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Dictée n° 32

هنا لندن سيدايت وساديت يرشف اآلن هيئة اإلذاعة الربيطانية بزيارته الكرمية حرضة
صاحب السمو املليك األمري عبد اإلله الويص عىل عرش العراق وقد تفضل سموه املليك
وسمح بإلقاء كلمة عىل مسامع حرضاتكم سيدايت وساديت سمو األمري
قبل مغادريت البالد لزيارة الواليات املتحدة كنت قد قررت زيارة العاصمة الربيطانية
يف طريق عوديت وقد وصلتها يف نهاية األسبوع األول يف الشهر الحايل وجدت أن
بريطانيا مل تتغري كثرياً عام رأيتها يف املرة املاضية عدا أن النور اآلن ميأل املدينة يف
الليل بعد انتهاء الحرب ال يزال تنظيم التموين يف األلبسة واألطعمة والبرتول
شديداً نوعاً ما وذلك طبيعي عىل أن املتطلع إىل هذه املدينة العظيمة يجد
أنها كالسيدة التي قش ثوبها لقد جارت الحرب عليها وحالت دون تجديد أصباغها
ولكن هذا مل يقلل من مرح أهلها وهذا املرح يزداد بالطبع عندما يتذكرون
أن أملانيا العدو املشرتك قد قهرت وتحطيم العدو الثاين يف الرشق األقىص قريب لهذا
يشرتك سكان لندن مع غريهم من األمم املتحدة ويشرتكون كذلك يف االندفاع إىل
وإىل تحسني الصناعة وإمناء التجارة والرثوة عموماً
إعادة تعمري ما نقضته الحرب
وقد وجدت كذلك اهتامماً كبرياً بالبالد العربية والذين تقع عليهم مسؤوليته بسياسة
بريطانيا الخارجية يقدرون حق التقدير املركز املمتاز الذي تحتله بالدنا يف مستقبل
العامل وإن املعاونة التي أسداها العراق واألمم العربية يف هذه الحرب هي
موضع تقدير تام هنا والكل يود بقاء العالقات الحسنة املؤسسة عىل مبدأ املساواة
التامة بيننا وهذه البالد لقد أسعدين الحظ يف أن أدرس هنا عن طريق مبارش
التصاميم واألعامل التي وضعتها الهيئات الربيطانية للتعمري واإلنشاء واإلمناء وإين
واثق أن يف إمكاننا أن نستفيد من هذه التصاميم ألن نأخذ ما ميكن تطبيقه يف بالدنا
وإين جاد يف أن أحصل عىل خري استفادة لبالدنا املحبوبة التي أتوقع لها مستقب ًال
مجيداً يف العامل والله هو املوفق العظيم

