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×WD ∫ محسن حس في اروقة تلفزيون العراق في بداية انطالقه  ‰Ë«

مـــــن جامعـــــة إنديــــانا األمريكــــية.
WOÐdF «  U½u¹eHK² «

وللـمعلـومات فـان التلـفزيـون اجلزائري
كان ثـاني تلـفزيـون عربي بـعد الـعراقي
ب 8 اشـــهــــر وذلك في كـــانـــون االول /
ديــــســـــمـــــبــــر 1956 إبــــان الـــــفـــــتــــرة

االستعمارية الفرنسية.
وقــد يـسـتـغــرب الـقـار ان الـتــلـفـزيـون
ــصــري بــدأ الــبث بــعــد الــتــلــفــزيـون ا
الــعــراقي بــثالث ســنــوات رغـم أن قـرار
انـــــــشـــــــائه قـــــــد اتـــــــخـــــــذ فـي أواسط
اخلـمـسـيـنـيـات إال أن الـعـدوان الـثالثي
عـلى مصـر تسـبب في تـأخيـر التـنفـيذ 

حتى أواخر 1959.
رابع تـلــفـزيـون عــربي هـو الــتـلــفـزيـون
الــلـــبــنــانـي الــذي بــدأ بـــثه عــام 1961

باللغت العربية والفرنسية
امـا الــتـلـفـزيــون األردني فـقـد بـدأ في 7

نيسان عام 1968. 
وفي اخلـلـيج بـدأ الـتـلـفـزيـون الـكـويتي
بـثه الـرسـمي في 15 تـشـرين الـثـاني /
نوفـمـبر 1961 وقامت الـكـويت في عام
 1969 بإنشاء محطة إرسال تلفزيوني
في دبـي حتت اسـم تــــلـــــفـــــزيــــون

الكويت من دبي.
حتــيـة لــلـعـامــلـ االوائل
في التلفـزيون العراقي
من فنـيـ ومذيـع
ومــقـدمـي بـرامج
مــــازال كــــبــــار
الــــــــــــــــــــســن
يتذكرونها

.
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وسـيقى الـعربـية الـشاعـر الـعراقي شـارك في مهـرجـان ا
ـصـريـة ـاضي في الـعـاصــمـة ا الــذي اخـتـتم االسـبــوع ا

القاهرة.
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ـنتـدى الـعربي ـاضي ا ي االردني ضـيـفه الثـالثاء ا االكـاد
حاضرة عنوانها (معاهدة أم قيس و أثارها). في عمان 
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ميزانيته 40 مليون دوالر وتدور أحداثه
ـمـالـيك في حـول األيـام األخـيـرة لـدولـة ا
مـصــر والـشـام حــتى سـقـوطــهـا عـلى يـد
العثمانـي بالقرن الـسادس عشر.ويضم
ــسـلــسل عــدد من الــنـجــوم الـســوريـ ا
بــيــنــهم الــقــديــرة مــنى واصف والــنــجم
ــنـعم رشــيــد عــسـاف كــنــدة حــنـا عــبــدا

عمايري وغيرهم.
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يـشـارك كل من الــفـنـانـ مـحـمـود نـصـر
ــســلـسل ــة قــنــدلـفـت في بـطــولــة ا ود
ــالك الـنـار لـلـكـاتب مـحـمـد الـتـاريـخي 
الك واخملـرج البـريطاني سليـمان عـبد ا

بيتر ويبر.
الـعـمل الـذي يـعـد األضـخم إنـتـاجـيـاً في
الـوطن الـعـربـي والـشـرق األوسط بـلـغت
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تانـو في حـفل زفـافهـا.ونـشرت غـاغا
صـــورة لـــهـــا عـــلى الــــشـــاطئ عـــلى
صفحتـها على أحـد مواقع التواصل
اإلجـتـمـاعي بـفـسـتـان زهـري وشـعـر
زهـري حـامـلــةً بـاقـة من الـورود.كـمـا
نـشرت غـاغـا مجـمـوعـة من اللـقـطات
من احلـــفل تــظـــهــرهـــا وهي تــرقص
وتسـتمـتع بوقـتهـا . وكانت غـاغا قد
ـية ردت عـلى سـؤال اإلعالمـيـة الـعـا
أوبـرا ويـنـفـري في مـجـلـة (أيل)( مـا
واهب تعددة ا الذي يدفع النجـمة ا
ليدي غـاغا إلى إعادة ابـتكار نـفسها
للـتـرفيه عن اجلـماهـيـر?) قالت غـاغا
(لـدي مــسـؤولـيـة جتـاه الــعـالم لـقـد
أدركت مــبــكــرًا أن تــأثــيــري كــان في
ــســاعـدة عــلى حتــريــر الــنـاس من ا

خالل اللطف).

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - وقفت
ـية ليـدي غاغا إشبـينة النـجمة الـعا
ـاكـيـاج سـارة لـصـديـقـتـهـا خـبـيـرة ا
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وضـعت الــنـجـمــة الـتـركــيـة هـازال
كـــايـــا مــــولـــودهــــا األول في احـــد
مـسـتـشـفـيــات تـركـيـا وقـد اطـلـقت

عليه اسم فكرت علي.
وافـادت وســــــائل اعالمـيـة تـركـية
ان هـازل وطــفـلـهــا بـصـحــة جـيـدة

للغاية. 
مثل وتزوجت كـايا من خـطيـبهـا ا
واخملــرج الــتــركـي عــلي أطــاي في
شـبـاط 2019 بــعـد ان جـمـعــتـهـمـا

عالقة عاطفية لسنوات طويلة.
الى ذلك ألتـقطت عدسـات مصوري

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
ـية بيونسيه حضرت النـجمة العا
حــــــــفل مــــــــوســــــــســــــــة  (شــــــــون
ـسـانــدة زوجـهـا سـنــتـر)اخلـيــري 
ـلك الــنـجم جــاي زي وهـو الــذي 
ـــؤســــســـة مع والــــدته.ومن بـــ ا
الـذين حـضـروا احلـفل والـدة جاي
زي غـلوريـا كارتـر ودي جاي خـالد
ومـــــيك مـــــيـل وســــويـس بــــيـــــتــــز

وغيرهم..
وارتدت بـيونسـيه فسـتاناً بـتوقيع
روبـيرتـو كافـالي في السـهرة وفـقا

وقع الفن.

وكـان قـد انطـلق احلـدث اجلـمـعة
اضيـة ويتضمن مـجموعة من ا
احلـــــفـالت يــــعـــــود ريـــــعـــــهــــا

للمؤسسة.
يذكر أن شون كارتر هو اإلسم
احلـــقـــيـــقي جلـــاي زي لـــذلك
ــؤســســة حتـمـل هـذا اإلسم ا
ـؤسـســة عـلى يـد وانـطـلــقت ا
جــاي زي ووالــدته عـام 2003
وتـهــدف لـتـزويـد الـطالب ذوي
نـح دراسية ـنخـفض  الدخل ا

 وفــرص لــلـــدراســة في اخلــارج 
وورش عمل جامعية.

تـصـرف بعـضاً من وقـتك في مـساعـدة اآلخـرين على
تنظيم أمورهم .
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أنت مـستـمع جـيـد لكن وجـهـة نظـرهم مـا زالت تـبدو
سخيف بالنسبة إليك. 
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 ال تـتـردد في مـسـاعـدة احملـيـطـ بك آلن هـذا سوف
يعطيك طاقة كبيرة.
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اضبط غضـبك عند االزمات كي ال تندم على ما تقول
. .يوم السعد االثن
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ـا يسـهل عليك ـتاز  هـامك اليـوميـة بشكل  تـقوم 
صاعب احلياتية . ا
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في وقت ما خالل الـيوم يصـبح التـوتّر ال يـطاق. يوم
السعد الثالثاء.
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اطـرح سـؤالك إذا كــنت تـريـد اكـتـشــاف شيء مـعـ 
بجدية.رقم احلظ 9.
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ال تـسـتـعجل عـلى بـلوغ الـقـمـة آلن العـجـلة قـد تـقودك
الى اخللف.
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ـبـاشرة و ـاضي . اتـبع الـصـراحـة و ا ال تـخف من ا
التكن مترددا .رقم احلظ 8.
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 ثـابر عـلى الطريـق و ال تأبه بالـصعـوبات الصـغيرة و
ال جتعلها تثنيك عما تريده.
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مـحادثـة ستـساعـدك على جتـديد عالقـتك بالـكثـير من
الناس .يوم السعد االربعاء.
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ـهــارة إنه وقت واعـد ـكــنك أن تـنــهي مـشــاريـعك 
لبدء أيّ شيء جديد.
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فكرين واخملترع 5- ا

6- مطرب خليجي

ظهر 7- طائر حسن ا

سؤولة 8- اخلالفة ا

ـمــثل ومــقـدم الــبـرامـج الـســعـودي يــشــارك في بـطــولـة ا
سـلسل اجلـديد(وصـية بـدر) من إخراج خـالد الـرفاعي ا

والذي يتم تصويره حاليا في السعودية ويعرض قريباً.

مثلـة العراقية اسـتقبلهـا وزير الثقافـة والسياحة واآلثار ا
ـاضي مـؤكدا عـبـد األمـيـر احلـمـداني في مـكـتـبه االحـد ا
الك خالل الـلــقـاء عــلى الـعـمـل لـرفـد احلــركـة الــفـنــيـة بـا
سرح النـسوي الشبابي الذي يعد مهم جداً في قطاعي ا

والفنون الشعبية.

الشـاعر االردني ادار احلوار في االمـسية الشـعرية التي
اقـامتـهـا االحـد جلـنـة الـشعـر في رابـطـة الـكـتـاب وشارك
فــيــهــا الــشــعــراء: هــشــام عــودة وأديـب نــاصــر ومـر

الصيفي و حكمت النوايسة.

عضو مـفوضية حقوق االنسـان في العراق تلقى التعازي
بوفاة والـده الدكتور اكرم محمد صبحي الرئيس السابق
جلامعـتي البصرة والديـوانية. واقيم مجـلس الفاحتة بدءا
ــدة من يـــوم أمس االربــعــاء فـي جــامع حي اجلـــامــعــة و

. يوم
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ي الـعراقـي شارك في جـلـسة حـواريـة أدبيـة قدم االكـاد
فيهـا الناقد محمد صابر عبـيد قراءة نقدية لرواية (رائحة
ي االجتـماعي ـركز االكـاد التـفاصـيل) وذلك في قـاعة ا

اضي. في عينكاوا بأربيل االثن ا

بيونسيه

ـسـلـسل شـارعا واخـتـار مـنـتجـو ا
عاديا كبيئة للقصص بدال من عالم
اخليـال..ويقول أسـتاذ التـعليم في
جـامــعـة هـارفـارد جـو بالت وهـو
ـسـلـسل (إن أحــد الـعـامـلـ عـلى ا
فـكرة اسـتـخدام الـتلـيـفزيـون كانت
مبتكرة آنذاك كونه ارتبط بالكسل

وإكــســاب األطــفــال عــادات
سيئة). 

ــمــثل ويل لي عــنــد وفــاة ا
إثـر أزمـة قـلـبـيـة وهـو أحد
مثل األربعة والذي قام ا
بــــدور الــــبــــقــــال  اتــــخــــذ
ــنــتــجــون قــراراً جــريــئــا ا
وت لألطفال. بشرح فكرة ا
ـــمـــثـــلـــون ألحـــد وشــــرح ا
ـوت الــدمـى (أنه عــنــدمــا 
شـــخص ال يـــعــود إلـــيـــنــا
مــجـددا لـكن ذكــراهم تـبـقى
ويـتـولى آخـرون اسـتـكـمـال
أعمالهم).ويـقول بالت وفقا
لــتـقــريــر لــلــبي بي سي(إن
نص هـذه احلــلـقــة اخـتُــبـر
قـبل عـرضـهـا عـلى عـدد من

{ لـوس اجنلـوس -وكـاالت - مـنذ
انـطالق بـرنـامج عـالم سـمسـم قبل
خمس عاماً أنتج حوالي خمسة
آالف حـــلـــقـــة وحـــصل عـــلى 193
ي ويــبث اآلن في 150 جــائــزة إ
دولـــة حـــول الـــعـــالم. وبُـــثت أولى
حـلـقـات عـالم ســمـسم في الـعـاشـر
مـن تــشــرين الــثــاني 1969 وكــبــر
ماليـ األطـفال عـلى سـماع أغـنـية
قدمـة اخلاصة به.والـبداية كانت ا
أواخـــــر ســــتـــــيــــنـــــيــــات الـــــقــــرن
ــنــتــجــان حــ اجته ا الــعــشـــرين
ـــشـــاركـــان لـــلـــبـــرنـــامج لـــيـــود ا
مــوريـســيت وجــوان غــانــز كـوني
إلى كلية التعليم بجامعة هارفارد
وعـرضـوا عــلـيـهم تـوجــهـاً جـديـداً
. لــتـــعــلــيم األطـــفــال األمــريـــكــيــ
وتـعـاون فــريق من عـلـمــاء الـنـفس
الـتـقدمـيـ مـع منـتـجـي البـرنـامج
لـتـحـليل نـفـسـية األطـفـال والـعمل
عـلى وسـيلـة تـلـيـفـزيـونـيـة جـديدة
للخروج بدروس ترفيهية لألطفال.
وأوكلت إلى صانع الـعرائس جيم
هينسون مهـمة صناعة العرائس.

قــدم الـبــرنــامج شــخـصــيــة كـامي
وهي دمـيـة يـتيـمـة مـصابـة بـنقص
كتـسبة وتوفيت والدتها ناعة ا ا
ــرض اإليــدز.وفي إثــر اإلصــابــة 
أفغانستان قدمت شخصيتا زاري
وشــقـــيــقــهـــا زيــراك كــنـــمــوذجــ
لـلمـساواة بـ اجلنـس واحـترام

األطـفـال لـلـتـأكــد من اسـتـيـعـابـهم
لـلـرسـالة. وشـجـعت هـذه التـجـربة
ـسلـسل على شـرح أفكار منـتجي ا
قاسية أخرى مثل فكرة الطالق). 
وحاول صـناع الـعمل في كل ثـقافة
اسـتخـدامه لشـرح األمور اخلـاصة
جتمعاتـهم. ففي جنوب أفريقيا

ـكــسـيك حـقــوق الـنــسـاء.وكــانت ا
ــانـــيـــا هي أولى والـــبــــــرازيـل وأ
الــدول الـــتي تـــــقــدم نـــســـخــتـــهــا
اخلـــاصـــة من عــــالم ســـمـــسم في
مــطــلع الــسـبــعــيــنـيــات من الــقـرن

العشرين.
والحـقــا أبـرم مــنـتــجـو الـبــرنـامج
شــــراكـــات مع مـــنـــتـــجـــ
مــحــلــيـ فـي الــعـديــد من
دول العـالم إلنتـاج نسـخة
مــحــلـيــة.ويــقـول بالت (إن
ــنـتـجـ كــانـوا يـأخـذون ا
وذج الـبرنـامج وطريـقة
نهج ويطورون البحث وا
بـرنـامـجـا جـديـدا بـأهـداف
تــــتـــــنـــــاسـب مع الـــــوضع

احمللي في البالد). 
ومــنـهــا بـرنـامـج (افـتح يـا
ســـمــسـم) الــذي انـــتـــجــته
شتركة مؤسسة البـرامج ا
لـــدول اخلـــلـــيج الـــعـــربي
حـــيث أنــــتج اجلـــزء األول
سـنة 1979 والـثـاني سـنة

.1982

وهـو الـنــسـخـة الـعــربـيـة لـ(عـالم
ــــشـــاهـــد ســـمـــسـم) وصـــورت ا
الـداخلـية فـي الكـويت وصورت
شاهـد اخلارجيـة في عديد من ا

الدول العربية والعالم. 
ــثـــلـــون عــرب و وشـــارك فــيـه 
أطفـال باإلضافـة إلى شخـصيات
الـدمى نـعـمـان ومــلـسـون وعـبـلـة
والـضـفدع كـامل وقـرقـور وكـعكي
وأنــيس وبـدر وهـي شـخــصـيـات
مـعــروفـة ومـشــهـورة في الــعـالم
الــعـربـي بـعـض الـشــخــصــيـات
مسـتقاة من الـنسـخة األمريـكية
لــكـن نــعــمــان ومــلــســون هــمــا
شــــخــــصـــيــــتــــان خـــاصــــتـــان

بالنسخة العربية.
والـيــوم بـعـد مـرور 50 عـامـا
يــعـمل 30 فــريق حــول الــعـالم
عـلى تـنـفـيـذ نـسخ مـحـلـيـة من
عــالم ســمــسم وأحــدث الــدمى
التي أُضيفت لـعالم سمسم هي
شــخـصـيـة كـارلي وهي طـفـلـة
في دار رعاية ألم تقاوم إدمان

اخملدرات.

 هــذا الــيــوم 21 تــشـــرين الــثــاني هــو
ي للـتلفـزيون وهو مـناسبة اليوم الـعا
ان نذكـر ان العـراق الذي شـهد قبل 63
عـاما اول مـحطـة تـلفـزيـون في البـلدان
العربية يشهد االن حـالة تدعو للدهشة
ــتــلك أكــبــر عــدد من الــقــنـوات فــهـو 
التـلفزيـونيـة األرضية بـالعـالم العربي.
ــــوســــوعــــة احلــــرة (عــــلى وحــــسـب ا
عـهـدتــهـا) في الـعـراق حـالـيـا 48 قـناة
اضـافـة الى 8 قـنــوات مـتـوقــفـة. ارقـام
غير معقولة فلـكل سياسي قناة تمجده
ولــكل حـزب قـنــاة تـمـتــدحه ولـكل رجل
دين قـناة تـشيـد بعـلـمه ولكل مـيلـيشـيا
قــنـاة تــؤكــد قـوتــهــا وبــطـشــهــا وهـذه

اسماء القنوات واسماء اصحابها:

الـبزاز { قـنـاة احلـرة عراق (أمـريـكـية)
{ قـنـاة الــسـومـريـة  جـاسم الالمي {
قــنـــاة صالح الــدين مـــحــافـــظــة صالح
الـــدين { قــــنـــاة أهل الــــبـــيت  هـــادي
ــوصــلــيــة  غــازي ــدرسي { قــنــاة ا ا
فـيـصـل { قـنـاة الـنـهـرين فـاضل فـوزي
حــسـ { قـنــاة الـرشـيـد ســعـد عـاصم
اجلــنــابي { قــنــاة األنــبــار مــحــافــظــة
األنبـار { قناة الـديار فـيصل الـياسري
{ قــــنــــاة كــــربالء عــــلـي احلـــســــيــــني
الــســيــســتــاني { قــنــاة دجــلــة جــمـال
الكربولي { قناة اسيا آراس حبيب {
قـنـاة احلــدث عـبـد الـلـطـيف الـهـمـيم {
قـنـاة ديوان { قـنـاة تـوركـمنـيـلـو أرشد
الــصــاحلي { قــنـاة عــشـتــار ســركـيس
أغاجـان مـامنـدو { قنـاة آشور { قـناة
كـردسـتـان نيـجـيـرفـان بـارزاني { قـناة
KNN كردسـان جالل طالـباني {قـناة
نـوشـيــروان مـصـطـفى { قـنـاة رووداو
مسـعـود بارزاني { إن آر تي شـاسوار
عـبــد الـوحـيـد { إن آر تي  2شـاسـوار
عــبـد الـوحـيـد { تـلـفـزيـون اغـانـيـنـا {
ـوصل قــنـاة الــقـيـثــارة { قـنـاة ســمـا ا
أثيل النجيفي {قناة االضواء الوطنية
{ قـنـاة الــطـيف الـعـراقي { قـنـاة هـنـا
NRT بـغــداد فـاضل الــدبـاس { قـنـاة

الـشـركــة الـتي جـهـزت الـعـراق بـادوات
الــبث واالســـتــوديـــو هي شـــركــة بــاي
الــبـريـطـانـيـة واقــتـصـرالـبث في بـدايـة
االمــــر عــــلـى بــــغــــداد ثـم وفي اواخــــر
ـوصل الــسـتــيـنــات شـمل الــبـصــرة وا
وكـركــوك وفي الـعـام  1976بـدا وعـلى
نــطـاق ضـيـق أول إرسـال مـلــون وعـلى

الــقــنــاتــ 7و 9وفي الـــعــام  1977
ربط كـل مـــحـــطـــات الـــبـث في أنـــحـــاء

ايكرويف. العراق بشبكة ا
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ولــلـتـذكـيـر فـقـط فـان اول مـديـر حملـطـة
الـتلـفـزيون الـعراقـي هو  عـدنان راسم
وكــنت الـتــقي به بــعـد ان بـدأت عــمـلي
الصحفي في العـام نفسه الذي بدأ فيه

البث التلفزيوني الول مرة
كـــان عــــدنــــان راسم شـــخــــصـــا ودودا
ومحبا لعمله مـثقفا واعتقد ان له دورا
كــبـيـرا في نـشـأة الـتــلـفـزيـون لـكن اهل
الــتـلـفـزيــون يـنـسـونه في احــتـفـاالتـهم

السنوية.
اســـمه الـــكـــامل عـــدنـــان أحـــمـــد راسم
الـنـعـيـمي عـ مـديـرا للـتـلـفـزيـون بـعد
ـــــتــــحــــدة عـــــودته مـن الــــواليــــات ا

األمريكية وحصوله على
شـهـادة الـدبـلـوم
في الــسـمــعـيـة
والــبــصــريـة
وماجستير
فـــــــــــــــــــــــي
الــتــربــيــة
الـــفــنـــيــة

الـبـابارتـزي صـورة لـلنـجم الـتركي
بــوراك ديـنــيــز وهــو يـعــرج اثــنـاء
ـــشي لــــيـــتــــــــــبــــ انه اجـــرى ا
مـؤخـرا عمـليـة جـراحيـة في ركـبته

اليسرى.
وفـي حـــديـث لـــوســــائل اعالمــــيـــة
تـركيـة قـال دينـيز (أجـريت عـملـية
ـفـصلي جـراحـيـة في الغـضـروف ا
في ركبتي اليسرى قبل أسبوع 
والطبيب قال لي "عندما تشعر أنك
في حالة جيدةاخرج و امشي" وها
أنـا خــرجت ألجتــول أعــرج قــلـيالً

لكن وهذا سيمضي).
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اكتـب مرادف ومـعـاني الـكـلـمـات بـشكل
رأسي مـن اعـــــلـى الـى اســـــفـل مـــــرورا
بـالــدائــرة الــتي ضــمـنــهــا حتـصـل عـلى
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لبنان

{ قـنـاة الـعـراقـية (الـرسـمـيـة)  شـبـكة
اإلعالم الــعـــراقي { قــنـــاة الــعـــراقــيــة
الـريــاضـيـة شـبــكـة اإلعالم الـعـراقي {
قـنــاة الــفــرات عـمــار احلــكــيم { قــنـاة
الـغـديـر هـادي الـعـامـري {قـنـاة بالدي
إبراهـيم اجلعـفري { قـناة آفـاق نوري
ـســار عـبــد الـكـر ــالـكـي { قـنــاة ا ا
ـسـار االولى هـاشم الـعـنــزي { قـنـاة ا
نــاصـر مــحـمـود { قــنـاة الـعــهـد قـيس
اخلــــزعـــــلي { قـــــنـــــاة بــــغـــــداد إيــــاد
الــســامــرائي {قــنــاة الــرافـديـن حـارث
طلك الضاري { قناة البـابلية صالح ا
{ قـــنـــاة الـــبـــغـــداديـــة عـــون حـــســـ
اخلـشلـوك { قنـاة الـفيـحاء الـفـضائـية
محـمد الـطائي  { قـناة الـشرقـية سـعد

عـربيـة شاسـوار عـبد الـوحـيد {  قـناة
زاكــروس مــســـعــود بـــارزاني { قــنــاة

الفلوجة خميس اخلنجر.  
وهذه اسماء 8 قنوات عراقية متوقفة
{ قـنــاة الـعــراق االقـتــصـاديــة شـبــكـة
اإلعالم الــعـــراقي { قــنـــاة الــعـــراقــيــة
التـربويـة شـــــــبـكة اإلعـــــالم الـعراقي
{ قناة الـفرقـان شبكـة اإلعالم العراقي
{ قـنــــــــاة الـعــراقـيــة أطـيــاف شـبــكـة
اإلعالم الـعـراقي { قـنـاة احلـرية جالل
طــالـبـاني { الــقـنـاة اجلــامـعـيـة وزارة
التـعـليم الـعالي { قـناة الـرأي مشـعان
اجلبـوري { قـنـاة السالم TV حس

الصدر
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ولــلــتـــاريخ اذكــر انـه يــحق لـــنــا نــحن
الـعـراقـيـ ان نــفـتـخـر ان الــتـلـفـزيـون
العـراقي الـذي هو اول تـلـفزيـون عربي
لك بـدأ بـثه يوم 1-5- 1956ودشنـه ا
ـنـاسـبـة عـيـد مـيالده فـيـصـل الـثـاني 
وهــو اول تـــلــفــزيـــون نــاطق بـــالــلــغــة

العربية في العالم على اإلطالق.
كنت احد شهود هـذا احلدث التاريخي
شخاب الى بغداد قبل فقد نزحت من ا

ذلك التاريخ باربع سنوات.
واعــتـقـد ان ابـنـاء جــيـلي يـتـذكـرون أن
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رئـيس الـهيـئـة الوطـنيـة لالسـتثـمار
أحـيل الى الــتـقـاعـد لـبـلـوغه الـسن
القـانونية. وقد قدم مجلس الوزراء
له الــشـــكــر والـــتــقـــديــر جلـــهــوده

الكبيرة في مسيرة االستثمار.
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