا متوجة
قد انطلقت إىل اجلوزاء حاملة
مل ي لحقوك ولن لو أن هم ركضوا

عند العصر طائرت
اي اتجي واي ِسيت
وأجمادي وألوييت
وق ران خلف قافليت

 .9أنشدت فيك نشيدا لست أنشده
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وصرت أطلق
على البسيطة
قليب وصوت
عشرين ق ران

إال لمن أصبحت تب را مبحب رت

ص الثّالث
النّ ّ
ِ
األسئلة ( :) 20 - 14
َجب ع ِن
اقرأ القصةَ القصريَة اآلتيةَ ،ممثَّ أ ْ
ابتسم شاكر يف وجه ابنته رغم أنه مل يدرك كلمة واحدة مما قالته ،لقد كان شارد الذهن ،مستمتعا ابلقصة
اليت يرويها لنفسه ولآلخرين كلما تعرض ملوقف يذكره هبا.
كان مشهد التاجر الذي أراد شراء سيارته الكبرية لنقل عماله مرسوما أمام عينيه ،وكأنه حدث اليوم ال يف
الزمن الغابر قبل عشرين عاما.
وعده أن يعطيه مثنها كامال بعد أسبوع واحد من جتربتها ،فوافق ممن يا نفسه ابألماين العذاب ،لقد وعده
يستطيع فيه أن يشرتي سيّارتني ،ويتاجر ويتاجر ....ويبيع ويشرتي إىل أن يصبح ثراي كالتاجر
بثمن
م
الذي اشرتى منه السيارة!
انتظر أسبوعا وأسبوعني  ...انتظر شهرا كامال قبل أن يطالب التاجر ابلثمن ،ولكن التاجر سوف قائال:
إن سيارتك ال تستحق هذا املبلغ الذي سأدفعه ،ومع ذلك عليك أن تنتظر شهرا اثنيا لتحصل على مثنها.
السيّارة قد تدهورت!
عاش شاكر الشهر الثّاين يف توتر وحساابت متضاربة ،وزاد اضطر ًاب عندما علم أن ّ
رفض التاجر دفع مثنها؛ لكنه وعد بدفع نصف مثنها عندما تدفع له شركة التأمني!
وقف شاكر مكسورا خاطره مع التاجر أمام القاضي صاحب العباءة املهيبة وبدأ جدال بني القاضي والتاجر
كانت نتيجته احلكم لصاحل شاكر بثمن السيارة كامال.
هز شاكر رأسه مستيقظا من شرود ذهنه ،ونظر إىل ابنته ،أدار عينيه حنو سقف بيته املزركش ببدائع النقوش،
ث دان ببصره إىل الساعة الذهبية املعلقة يف القسم العلوي من اجلدار اليت اشرتاها عندما سافر برحلة استجمام
طويلة مع أسرته.
عاد إىل ذكرايته ،رن يف أذنه صوت القاضي وهو يصدر احلكم ،اي هللا كم كان صوته شجيا ووقورا! تذكر
أنه بكى يومها ،ومحد اّلل تعاىل على أنه يعيش يف بلد ينتصر فيه القضاء للمظلوم ،تذكر يومها أنه خرج
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من احملكمة مهروال ،وهو يصرخ :حييا العدل ...حييا العدل ...ويومها رقص فرحا ،ومل ينم حَّت الصباح؛
وبدأ خيطط حلياته ،وكانت البداية.
 أيب  ....أيب  ...ما بك؟ أان أحدثك أال ترد علي؟ ماذا تقولني اي غالييت؟ كنت أمحل لك رسالة الشكر من زميليت اليت سددت عنها قسط اجلامعة بعد أن عجز والدها عنالدفع.
نظر األب إىل ابنته ،وابتسم من جديد ،والحت أمام عينيه عباءة القاضي.
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ص الثّالث
النّ ّ
ِ
األسئلة ( ) 22 - 31
َجب ع ِن
اقرأ القصةَ القصريَة اآلتيةَ ،ممثَّ أ ْ
اهتز أمحد لإلحساس الغريب الذي سيطر عليه عندما تذكر املوقف الذي وقف فيه مع أخيه أمام والدمها
الذي رحل منذ سنني بعد أن اشتد به املرض:
كل منكما مايشاء.
ايولدي ..لقد تركت لكما أرضا ،وهذا الكيس من الذهب  ،ف ليخرت ٌّقال أخوه :أان آخذ الذهب.
وصارت األرض ألمحد..
مات األب ،فحزن الولدان كثريا ،ث أخذ كل واحد نصيبه من ثروة أبيه ،وبدأ أمحد يعمل يف األرض جبد
جناح كان حيلم به منذ صغره .أتى أبفضل املهندسني واملزارعني ،زرع
نصب عينيه حتقيق ٍ
ونشاط ً
واضعا َ

أجود البذار ،قدم لألرض الرعاية الكاملة ،وبذل هلا من جهده وعقله الكثري الكثري .....شيئان مل يكن
يغفل عنهما :رعاية األرض ،والدعاء لوالده.
شعر حبنني غريب عندما تذكر صورة والده يسدي إليه النصائح القيمة ،ويربط حب الوطن حبب األرض،
وأدرك أن كل نصيحة من نصائح والده كانت أغلى من الذهب الذي حصل عليه أخوه!
صار أمحد من أصحاب األراضي الزراعية ،ومن كبار منتجي احملصوالت الزراعية ذات اجلودة العالية،
يضرب به ال م ث ل يف حب األرض ورعايتها والعناية هبا ،يعطيها فتجود عليه ابخلري الوفري.
أما أخوه ،فقد أخذ ينفق من الذهب ،شيئا فشيئا ،والذهب ينقص يوما بعد يوم ،ويف أحد األايم فتح
الكيس فوجده فارغا !
ذهب إىل أخيه حمزوان قلبه ،حتدث ،وهو مطرق الطرف:
لقد نفد الذهب الذي أخذته.أما ما أخذته أان فال ينفد أبدا !وهل أخذت غري أرض مملوءة ابلرمال؟أخرج األخ األكرب ،كيسا من الذهب ،وقال:
رمل األرض ،أعطاين هذا الذهب. سبحان هللا! مل أكن أعتقد أن الرمل يعطي ذهبا.ابتسم أمحد ،وقال :إن اخلبز الذي أتكله ،من رمال األرض ،والثوب الذي تلبسه ،من رمال األرض ،وهذا
القصر الذي أسكنه بسبب رمال األرض ،وتلك السيارة اجلديدة اليت أقودها من نتاجات رمال األرض،
أال ترى ما أان فيه؟ من أين جاء كل هذا؟
أطرق األخ ،وغامت عيناه ابلدموع ،وتبادرت إىل ُميلته صورة والده.
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