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املطلوب :ضع دائرة حول الكلمة اخلطأ ،أو املسافة اخلطأ ،أو عالمة الرتقيم اليت يف غري موضعها .وال تصحح شيئا ..وال تضع أي
شيء سوى الدوائر حول املواقع اخلطأ ،وضعها بطريقة حمددة ودقيقة .إذا وضعت دائرة باحلرب وأردت الرتاجع عنها فضع يف داخلها
إشارة × .طريقة التصحيح :كل دائرة توضع يف مكاهنا املناسب حتتسب نقطة لك ،وكل دائرة توضع يف مكان ليس فيه خطأ حتتسب
نقطة سلبية .ومعايري اخلطأ والصواب شرحت يف اليومني املاضيني.
قال وزير التنمية الدولية الربيطاين ،إن اخليار الوحيد أمام القوات الربيطانيه يف التعامل مع مقاتلي داعش الربيطانيون هو
قتلهم يف أغلب احلاالت .وقال أن معتنقي الفكر الداعشي يؤمنون "بعقيدة شديدة الكراهية لآلخرين " ،ملمحا إىل أن
على هؤالء املقاتلني االستعداد الحتمال اغتياهلم نظرا للخطر الذي يشكلوه على األمن الربيطاين .وكان املئات من
املواطنني الربيطانيني قد سافروا إىل سورية لالنضمام إىل صفوف داعش خالل السنوات املاضية .وكان املبعوث األمريكي
يف التتحالف الدويل حملاربة داعش قد قال إن مهمته هي "ضمان قتل مجيع مقاتلي داعش األجانب يف سورية ،ومل يعقب
املستوى السياسي على هذا التصريح.
=========
يرتافق احلراك السعودي العراقي منذ أسبوع مع خطاب جديد خمتلف عن الذي ساد بني البلدين ،طيلة فرتة القطيعة اليت
استمرت أكثر من عقد  ،وطبعها توتر شديد خالل والييت رئيس احلكومة العراقية السابق ،نوري املالكي ،بني عامي
 2006و .2014وحيرص الطرفني السعودي والعراقي يف على احلديث عن فتح صفحة جديدة بني البلدين ،تقوم على
جتاوز نزاعات املاضي ،وتأسيس أرضية للتفاهم والتعاون ،ومواجهة االخطار اليت تواجها املنطقة ،ويف هذا اإلطار جرى
انعقاد جملس التنسيق املشرتك أمس يف الرياض حبضور كال من رئيس الوزراء العراقي ،والعاهل السعودي امللك سلمان بن
عبد العزيز ،وشارك يف األعمال أيضا وزير اخلارجية األمريكي ،ريكس تيلرسون  .جاء العبادي إىل السعوديه على رأس
وفد كبري يضم عشرة ورزاء ،ومت استقباله حبفاوة بالغة ،يف وقت كان يقوم بزيارة بغداد وفد اقتصادي سعودي كبري مكون
من مئتا شخصية برئاسة وزير النفط خالد الفاحل.
============
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انتظر القمر ساعة الكسوف الكلي طويال ،وعندما حانت والتقى بالشمس ،قدم استقالته وسلم العهدة :خلع هالته
ونزع املرآة املستديرة اليت يعكس هبا األشعة على العامل ورماها عند قدمي الشمس .قالت له :يا أمحق! وماذا ستفعل.
قال :سأشتغل حلسا ي اخلاص .فتناولته الشمس من أذنه ،وعلقت يف عنقه املرآة املستديرة ،مث طوقته باهلالة .وقالت له:
خلقت يا أبله كي تكون تابعا .االستقالل هليب ال يتحمله التابعني .أصلح من شأنك بسرعة ،واعتدل يف مشيتك لئال
يالحظ الفلكيون اختالج حركتك ،أال تراهم قد صوبوا املناظري إلينا؟
========
كانت العرب إذ أرادت أن تعري قوم بقلة العدد تقول :إهنم أكلة رأس ،أي يشبعهم راس بعري ،على قلة ما يف الرأس من
حلم ،وقد ذكرين هذا التعبري "حبزب البيجو" .مساه مؤسسيه احلزب الوطين أو القومي  -لست على يقني  -مث أخذ
اإلسم يطول مع الزمن حىت صار "احلزب الوطين االشرتاكي الدميقراطي االصالحي الثوري" .أراد أصحابه أن حيببوا كل
من حيرتم أحد تلك الصفات حبزهبم ،فكان أن نفر كل من يزدري أيا من تلك اللصفات من حزهبم ،وآل هبم األمر إىل
أن انكمشوا إىل شلة ،وكان ألحد أعضاء احلزب سيارة بيجو ،فكانوا يروحون معه وجييأون ،وصار اسم احلزب "حزب
البيجو" .وهم مجيعهم بائعوا كالم ،ال أصحاب فكر أو عمل.
============
انتهت املفاوضات ،وهي يف بدايتها ،بالفشل ،فاندلعت أزمة دبلوماسية يتوقع هلا احملللون االستمرار ،وقد استمر القتال
أسابيعا كثرية .لكننا سنحفر النفق يف أسابيع معدودة.
هذا حمام مشهور فعال ،لكنين لن أحضر ملتقى مشبوها كهذا .فقد ساهلا القاضي هل رشقت اجلنود باحلجارة يا سعاد؟
فكان جواهبا رائعا ،قالت له :هذا حمتمل.
مل نبحث استعدادهم للمشاركة .وباملناسبة مل خيتفي زعيم املعارضة بل شارك يف اللقاء .ويدعوا اجلانبان اليوم إىل هدنة.
وكما تعلمني فإهنم يرفضوا الوساطة.
مل يتم أمس إجراء القرعة  ،ومل يقل أحد شيئا ومن اآلن بدأنا بالتحضري للمؤمتر .ستحرس املعسكر كتيبة املدرعات
الثالثة ،فهل أدهشك األمر؟ ولنفرتض أسوأ االحتماالت فقد هزم مرشح املعارضة.
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على الراغبني احلضور إىل املركز صباح اخلميس ،فقدأعلنت وزارة الصحة وفاة شخصني آخرين ،األمر الذي يصل بعدد
الوفيات إىل عشرين .لقد حت ّققت كل املطالب مبا يف ذلك تشكيل اللجنة وكان االجتماع مثمرا.
كان اجلمهور يهتف يف اخلارج ،فقد حررنا أراض كثرية.
ما زال عندي شكا يف نيات احملاميني .ما كان القاضي ليدعو إىل اجتماع إال لسبب وجيه فعال ،وقد ألفيت أصدقائنا
يتأهب الناس الآلن للتصدي للقرار خشية وجود حتايل.
مستائني ومرتابني ،وأزعجين األمر كثرياّ .

ألهنا كانت تأىب احلرام ،وحنتفل هذه الليلة بزواجها العشرين.
تزوجت الراقصة املرحومة تسعة عشرة مرة ّ
ّ

وخاصة الراغبون يف
توّف شوقي عام ألف وتسعمئة واثنتني وثالثني ،وحضر اجلنازة حنو ألف شخص ،وشارك اجلميع،
ّ
وداع شاعرهم الكبري .لقد س ّدت كل الطرق عدا الطريق املؤدي إىل بيته.

يا صديقي! رد عليه مبقال أعنف من مقاله ،والكتاب يف صحيفتنا يتلقون مكافآت كبرية فال تقلق.
ليت اللوايت أضربن لدي هن بديل .حقا لقد وقع شجار يف كال املناسبتني ،فهل متكن إعادة فتح ملف القضية؟
كان هجوم اجليش الكوري املباغت سببا يف انتصاره ،وقد شكلت جلنة طوارئ حكومية أمس ،ويشتبك مقاتلوا احلزب
صحة اخلرب .فهل هو صحيح حقا.
يوميا مع الشرطة .وقد أ ّكد وزراء يف احلكومة ألكثر من وكالة أنباء ّ

جرى استفتاء بشأن مسائل عديدة ،وسنبذل مساع حثيثة يف أسابيع قليلة .يا رجل! هل مسعت يف حياتك بربملان يعلن

اإلضراب؟ لقد انتقد احملافظ تكليف الوزير جلنة بالتحقيق يف احلادث ،ومن املتوقّع فتح املدارس أبواهبا غدا .وعلى كل
حال فرافض القرار ملزم بتنفيذه ،وأنا رافض القرار كما تعلم ،وأنا مدرك استحالة احلل املطروح .ال ،مل يعد مستطاعا
السكوت على الفساد .أما خمالفة القرار بشكل صارخ أمر معيب وسوف لن أرتكبه ألنه خمالفا للمباديء.
توجهت إىل امليناء سيّارات نقل كبرية أمس .زمالئنا الكرام! عليكم أن
مدرعة على طريق املطار ,و ّ
شاهدنا عربات ّ
تصربوا ،فهؤالء املشككني ساذجون ،ومن غري املمكن أبدا الثقة برئيس مقيم يف اخلارج.
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