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ـقــيــمــة في الــعــاصــمـة ــذيــعـة الــعــراقــيــة الــرائــدة ا ا
البـريطـانيـة نعـتـها االوسـاط االعالميـة اثر رحـيلـها في
رحلة الريادة  BBC  وتعد من جيل مذيعي الـ لندن

العربية في اذاعة لندن.
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ــــوســـيـــقـي االردني قـــاد فــــرقـــة الـــرواد فـي احلـــفل ا
ــركـز ــاضي فـي ا ــوســيــقي الــذي اقــيم االربــعــاء ا ا

لكي بعمان. الثقافي ا
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رئيس جـمعية السـيارات الكهربـائية التعـاونية االردنية
ضيـفه منتدى عبد احلميد شـومان واخلبيرة القانونية
في الـطــاقـة احملـامـيــة رانـيـا الـهـنــداوي في مـحـاضـرة

بعنوان(السيارات الهجينة والكهربائية في األردن).
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ـساندة ضمن تـوجيـهات وزير الـثقـافة و
احلراك الشعبي السـاعي حملاربة الفساد
ــــالي احلــــاصل في الــــبالد ). اإلداري وا
مــوضــحــا( ان الــســمــبــوزيــوم ســيــكــون
ـشـاركـة قـرابة  25فـنـانا تـشـكـيـلـيا من
ـعــاهـد ـيــة الــفـنــون اجلـمــيـلــة وا أكــاد
اخملـتلـفـة في عـدد من مـحافـظـات الـعراق
وكــــذلـك مــــعـــــهــــد احلــــرف والـــــفــــنــــون
ـؤمل أن يقام الشعـبية).مـشيراً (انه من ا
ــقـــبـــلـــة داخـل أروقــة وزارة فـي األيـــام ا
الـثـقـافـة بـعـد إكـمـال الـدعـوات لـلـفـنـانـ
الـتـشـكيـلـيـ لـلمـشـاركـة بـهذه الـفـعـالـية
الـتـي جتـسـد رسـالــة فـنـيــة حتـمل هـويـة
وزارة الثقافـة وتوثق مرحلـة تاريخية إذ
يعـد الفن الـتشـكيـلي من الفـنون الـقريـبة

واطن العراقي). للمشهد الثقافي وا
واقـــــامـت الـــــدائـــــرة ثـالثـــــة مـــــعـــــارض
سـمـبـوزيـوم عـلى ارض سـاحـة الـتـحـرير
وحـــظــــيت بــــاهـــتــــمـــام وســــائل اإلعالم
ـثـقف والـداعم لـلـفن واجلـمـهـور الـفـني ا
فـي سـاحــة الــتـحــريــر كــمـا قــدمــة دائـرة
الـفـنـون الدعـم اللـوجـسـتي لـلـفـنـان في
ساحة التحرير من مستلزمات الرسم
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تـسـتـعـد دائـرة الـفـنـون الـعـامـة لـتـنظـيم
ســمـــبــوزيـــوم لـــنــخـــبــة من الـــفــنـــانــ
ـيـ الـتـشـكـيـلـيـ عـلى أروقـة واألكـاد
وزارة الــثـــقـــافـــة حتت عـــنــوان (كـــلـــنــا
ديـر العـام لـلدائـرة علي العـراق).وبـ ا
عـويـد العـبـادي (إن هـذه الفـعـالـيـة تأتي
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bMJ¹u  WOMſ√ { لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
ذكــرت تـــقــاريــر إعالمــيــة (أن قــصــة
حــيـاة مـايــكل جـاكــسـون تــتـجه إلى
نتج الذي ساعد في هوليوود عبـر ا
ـلــحـمـة صــنـاعـة الــفـيـلـم الـشـهــيـر ا
الـبوهـيـميـة. وقـالت مـجالت ديدالين
وفـارايـتي وهــولـيـوود ريـبـورتـر (إن

وحوكـم جاكـسـون وتمت تـبـرئته في
عام 2005 من اتـهـامـات بـالـتـحـرش
اجلــنـسـي بـصــبي عــمـره 13 عـامـا.
وفي عام 1994 قام بـتـسويـة دعوى
مدنية اتـهم فيها بـاالعتداء اجلنسي
عـــلى صـــبي آخــر عـــمــره 13 عــامــا

أيضا.
وخضعـت سمعـة جاكسـون للـتدقيق
مـرة أخــرى هـذا الـعـام بــسـبب فـيـلم
ي وثــائـــقي حــصل عـــلى جــائــزة إ
يُـدعى (لـيـفيـنج نـيـفـرالنـد) وفـيه قال
رجالن إن جاكـسـون اعتـدى علـيهـما
جنسيـا في التسعـينيات عـندما كانا

. صبي
وهـاجـمـت عـائـلـة جـاكــسـون الـفـيـلم
ــتــلــكـاته واســتــنــكــرته مــؤسـســة 
ـزاعم مـعـتـبـرة إيـاه إعـادة صـيـاغـة 
فاقدة للمـصداقية وعفـا عليها الزمن
.وقــالـت ديــدالين (إن جـــون لــوجــان
سـيكـتب سـيـناريـو الـفـيـلم). ولم يتم
اإلعالن عـن فـــريق عـــمل الـــفــيـــلم أو

موعد صدوره.
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سـجل الـنـجم ذا ويـكـنـد الـبـالغ من الـعـمـر
29 عــامــاً أغــنــيــة جــديــدة حتــمل عــنــوان

(تشبه سيلينا). 
وبـالتـالي يـبـدو أن الـنـجم الـشـهـيـر يـسـتـعد
إلصدار أغـنيـة عن حبـيبـته الـسابـقة الـنجـمة
ـرة األولى سـيـلـيـنـا غـومـيز. وإنـها لـيـست ا
الـتي يـغـني فـيـهـا ذا ويـكـند عـن سـيـليـنـا بل
كـان قـد غــنى في الـســابق (نـادي أسـمي)
ويـعــتــبـر اجلــــــــمـهــور أنــهـا تــدور حـول
ية سيلينا  وأفـادت وسائل اإلعالم العا
أنه ألـــــغـى ألـــــبــــومًـــــا كـــــامـالً حــــــــول
عالقـتــهـمــا. ذا ويـكــنـد وســيـلــيـنــا بـدآ
يتـواعـدان في شـهر كـانـون الـثاني من
عـــام 2017  وانــــفــــصال في شــــهــــر

تشرين األول من العام نفسه.

كـثف لقـاءاتك وحتركـاتك وال تبـعثـر طاقـتك وقوتك في
مواضيع سخيفة.
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ــغــريــات الــعـــاطــفــيــة كن تـــقــرر الــوقــوف ضــد كـل ا
حذرا.يوم السعد الثالثاء.
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تـكثر التـنقالت وحركة حافظ على هـدوء نبرة صوتك 
التواصل .
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في مــــنــــتــــصف الــــشـــهــــر تــــزول كل اخلالفــــات مع
احلبيب.يوم السعد االربعاء.
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ـطالـب وجتنب ـتازة لـلـقـيـام بـرحلـة ال تـكـثـر ا فـتـرة 
اعتماد اسلوب فظ .

¡«“u'«

تبدأ بالـتخطيط لتأم الوسائل الضرورية لبناء أسرة
ناجحة وسعيدة .
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تـعــيـد قــراءة حـسـابــاتك.يـوم ابـتــعـد عن الــتـحـديــات 
السعد االربعاء.
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تقرر مع احلـبيب الزواج ولـكنكـما قد تـواجهان بعض
االعتراضات من األهل .
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 اســتـمع إلـى رأي ونـصـائـح احملـيـطــ بك ألنك إمـام
خيارات جديدة .
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خالفات مع افراد من الـعائلة ما تلبث أن تزول نتيجة
احلوار معهم . 
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تقف في بدايـة الشهر حلظـة صدق مع نفسك محاوال
تقييم أخطائك السابقة .
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 تـعـيش مـع بـدايـة الـشـهـر ســعـادة عـارمـة في أجـواء
أسرية يحيطها التفاهم.

 u(«
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اكتب مـرادف ومعـاني الكـلمات
افقـيـا فقط  فـي العـمـود الوسط

طلوبة: حتصل على الكلمة ا
wÐdŽ q¦2

1- عاصمة خليجية

2- الفروع

3- اعتراف

4- قوم قدماء

5- بيرق

6- زكام

7- مناطق جبلية زراعية

8- من الغازات

9- التباعد

ـأمـون للـتـرجـمة والـنـشر ـتـرجـمة الـعـراقيـة في دار ا ا
حـاضــرت في الـدورة الـتـدريــبـيـة الـتي اقــامـتـهـا الـدار
بالـلغة االنـكليـزية في مـركز العـراق التدريـبي للتـرجمة

وظفي الدار . الفورية والتحريرية واخملصصة 

ــطـربــة الـلــبــنـانــيـة احــتـفــلت بــوصـول عــدد مـتــابـعي ا
صـفحـتهـا عـلى (تويـتر) إلى 8 مـليـون مـتابع حـقـيقي.
ودخـل حـسـابـهـا عـامه الـســابع مـنـذ إطالقه في شـهـر

كانون الثاني 2012

الـشاعـر والرحـالة العـراقي  فاز
بجـائزة السلـطان قابوس لـلثقافة
والـــــــفـــــــنــــــــون واالداب عن أدب
الـرحالت مشـاركا بـخمـسة كتب

في هذا اجملال.

ــسـلـسل ـمــثل الـســوري أنـضم إلى قــائـمـة أبــطـال ا ا
الـبـيــئـة الــشـامــيـة (بـروكــار) من تـألــيف سـمــيـر هـز
وإخـراج مــحـمـد زهـيـر رجب  مــؤديـا شـخـصـيـة (أبـو

نعيم).
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التـشكيـلي العراقي أفـتتح مؤخـرا معرضه الـشخصي
(تلـميـحات) عـلى كـاليـري كر في الـعاصـمة االردنـية
عمان بحضور جمع من الشخصيات الثقافية والفنية.

سيلينا غوميز
الفـنـية بـالـعمل رسـاما كـاريـكاتـوريا
وانــــــضـم في وقـت الحـق لــــــفـــــــريق
الــكــومــيـديــا الــبـريــطــاني الـشــهــيـر
(مونـتي بايـثون) قـبل أن ينـطلق في
الـعـمل اإلخـراجي مـنـفردا إلـى جيل
ية نشأ في فترة ما بـعد احلرب العا
الثانيـة ح كان الراديـو هو وسيلة
الترفيه األساسية بالنسبة لكثير من
األسـر.ويــقـول في تــصـريـح(الـراديـو
كـان األداة األسـاســيـة الـتي شـحـذت
خــــيـــالي. فـــأنـت تـــســـمع األصـــوات
ـؤثـرات الصـوتـيـة لـكن عـقـلك هو وا
نح هذه األصوات شكال الذي يعمل 
بـصـريـا. كـان الـراديـو تـدريـبـا جـيدا
خلـيــالي مـنــذ الـصـغــر).وإلى جـانب
الــراديـو يــقــول جـيــلـيــام (إن قـراءة
قـــــصـص األطــــــفــــــال واإلجنـــــيـل لم
يسـاعداه في فـهم الـعالم فـحسب بل
سـاعـداه أيـضـا عـلى صـيـاغـة رؤيـته

لهذا العالم في أفالمه).
 انــتـــقـل جــيـــلـــيـــام في شـــبـــابه من
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في عـــالم تـــهـــيـــمـن فـــيه اإلنـــتـــرنت
وخـدمــات الـبث الـرقـمـي عـلى قـطـاع
الــتـرفـيه يــجـد اخملــرج الـبــريـطـاني
اخملضـرم تيري جـيلـيام صـعوبة في
تـقـبل أن مــشـاهـدة األفالم بـاتت إلى
حــد بـعــيــد جتـربــة فــرديـة. ويــقـول
اخملرج الـبالغ من الـعمر ( 79عاما)
الـــذي كـــرمـه مـــهـــرجــــان الـــقـــاهـــرة
الــــســـيــــنـــمــــائي الـــدولـي في دورته
احلــاديــة واألربـعــ بــجــائــزة فـاتن
حمامة التقديرية عن مجمل أعماله (
إن األفالم تفقـد جزءا من قيـمتها إذا
لـم يــشــاهــدهــا الــبــشــر مــعــا).وقــال
جــيــلــيـام (مــشــاهــدة األفالم جتــربـة
جــمــاعــيــة بــاألسـاس. لــذا فــعــنــدمـا
تـشـاهـد فــيـلـمـا وأنت جتـلس وحـدك
على شاشـة تلفاز يـفقد الـفيلم جزءا
كــبـيــرا من قــيـمــته. نــتـحــول شـيــئـا

فشيئا إلى جزر منعزلة).
وينـتمي جـيـليـام الذي بـدأ مسـيرته

ألخرى كـبرت وأنـا استـمع لبـرنامج
ذا جـونـز "بـرنــامج إذاعي بـريـطـاني
كـومـيدي". لـذا عـنـدما انـتـقـلت هـناك
كنت كمن عـاد إلى موطنه الـطبيعي.

تحدة إلى بريطانيا ليبدأ الواليات ا
عــمــله رســامــا لـلــكــاريــكــاتـور. وعن
الــتـجــربــة يـقــول (إنه لم يــشــعـر قط
بـــاالغـــتـــراب مع انـــتــقـــاله مـن قــارة

لم أجد نفسي قط في أمريكا).
وفي بـريـطـانــيـا ذاع صـيت جـيـلـيـام
عـــنـــدمـــا أصــبـح عــضـــوا في فـــريق
الكـوميـديـا الشـهيـر مونـتي بايـثون.
واشــــتــــهـــر جــــيــــلــــيــــام عــــلى وجه
اخلصوص من خالل فـقرات الرسوم
تـحركـة عبـثية الـطابع فـي برنامج ا
سـيـرك مونـتي بـايـثـون الـطـائر.وعن
هــذه الــفــتــرة يــقـول جــيــلــيــام (كــنـا
جنــتـمـع مـعــا كــفـريق لــوضع أفــكـار
الــفــقــرات الـفــكــاهــيـة. أمــا الــرسـوم
فكانت لي وحدي. كنت أتمتع بحرية

إبداعية ال حدود لها).
لـــكـن طــريـق جــيـــلـــيـــام لم يـــخل من
العثرات. ففيـلمه األخير الرجل الذي
قــتل دون كــيــخــوته ظل في مــرحــلـة
دة  30عاما تقريبا تغير التحضير 
فـيــهـا طـاقم الــتـمـثـيـل أكـثـر من مـرة
وواجه خاللـهـا جــيـلـيـام مـشـاكل مع
أحـد منـتجـي الفـيلـم تتـعلـق بحـقوق
لـكيـة والتـوزيع.ويرى جـيلـيام (أن ا

مـــــــــــــشــــــــــــاق
الـتـجـربـة جزء
حــــــيـــــــوي من
عمـليـة صنـاعة
األفالم. ويــقــول

إنـــهــا الـــرحـــلــة.
حتــــــــــــــــــــــاول أن
تــتــخـــيل الــعــالم
فـتـفـشل ثم حتـاول

مرة أخرى). وفـي عمله الـسيـنمائي
يــقـول جــيــلـيــام (إنه يـفــضل الــعـمل
بـعيـدا عن شـركـات اإلنتـاج الـكـبرى
ـلي عـليه ـنأى عـمن  حـيث يكـون 
ما يـقـوم به. ويقـول شـركات اإلنـتاج
الــــكـــــبــــرى تـــــضخ األمـــــوال في كل
االجتــاهــات لــكــنــهــا تــضـخ مــعــهـا
تـعـلـيـمـات وترسـم مسـارات. ال أحب

أن أكون جزءا من ذلك).

ZMOJ  rKO  —u×  Êu Uł …UOŠ 

مايكل جاكسون

Issue 6519-6520 Sturday-Sunday 30/11-1/12/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6519-6520  السبت-االحد 3 من ربيع الثاني 1441 هـ 30 من تشرين الثاني (نوفمبر) 1 من كانون االول (ديسمبر) 2019م

ــنـتج جــراهــام كـيــنج حــصل عـلى ا
ـــــا في ذلـك احلــــقــــوق احلــــقــــوق 
ـتـلـكـات ـوسـيـقــيـة من مـؤسـسـة  ا
جـاكـسـون لـيـصـنع فـيـلـمًـا عن حـياة
ـــزاعم الـــنـــجم الـــذي تـــلـــطخ إرثه 
انتهاكـات جنسيـة بحق أطفال. ومن
توقع أن يسلط الفيلم الضوء على ا
رحـلـة جـاكـسـون
وجنوميته كطفل
قـبـل أن يـتــحـول
إلـى أيـــــقــــــونـــــة
ـــيــة انــتــهت عــا
بــــــوفـــــاتـه عـــــام
50 2009 عــــن 
عـــامـــا بـــجـــرعــة
زائــدة مـن عــقــار
قــــوي يـــســــاعـــد
عـلـى الـنــوم قـبل
أسابـيع من حفل
كـــان يــعـــتــزم به
الــــــــعـــــــــودة إلى

الغناء).
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وسم ـصري حـسن الـرداد عن مـسلـسـله  مـثل ا كشـف ا
قبل إذ نشر عبـر صفحته اخلاصة على دراما رمـضان ا
أحـد مـواقـع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي صـورة مـركـبـة جتـمـعه
ي آل بــاتــشـيــنــو وعـلّـق بـالــقــول( انـا و عم ــمـثـل الـعــا بــا
بــاتــشــيــنــو الــلى وقف مع اجلــيل كــلـه رمــضـان 2020
اضي مـسلسل انتـظرونا). وعـرض للرداد في  رمـضان ا
(الـزوجة 18) تألـيف مـحـمـد أبو الـسـعـد وخالـد أبـو بـكر
ووليـد أبو اجملد وأشـرف على الكـتابة الـسينـاريست أم
جمـال إخـراج مـصـطـفى فكـري وشـاركه الـبـطـولـة جانب
ناهـد السباعي هيـدي كرم سلوى خطـاب شيماء سيف

محمود البزاوي.
مثلة حال شـيحة دور البطولـة بفيلمٍ جديد الى ذلك تلـعب ا
ـمـثل تامـر حـسني الـذي جتـتمع به ألول مـرة بـعملٍ أمام ا
سـيـنـمـائي.حـيـث سـتـلـعب دوراً رئـيـسـيـاً بـفـيـلم (مش أنـا)
. والـقصة الذي اعـتذرت عـنه الفـنانـة مي عز الـدين مـؤخراً
من ســـــيــــنـــــاريــــو وتـــــألــــيف تـــــامــــر حـــــســــنـي وإنــــتــــاج

واإلخراج لسارة وفيق (سينرجي)
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سكـاني مـعـتـمد من قـبل وزارة الـتـخـطيط
ــرة االولى لــعـام . 2017وهــذه لــيــست ا
التـي حتصـل فيـهـا مـجـمـوعـة (الـشـرقـية)
ـركـز االول  ,فـقـد سـبق ان احـتـلت عـلى ا
ـــوقع في اســـتــطالعـــات اجــرتـــهــا هــذا ا
مــنــظــمــات مــحــلــيــة ودولــيــة . وفي هــذا
االســتــطالع حــصــدت قــنــاة (الــشــرقــيــة)
الـفــضــائـيــة اعـلـى نـسب مــشــاهـدة في 4
مــــــحــــــاور مـن اصل  6هي احلــــــواريــــــة
ـنـوعة , والثـقـافـيـة والـدرامـا والـبـرامج ا
ركز االول في تلتها (الـشرقية نـيوز) في ا
ــركــز الــثــاني في الــبـرامـج احلــواريـة وا
شاهدة الطارئـة. وجاء في مقدمة كراس ا
انـــــيـق وزع بــــــ احلــــــاضـــــريـن في اول
ـارسـة مـكـتــوبـة لـلـمـجــمـوعـة بـعـنـوان,
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راكز جاءت قناة (الشرقيـة نيوز) ضمن ا
االولى في اسـتـطالع لـلـرأي اجـراه مـركـز
نـايـا لــلـتـدريب االعالمـي بـشـأن االحـداث
الــتي رافــقت االحــتـــجــاجــات في بــغــداد
واحملـافــظــات مــنــذ انــطالقــهــا في شــهـر
ــــاضي  ,حـــيـث شـــمل تـــشــــرين االول ا
االسـتـطالع عـيـنـة قـوامـهـا  70صـحـفـيا
وكـاتـبـا من مـخــتـلف وسـائل االعالم في
احملافـظـات الـتي تـشهـد تـظـاهـرات ضد
تــفـــشـي الــفـــســـاد وغـــيـــاب اخلـــدمــات
وتــــراجع فـــــرص الــــعــــمـل . ويــــوضح
ركـز لـقـياس االستـطالع الـذي اجـراه ا
رأي اخملتص ازاء القـنوات التي كان
لها حضـور مستـمر خالل االحداث ان
(العـيـنـة شـملت  70صحـفـيـا وكـاتـبا
اتــفـــقت عــلى  5قــنـــوات فـــضــائـــيــة
بتـغطـيـة االحتـجاجـات بـشكل جـيد ,
ـركـز حـيث حـلت الـشـرقـيـة نـيـوز بـا
الثاني رغم محاوالت التضييق على
وسائل االعالم واسـتـهداف الـبعض
ـنع تــوثـيق االنـتــهـاكـات او مـنـهــا 
ايصال صوت احملـتج للـمنظمات

اخلاصة التي يعتمـد عليها في احلصول
ــعــلــومــات) ,واضــاف ان (هــنــاك عــلى ا
استطالعـا اخر وهو قـيد الـتحلـيل يشمل
اكثر  50مراسال صـحفـيا في احملـافظات
عرفة الـصعوبـات بنقل االحداث ) ,واكد
اسـمـاعـيل انـه (لم تـكن هـنــاك صـعـوبـات
ــركــز قــاعـدة الجــراء الــعــيـنــة المــتـالك ا
ـوثوق حيث كانت بيانات للـصحفي ا
االجابـات عن اي الـقـنـوات الـتي كـان لـها
حضور مـستـمر في تـغطيـة االعتـصامات
عـبر  الـرسـائـل النـصـيـة بـسـبب احلـجب
الذي شهدته مواقع التواصل االجتماعي
بـعـد قــطع االنـتـرنـت). وكـانت مـجــمـوعـة
قنـوات (الشـرقيـة) الفـضائـية قـد حصدت
ركـز االول فـي احدث اسـتـطالع اقـامـته ا
يـة الستـطالعات الرأي اجملموعـة االكاد
لـعـام  2019اعـلى نــسب مــشــاهــدة لـدى
اجلــــمـــــهــــور الـــــعــــراقي ,حــــيـث شــــمل
االستطالع الـذي استغـرق اجنازه اربعة
اشـهــر فــقط عــيــنــة قــوامــهـا الـف فـرد
يـتـوزعـون عـلى  15مـحـافـظـة يـبـلغ
مـجــمــوع سـكــانــهـا  33مـلــيــونـا
و 416الف نسـمـة وفق احـصاء

احلــقــوقـــيــة واالنــســـانــيــة) ,مــؤكــدا انه
(لوسائـل التـواصل االجتـماعي دور كـبير
وفـــاعل في ايـــصـــال صـــوت احملـــتـــجــ
للخارج وكذلك حتديد مواعيد التظاهرات
واالعتـصـامـات اضـافـة الى ابـراز مـطالب
احملتج وخلق التفاعل مع االحداث الى
جــانب تــوثــيق االنـــتــهــاكــات وحتــشــيــد
اجلمـاهـيـر وتوعـيـتـها عـبـر الـهاشـتـاكات
مثل: نازل اخذ حقي و نريد وطن) ,بدوره

ركز ياسر اسماعيل لـ  ,قال مدير ا
(الـــزمــــان) امـس ان (االســـتــــطـالع الـــذي
اجــراه مـــركــز نـــايــا لـــلــتـــدريب االعالمي
والرصد ودعم وسائل االقـليات بـالشراكة
مع مــنـظــمــات دولــيـة  ,شـمل صـحــفـيـ
ـنتـفضة وبعض الـكتـاب في احملافـظات ا
ومنها بـغداد والبصـرة وذي قار والنجف
ـثـنى وبـابل ومـيـسـان اضـافة وكربالء وا
ــتـابــعــ لالحــدث من احملــافــظـات الى ا
الشماليـة ومنها اقـليم كردستان) ,مشيرا
الى ان (الهـدف من االستـطالع هـو لبـيان
مـدى تـأثيـر الـقـنـوات ووسـائل الـتـواصل
االجتـمـاعي في االحـتـجـاجـات وجنـاحـها
ـصـادر بـتـغـطـيـة الـتــظـاهـرات ومـعـرفـة ا

قـــيـــاس رأي اجلـــمـــهـــور ازاء الـــقـــنـــوات
ـفضلة (يشـكل البث الفضائي الفضائية ا
حتـديــا كــبــيــرا الي دولـة مـن دول الـعــالم
الـراغـبة فـي احلـفـاظ علـى مـجـتمـعـهـا من
ــصــيـر , حــيث الــكـيــنــونــة والــهــويــة وا
فـــوســـائل االعالم والســـيـــمـــا الـــقـــنـــوات
الفضـائيـة تسـهم بشـكل كبـير في صـناعة
الرأي العام  ,وبناء موقف اجلمهور جتاه
القـضايـا اخملتـلفـة سـواء اكانت سـياسـية
ا يتناغم مع او اجتماعية او اقتصادية 
ا يـتوافق مع صـلحة الـعلـيا لـلبالد ,و ا
االســتــقــطــابــات الــعــربــيــة واالقــلــيــمــيـة
ــنــطــقــة والــعـالـم). وقـال والـدولــيــة في ا
الـدكــتـور عــمـار طــاهـر فـي تـعــقـيــبه عـلى
ــيــة االســتــطالع ان (اجملــمـــوعــة االكــاد
الستـطالعـات الـرأي تـقـدم اول نـتـاجـاتـها
العلمية للعام اجلاري على امل ان يتفاعل
معه الـبـاحثـون وطـلـبة الـدراسـات العـلـيا
ـراكز الـبـحـثـيـة في قـطـاع االعالم و وا
ـؤسـسـات يـسـتــفـيـد من نــتـائـجـه ا
االعالمــيــة والـقــائــمــ عــلــيــهـا
اضافـة الى اجلهـات الـرسمـية

عنية).   ا

ياسر اسماعيلحصاد (الشرقية نيوز) يتابع احتجاجات تشرين


