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ماذا نحتاج لكي نعيد بناء اقتصاد العراق ?
قال االول  تنويع مصادر الـدخل  والتحرر من احادية
النفط . قال الـثاني  بالعـكس نحتاج االرتـكاز على هذه

االحادية وجعلها ثنائية من خالل الغاز .
قـال الـثــالث  هل يـنــفـعــنـا االقــتـصـاد بــشيء إذا كـانت
ا اليسمح جتارة البـلد مرهونـة بعقود مع دول اجلـوار 
ـفردات اقـتصـادنا بـالنـمو  فال حـنطـة تنـفعـنا زراعـتها
سـتـورد منـهـا اكثـر من انـتـاجنـا  وال الـكهـرباء مـادام ا
نستطيع اعادة بـنائها إن لم تكن مرتبـطة بعقود خارجية
ستورد عـامل تنتج عـلى ارضنا مـادام ا  وال مستـقبل 

غازياً بيوتنا.
قـال الـرابع  االقـتـصـاد يـعـني سيـاسـة حـرة مـسـتـقـلة 

وهذا مرتبط بذاك فال نضحك على انفسنا .
وقال اخلامس  بـالعكس الـسياسـة تأتي بعـد االقتصاد

الذي هو االصل والسياسة فرع تابع .
قـال الـسـادس  كم حـاجـة في بـيـتك وفي الـسـوق وعلى
مــائـدة طــعـامك وفي مــجـال عـمــلك  من صـنع الــبـلـد .?
أجب عن الــســؤال بــتـجــرد بــعــد أن جتــول بــنـظــرك في

احمليط الذي تعيش فيه ومن ثم ّ تكلم .
ـراً للـعبور ال مـكاناً السـتقرار قال الـسابع البـلد بات 
شيء  فـكـيف لالقتـصـاد أن يـنمـو وهـو يـحتـاج الى بـلد
ليس مهاجراً للخارج في فكر ساسته ومفاصل ادارته?
نوعات  اقلبوا القناة االخبارية الى قناة ا وقال الثامن 

وهناك جتدون االجابة التي تبحثون عنها.

اضي تبدأ التحـضيرات للعيد في في أربعينات القـرن ا
الـقـرى احمليـطـة باحلـلـة من وقت بـيع الـتمـور أو اخلـضر
أيـهـمـا أقـرب الى مـوعـد العـيـد إذ يـقـتـطع الـقـرويون من
واردهم مــبـــالغ تــعــادل قــيــمــة مالبس الــعــيــد لــلــعــائــلــة
وعد حـتى يبدأ وما أن يـقتـرب ا ويودعـونها عـند الـبزّاز 
وتبـدأ زيـارات ربة ـناسب لـلـدشـاديش  شـراء القـمـاش ا
الـبـيت الى اخلـيـاطـة مع وجـبات من إنـتـاجـهـا من الـبـن

والبنات للقياس.
ـاء الصافي والـكهرباء ولعدم وجـود الراديو والـتلفون وا
آنـــذاك ونــــدرة الــــســــيـــارات والــــدراجــــات الـــهــــوائــــيـــة
(الـبـايـسـكالت) وعـدم خـروج عـربـات اخلـيول (الـربالت)
كـان حتــديـد ــديـنــة في الــلـيل في ذلـك الـزمــان  خـارج ا
حلـول العـيد يـتقرّر من قـبل سكـان القـرى أنفـسهم حيث
ـراجع الشـيعـية ال تـصلـهم أخبـار عـيد احلـكومـة وعيـد ا
والسـنية فـفي اليومـ أو الثالثـة احملتمـلة لظـهور الهالل
يخرج  مع غروب الشمس ثـلة من رجال كل قرية ومعهم
ـرتـفـعــة كـأكـتـاف اجلـداول والى ــنـاطق ا بــنـدقـيـة الى  ا
نـاطق اخلاليـة من األشجار  يـتفـحّصون الـسماء بـحثاً ا
وعندما يلوح لهم الهالل يبدأ حامل البندقية عن الهالل 
بـالرمي جتـاه الـهالل .  وحـيث انّ الـقرى األخـرى تـكون
قـد فـعـلت الـشيء ذاته فـمـا هي إال ثـوان وتـسـمـع صوت
ـسـافات اإلطالقـات تـتـجـاوب مع بـعـضـها عـبـر الـقـرى و
بــعــيــدة وتــعــلــو هالهل (زغــاريــد) الــنــســاء عــلى أدراج
نـازل وينفر الـشباب واألطفـال الى الفضاءات وسطوح ا
احمليطة بالـقرى للرقص والنـقر على الطبـول ويحل العيد

والفرح دون مكدّرات.
كـان قـضاء أيـام الـعـيد في تـلك الـقـرى وفق جـدول ثابت
حيث يـكون الـيوم األول مـخصص لإلحـتفـال عنـد القرى
الـواقـعــة خـلف مـحـلـة الـورديـة من اجلـانب الـصـغـيـر من
احلـلة عـنـد مرقـد االمـام إبن احلـسن سيـرا عـلى االقدام
حـيث يــتـجــمع الــقـرويــون هـنــاك حتت أشـجــار الـنــخـيل
ويشـكل الشـباب عـادة حلـقات رقص (اجلـوبي) ويصدح
ــطـبـك (آلـة مــوسـيــقـيــة من أنــابـيب اخلــيـزران) صـوت ا

غني (الكوال). رافقة ا
وأمـا الـيوم الـثـاني فـهـو مخـصص لإلحـتـفال عـنـد مـرقد
اإلمام عـمران إبن عـلي قرب آثـار بابل ويـتم الذهاب الى
هـنـاك بــالـبـاصــات اخلـشـبــيـة أو حـتى ســيـارات احلـمل
بعـشـرة فـلـوس لـلـنـفـر ويـتـجـمع الـنـاس وتـشـكل حـلـقات
قالة وقع حـارا كا اجلوبي أيضـاً. وفي الصيف يـكون ا
صمم االستمتاع بالعيد ويصعب حتى على الشباب ا
الصمـود بسبب حرارة الـشمس لعـدم وجود أشجار في
لحية األرض (سبخة) التي تتوهج رقد و الساحة أمام ا

عند الظهيرة.
اليـوم الثالث مـخصص لالحتـفال عنـد مرقد الـنبي أيوب
ــديــنـة بــالـبــاصـات اخلــشـبــيـة ويـتـم الـســفـر من داخل ا
رقد ولوريـات احلمل بـالعـشرة فـلوس ذاتـها ويـقع هـذا ا
في اجلـانـب الـثــاني من شط احلــلــة (الـصــوب الــكـبــيـر)
ـديـنـة ووسط غـابــة من أشـجـار الـنـخـيل وعـلـى أطـراف ا
. ويـكون اإلزدحام على ضـفاف الـشط وبجـانبـه بئـر قد
ـوقـعـ ـكـان الـضـلـيل كـبـيـرا جـدا مـقـارنـة بـا في هـذا ا
اآلخـرين وتـنـصب فـيه أراجـيح كـثـيـرة من جـذوع الـنخل
ـكان مـربـوطة بـحـبال بـأشـجـار النـخـيل وتـباع في هـذا ا
سماة بـالسيفـون والنامـليت ويكون شروبـات الغازيـة ا ا
هذا اليوم أفضل األيام بالنسـبة لألطفال حيث يتفرجون
ــتــعــددة (اجلــوبي) ويــركــبــون عــلى حــلــقــات الـــرقص ا
ـراجيـح وكذلك الـشـباب والـشـابـات حيث أنه قـد يـكون ا
ـكـنــهم فـيه عـرض جــمـالـهم عـلى الـيـوم الـوحـيــد الـذي 
ـالبس الـعــيـد اجلــديـدة وهــو مـسك بـعــضـهم الــبـعض 

اخلتام. 
ويــبـــقى شيء واحـــد بــالـــنــســـبــة
لألطــــفــــال فــــقـــد يــــســــمح لــــهم
اإلســـتـــمــــرار في اإلســـتــــمـــتـــاع
بدشاديشـهم اجلديدة بعـد إنتهاء
إذ الـعـيـد أو يــطـلب مـنـهم نـزعـهـا

ناسبة عاشوراء. يتم صبغها 
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نــيـســان/أبـريل  2005مـن االحتـاد
ـــاني لــكــرة الـــقــدم إلى روبــرت األ
لـــــويس دريـــــفـــــوس)  الــــرئـــــيس
الــــــســـــابـق لــــــشـــــركــــــة أديـــــداس
لـلــتـجـهـيـزات الـريــاضـيـة شـريـكـة
االحتــاد. وفي رد مــنه عـلى الــقـرار
الـصـادر عن الـقـضـاء الـسـويـسـري
الـثالثاء قال تـسفانتـسيغـر لوكالة
رتـبطـة بفرانس ـانيـة ا (سـيد)  األ
بــــــرس (كل هــــــذه احلـــــمــــــلـــــة في
سـويـسرا تـثـيـر الشـفـقة وسـتـفشل
تــمــامــا ألنه لــيس هــنــاك أي شيء

يدينني). 
وحتـدث عـن (فـضـيـحـة قـضـائـيـة)
مـتـهـمـا احملـققـ بـ(عـدم الـكـفاءة).
وتـمـحورت الـتحـقـيقـات األساسـية
حــول صــنــدوق ســري قــيــمــته 10
مـاليـــ فــــرنك ســـويــــســـري (6,7
مـالي يورو بحسب سعر الصرف
فـي حـيـنه) كـشـفـت عـنه مـجـلـة (در
ـانـيـة في شـبـيـغل) األسـبـوعـيـة األ
 ?2015وكـــان الــهــدف مــنه شــراء
أصــــوات آســـيـــا في الــــتـــصـــويت
الســتـضـافــة كـأس الــعـالم. وأنـشئ
الـصندوق بطلب مـن بكنباور الذي
كـان يـرأس جلـنـة الـتـرويج لـلـمـلف
ـــانـي ومـــوله الـــراحل روبـــرت األ
لـويس–دريـفوس قـبيل صـيف عام
 2000أي فـي الفـتـرة الـتي مـنـحت
ــانـيــا اسـتـضــافـة نــسـخـة فــيـهـا أ
ــــفــــتــــرض أن  .2006وكـــــان من ا
تـسـتـخدم األمـوال لـتـنظـيم أمـسـية
احـتـفالـية بـكـأس العـالم لـكنـها لم

حتصل.
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الــعـامــة االحتـاديـة الــسـويــسـريـة
الــهـيــئـة االتـهــامـيــة في الـقــضـايـا
الــكـبـيـرة. وفــتح االدعـاء الـعـام في
تــشــرين الــثــاني/نــوفــمــبـر 2015
حتـقـيـقـا جـنـائـيـا بـحق األسـطـورة
فـرانـتس بـكـنـباور بـصـفـته رئـيـسا
انـيـا للـمونـديال لـلـجنـة ترشـيح أ
وهـــــورسـت رودولف شـــــمـــــيــــدت
تـسـفـانـتـسـيـغـر وخـلفـه في رئـاسة
ــاني نــيـرســبــاخ الـذي االحتــاد األ
اضـطر لالسـتقـالة من مـنصـبه قبل
أن يــصـدر (فــيـفــا) قـرارا بـايــقـافه.
وفـي تشرين الثاني/نوفمبر 2016
أعـلن الـقـضـاء الـسويـسـري تـنـفـيذ
مـداهـمات مـرتـبطـة بـأورس ليـنزي

األم العام السابق للفيفا.
ويـتـعلـق التـحـقيق بـ(دفـعـة بقـيـمة
 6,7مـاليــــــــ يـــــــورو تــــــــمـت في

{ لـوزان - (سـويـسـرا)- (أ ف ب):
ـــــدعي الـــــعـــــام خـــــتـم مـــــكـــــتـب ا
الـسـويسـري حتـقـيقـا جـنائـيـا فُتِحَ
فـي عـام  2015حـــول اســتــضــافــة
ـانيـا مونـديال  2006مـبقـيا على أ
تــهــمــة االحــتــيــال بــحق الــرئــيس
ــاني لـــكــرة الـــســابـق لالحتـــاد األ
الـقـدم ثـيـو تـسـفـاتـسـيـغـر واألم
الـــعــام الـــســابق لالحتـــاد الــدولي
(فـيـفا) الـسويـسـري أورس ليـنزي.
كـما أبـقي على الـتهـمة ذاتـها بحق
هـورست رودولف شـمـيـدت األم
ــاني الــعــام الــســابق لالحتــاد األ
بـينما  توجيه االتـهام لفولفغانغ
ـنظـمة نـيـرسبـاخ عـضو الـلـجنـة ا
ــونـديـال  2006ونــائب رئـيـسـهـا
بـ(الـتواطؤ في االحتـيال)  بحسب
مـا أعـلـنت الـثالثـاء وزارة الـشؤون
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الفـضائـية عـلى مـعرفـة موقـعها
لـدى اجلــمـهـور مـا هـو مـطـلـوب
منـها مـستقـبال لتـحقـيق رغبات

شاهدين.  ا
ووزع كل من رئــــيس مــــنــــتـــدى
الــتــكـــامل االقــلــيـــمي والــنــائب
الـســابق وثـاب شـاكـر واخلـبـيـر
الـقانـوني طـارق حـرب والـكاتب
الــصــحــفي الــدكــتــور طه جـزاع
اجلـوائز عـلى الـقـنوات الـفـائزة

في استطالع 2019 . 

الـبـى قـضـايـاهـا). كـمـا وفـتـحت
اجلــلـــســة بــاب الـــنــقــاش امــام
احلــضـــور وتــوجـــيه االســـئــلــة
لـلقـائـم عـليـهـا واجاب كل من
ــشــهـداني الـدكــتــورين ســعــد ا
وعـــمـــار طـــاهـــر عـــلى اســـئـــلــة
احلـــــاضـــــرين الـــــذيـن اشــــادوا
بــاجلـهـود الـذاتـيـة لـلـمـجـمـوعـة
ـيـة السـتـطالعـات الرأي االكـاد
عـــادين ذلك جنـــاحـــا مــتـــمـــيــزا
ونـــوعـــيــا يـــســـاعــد الـــقـــنــوات

ومـــشــاهـــدة بـــرامج درامـــيــة ال
تــتـوفـر في الــقـنـوات الــعـراقـيـة
ام بالقضايا العربية) وقال واال
البدراني ان (اجلمـهور يؤكد ان
الـقــنــوات الـعــربـيــة والــنـاطــقـة
ــوجــهــة لــلــعـراق بــالــعــربـيــة ا
حتــاول الـوصــول الى اجملــتـمع
العراقي وتمرير اجـندات معينة
وكذلك تقـد الترفيه واسـتمالة
اجلمهور العراقي لصالح بلدان
هــذه الــقـنــوات وكــسب تـأيــيـده

لـلــقـنـوات الــفـضــائـيـة احملــلـيـة
بــالــدرجــة االولـى ثم الــقــنــوات
الـعـربـيــة والـقـنـوات االجــنـبـيـة
الـنــاطـقـة بـالـعـربـيـة) مـبـيـنـا ان
(مجموعة الشرقية حصلت على
ـركز االول وتـلـتهـا الـسومـرية ا
وقــنــاة الــعــراقــيــة والــعــراقــيـة
االخــبــاريــة وقـــنــوات الــرشــيــد
ودجــلــة وهـنــا بــغـداد والــفـرات

نيوز).
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وتابع ان (اجلـمهور يـفضل تلك
القـنوات السبـاب عدة من بيـنها
ــــشـــاهــــدين حتــــقق رغــــبــــات ا
واســــــلـــــوبــــــهــــــا في تــــــنـــــاول
وضوعات اخملـتلفة) الفتا الى ا
ان (اجلـــــمـــــهـــــور يـــــتـــــابـع في
الـظـروف االعـتـيـاديـة مـجـمـوعـة
الـشــرقــيــة والـســومــريــة وعـلى
الـتـوالي الـقـنـوات االخـرى وفي
ـنــوعــة والــثـقــافــيـة الــبـرامـج ا
والــــدرامـــا ايـــضـــا الـــشـــرقـــيـــة
والـســومــريــة والــعــراقـيــة وفي
الــبــرامج احلــواريــة الــشــرقــيـة
والـــعـــراقــــيـــة ودجـــلـــة امـــا في
متـابعة الـبرامج الـدينيـة فكانت
من خالل الـفـرات نـيـوز والـعـهد
) واكد البدراني ان الفضـائيت
(اجلــمـهـور حـدد الــبـرامج الـتي
يــرغب بـوجــودهـا في الــقـنـوات
الـفـضائـيـة العـراقـيـة وقد وضع
في اولـوياته االخـبـار والـبرامج
ــــنــــوعــــات الــــســــيــــاســــيــــة وا
بـاريات والبـرامج الريـاضية وا
ــــــســـــلــــــسـالت واالعــــــمـــــال وا
الــــــدرامــــــيـــــة) واشــــــار الى ان
تحققة (اجلمهور حدد الفائدة ا
من مشاهدة القنوات العربية او
الــنــاطــقـــة بــالــلــغـــة الــعــربــيــة
عـرفة االخـبار واالجنـبيـة وهي 
واالحداث من وجهة نـظر عربية

فـــضال عن انـــهـــا تــتـــعـــامل مع
ـوضوعية القضـايا واالحداث 
وحــيــاديــة كــمــا انــهــا تــتــنـاول
اســـلـــوب اجلـــذب والــتـــشـــويق
وتـــمـــتــاز بـــالـــســـرعــة فـي نــقل
االحــداث حلــظــة وقـــوعــهــا الى
جانب امـتالكهـا مراسـل اكـفاء
ومــقـــدمي بــرامـج مــشـــهــورين)
ولـــفــتـت خــلـــيـــفـــة الى انه (من
االســبـــاب االخــرى الــتي دفــعت
اجلـــمــهـــور الى مــتـــابــعـــة تــلك
الـقـنـوات هي االحـداث الـطـارئة
والــظــروف االعـــتــيـــاديــة حــيث
ـرتـبـة حـصـلت الـشـرقـيـة عـلى ا
االولـى ومــــشــــاهـــــدة الــــدرامــــا
تـنـوعـة واحلـوارية والـبـرامج ا
رتـبة وقد حـصلت ايـضا عـلى ا
االولـى فـي هــــــــــــذه احملــــــــــــاور
والــــديــــنــــيــــة) مــــضــــيــــفــــة ان
ـــســتـــفــتـــ يــرون الـــفــائــدة (ا
ـتحـققـة من مـشاهـدة القـنوات ا
الـــعـــراقـــيـــة تـــعـــود الى زيـــادة
ـعـرفــة بـاالحـداث اجلـاريـة في ا
العراق والقدرة على فهم الواقع
وكــذلك الـتـســلـيـة واالســتـمـتـاع
زيد وتثقـيف الذات واكتـساب ا
ـعــارف الــعـامــة واخلــبـرة مـن ا
عــلى ادارة الــنـقــاش والـشــعـور
بالتميز عن االخرين اضافة الى
ـــام بــالـــقــضـــايــا الـــديــنـــيــة اال
والشعـور باالمان) ورأت خلـيفة
ان (االســـــتــــطـالع تــــطـــــرق الى
الـقنـوات الفـضائـية الـعربـية او
فضـلة لدى النـاطقـة بالعـربيـة ا
اجلمهور منها ام بي سي عراق
واحلــــــــــــــــــــــــــرة وبــي بـــي ســي
الـبريـطـانيـة واحلـدث والعـربـية
). من جـانـبه اكـد الــسـعـوديـتــ
الــدكــتــور فـــاضل الــبــدراني ان
(نـتــائـج االسـتــطـالع تـضــمــنت
تــفــضـــيل اجلــمــهـــور الــعــراقي

ـســتـوى الــتــعـلــيــمي وكـذلك وا
الــدخل الــشــهــري) واضـافت ان
(النـسـبة الـعظـمى من اجلمـهور
ـشــمــول بــاالســتــطالع تــتـابع ا
القـنوات الـعراقـية وبواقع 505
اشـــخـــاص من اصـل الـــعـــيـــنــة
ئة البالغ الفا وبنسبة  50.5 با
بيـنمـا نالت الـقنوات الـفضـائية
الـعـربـيـة  312 وبـنـسـبـة 31.2
ـئـة فـيـمــا حـصـلت الـقـنـوات بــا
االجــنــبــيــة الــنــاطــقــة بــالــلــغــة
الـــعـــربــيـــة عــلى  117 تـــكــرارا
بـــنــســبــة  11.7 في حـ نـالت
القنوات االجنبيـة نسبة متابعة
ـئة بعـدد تكرارات نحو  6.6 با
 مــشــيـرة الى ان (مــقــايـيس 66
االحـــصـــاء اظــهـــرت ان الــوسط
احلسـابي كان  1.73 والوسيط
ـــــــــنــــــــوال واحــــــــد واحــــــــد وا
ـــعــيــاري 0.901 واالنـــحــراف ا
واردفت خـلـيـفـة ان (االسـتطالع
يـــوضح اكـــثـــر خـــمس قـــنــوات
فـضـائـيـة عـراقـيـة حـصـلت عـلى
اعــلى مــشـاهــدة هي مــجـمــوعـة
قـنـوات الــشـرقــيـة والـســومـريـة
والعـراقية وغـيرها من الـقنوات
احملـلـيـة الـفـضـائـيـة) واكدت ان
(االستـطالع اوضح اهم اسـباب
مشاهدة القنوات العراقية وهي
ـــتــــابـــعـــة االحـــداث اجلـــاريـــة
وحتــــقق رغــــبــــات اجلـــمــــهـــور
ـشاهد ولكـونها حتـترم عقـلية ا

ا او اجتـماعيـة او اقتصـادية 
ـصــلـحــة الـعــلـيـا يـتــنـاغم مـع ا
ـــــا يـــــتـــــوافـق مع لـــــلـــــبالد و
االســـتــــقـــطــــابـــات الــــعـــربــــيـــة
نطقة واالقليمية والـدولية في ا
والــعـالم). وقـال الـدكــتـور عـمـار
طاهـر في تعقـيبه ان (اجملـموعة
ـيـة السـتـطالعـات الرأي االكـاد
تـقـدم اول نـتـاجـاتــهـا الـعـلـمـيـة
لـــلــــعــــام اجلـــاري عــــلى امل ان
يـتـفاعل مـعه الـبـاحـثون وطـلـبة
ـــراكــز الـــدراســات الـــعــلـــيــا وا
الــبــحــثــيــة في قــطـاع االعالم و
ؤسسات يستـفيد من نـتائجـه ا
االعالمــيــة والـقــائــمــ عـلــيــهـا
اضـافــة الى اجلـهـات الـرسـمـيـة
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وتـضمـنت جـلسـة اطالق نـتائج
ـي االسـتـطالع مشـاركـة اكـاد
ونـخب اعالمـيـة تـمـثل الـقـنوات
الــــفـــضـــائـــيــــة واســـتـــعـــرضت
الــدكـتـورة ســحـر خـلــيـفـة خالل
اجلـلـسـة الـتي اقـيـمت في نـادي
الـــعـــلـــويــــة امس (مـــا جـــاء في
كـراس االستـطالع الـذي تـضمن
جــداول بــيــانــيــة تـوضـح حـجم
الـعــيـنــة حـسب ســكـان الــعـراق
واخلــــــصـــــــائص الـــــــفــــــرديــــــة
لــلـمـبـحـوثــ الـذي يـشـمل نـوع
ـهـنـة او الـعـمل جـنس الـفـرد وا
اضـافــة الى الــفــئــات الـعــمــريـة

(الشرقية) الفضائية اعلى نسب
مــــشــــاهــــدة في 4 مــــحــــاور من
اصل 6 هي احلوارية والثقافية
ـــنــوعــة والــدرامــا والـــبــرامج ا
ـركز تـلتـها الـشرقـية نـيوز في ا
االول في الـــبــــرامج احلـــواريـــة
ــشــاهـدة ــركــز الــثــاني في ا وا
الطارئة. وجاء في مقدمة كراس
انــيق وزع بــ احلــاضــرين في
ارسة مكتوبة للمجموعة اول 
بـعـنـوان (قـيـاس رأي اجلـمـهـور
ازاء الــــقـــنـــوات الـــفــــضـــائـــيـــة
فضلة) (يشكل البث الفضائي ا
حتـديـا كـبـيرا الي دولـة من دول
العـالم الراغـبة في احلـفاظ على
مـجـتـمـعـهـا من حـيث الـكـيـنـونة
ـــصــيــر فــوســائل والــهــويــة وا
االعالم والســــيـــمــــا الـــقــــنـــوات
الفضائية تسهم بشكل كبير في
صــنــاعـة الــرأي الــعـام  ,وبــنـاء
موقف اجلـمهور جتـاه القـضايا
اخملتـلفـة سواء اكـانت سيـاسية
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حـــصـــدت مـــجــمـــوعـــة قـــنــوات
ـركـز (الـشــرقـيـة) الــفـضــائـيــة ا
االول فـي احــــــدث اســــــتــــــطالع
ــيـة اقـامــته اجملــمــوعـة االكــاد
الستـطالعات الـرأي لعام 2019
اعــــلى نــــسب مــــشـــاهــــدة لـــدى
اجلـمـهــور الـعـراقي حـيث شـمل
االســـتـــطـالع الـــذي اســـتـــغـــرق
اجنـازه اربعـة اشهـر فـقط عيـنة
قوامـها الف فـرد يتـوزعون على
مــحــافــظـــة يــبــلغ مــجــمــوع 15
سكـانها  33ملـيونا و 416 الف
نــســمــة وفق احــصــاء ســكــاني
معتـمد من قبل وزارة الـتخطيط
رة لـعام  2017 وهـذه لـيـست ا
االولـى الــــتي حتــــصل فــــيــــهــــا
ركز مجمـوعة (الشـرقية )عـلى ا
االول فـقـد سـبق ان احـتـلت هذا
وقـع في استـطالعـات اجرتـها ا
مـنـظـمات مـحـلـيـة ودولـية. وفي
هــذا االسـتــطالع حـصــدت قـنـاة
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ية إلستطالعات الرأي تعلن النتائجمراسلة (الشرقية) تتسلم جائزة القناة اجملموعة األكاد

غالف كراس اإلستطالع


