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التشكـيلية العراقية تشرف على دورة فـنية للفخار يقيمها
مركز ثـقافة الطفل في قـصر الثقافة والـفنون في البصرة
بــعـنـوان (الــتـراث الـعــراقي واثـرة الـواضح فـي الـفـخـار)

ابتداء من الـ  16من الشهر اجلاري.
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اخملـــرج الـــعـــراقـي صـــدر له عن
شـركـة االنس لــلـطـبـاعـة والـنـشـر
كــتـــاب ضم نــصــوصــا بــعــنــوان
(مـشـاعـر) يـقع في  140صـفـحـة
ـــتــــوسط  قـــدم له مـن الـــقـــطع ا

الكاتب والصحفي طه جزاع.
 ÍœdJ « w½U¼

الــصــحـفـي االردني نــعــاه مـجــلـس نـقــابــة الــصــحــفــيـ
ـوت عن عـمـر نـاهـز  64 عـامـاً االردنـيـ بـعـد ان غــيـبه ا
مـخلـفـا مـسيـرة عـطـاء في وكالـة األنـبـاء األردنيـة مـحرراً

وسكرتيراً للتحرير وفي التلفزيون األردني.
bOF  wKŽ b³Ž

ـسـرح الـوطني الـفـنان الـعـراقي تـعرض له عـلى خـشـبة ا
مـســرحــيـة (بــهــلــوان من هـذا الــزمــان) وهي من تــألــيـفه

واخراجه.
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ـدير الـعام لــمهـرجان أيـام قرطـاج السـينـمائيـة اعلن أن ا
ـهرجـان سـيـحتـفي هـذه السـنـة في قـسم (سيـنـما حتت ا
اجملـهـر) بـأربـعـة بـلـدان هي: لـبـنـان  نـيـجـيـريـا  تـشـيـلي

واليابان.
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ي الــعـراقي صــدر له عن دار الــشـؤون الــثـقــافـة االكــاد
العامـة ضمن سلسـلة مدن عراقـية كتاب بـعنوان (النجف

دينة ..أوراق جغرافية). احملافظة وا
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صري يستـكمل هذه االيام تصـوير مشاهده في مثـل ا ا
ـشـاهد فـيلم (لص بـغداد) وكان إمـام صـوّر الكـثـير من ا
في الـفـيــلم قـبل إنـشـغـاله بـتـصـويـر مـسـلـسل (هـوجـان)

الذي عرض في رمضان.
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ـصري يعود الى الدرامـا التلفزيونـية بعد غياب3 مثل ا ا
ســنــوات مــنــذ آخــر مـــســلــسل له في عــام  2017 وكــان
بـعـنـوان(كـفـر دلـهـاب) حث تـعـاقـد عـلى بـطـولـة مـسلـسل

نتج تامر مرسي.  لرمضان  2020مع ا
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والــذي مـــر بــأزمـــة مــرضـــيــة خالل
ـاضــيـة.وجـاء في األيــام الـقــلـيـلــة ا
نص الـبـيان :(يـتـقـدم مجـلس نـقـابة
ــهن الـتـمـثـيـلــيـة بـخـالص الـشـكـر ا
تحدة لـلخدمات والتقديـر للشركـة ا
اإلعالمــيـة عـلى رعـايـتـهـا وتـكـفـلـهـا
بعالج الفنـان الكبيـر حسن حسني
ـصري وهـو واحـد من رمـوز الـفن ا
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مـثلة الـسورية جـيني إسبر أكدت ا
أنها أصـيبت بالتـعب واإلرهاق بعد
موسم درامي شاق وطويل) مشيرة
ـوقع الــفن إلى (أنــهـا في تــصــريح 
عادت إلى دمشق لـتلتـقط بعضاً من
أنــفــاســهــا).وأشــارت إلى (أن الــفن
أخــذ من وقـتـهــا الـكـثــيـر خالل هـذا
ــوسم خـاصـة أنــهـا قــضت أيـامـاً ا
عديـدة بالـسفـر ب دمـشق وبيروت
وأبـو ظـبي األمـر الـذي أبـعدهـا عن
حـيـاتـها اخلـاصـة والـعـائلـيـة نـوعاً
مــــا).وأكــــدت (أنــــهــــا راضــــيــــة عن
إطاللتهـا الدرامية هـذا العام والتي
تنوعة خاصة وصفتها بالغنـية وا
أنها قدمت شخصيات جديدة عليها
لم يسـبق لهـا وأن قدمـتهـا). وأطلت
إســـبــــر بـــثالثــــة مـــســـلــــسالت هي
(حـــرمـــلك) و(عن الـــهـــوى واجلــوى

و(سالسل ذهب).
عـلى صــعــيــد آخـر اصــدرت نــقــابـة
هن التمثيلـية  بيانا تقدم فيه كل ا
ـتـحدة الـشـكـر والـعـرفان لـلـشـركـة ا
للـخـدمات اإلعالمـيـة (تامـر مرسي)
بـعــد تــولـيــهـا الــتـكــلـفــة والـرعــايـة
الكاملة لعالج الفنان حسن حسني
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ـغـاربي لـلـفـيـلم الـذي يـقام ـهرجـان ا اعـلن ا
غرب أسماء دينة وجدة في شـمال شرق ا
تنـافسة عـلى جوائز دورته الـثامنة األفالم ا
الـتي تـقــام خالل حـزيــران اجلـاري وأسـمـاء
ـهـرجـان الذي .وتـأسس ا ـكرمـ الـفـنـانـ ا
تـنظـمه سـنويـا جـمعـية ”سيـني مـغرب “في
نـافسة فيه على دول شمال  2012وتقتصر ا
ـوقعـه على ـهـرجـان  غرب أفـريـقـيـا.وقـال ا
اإلنــتــرنت (إن مـــســابــقــة األفـالم الــطــويــلــة
ـغــرب واجلـزائـر سـتــشـمل ســتـة أفالم مـن ا
وتــونس بـيــنـمــا سـتــشـمل مــسـابــقـة األفالم
ـغـرب واجلـزائـر الـقــصـيـرة  12فــيـلـمـا مـن ا
وتـــونس ومـــوريـــتـــانـــيـــا.ومن أبـــرز األفالم

ـتـنـافـسة الـطـويـلـة ا
ــهــرجـان الــفــيـلم بـا
الـتـونـسي ”فـتـوى“
الـــــذي يـــــتـــــصــــدى
لــقــضــيــة الــتــشــدد
الــديــني وســبق أن
حـصــد الـعـديـد من
اجلــــــــــوائــــــــــز في
مهـرجانـات عربـية
وأجنـبيـة).ويرأس

جلـنة حتـكـيم مسـابـقة األفالم
ي اجلزائـري أحمد الطـويلة الـناقـد واألكاد

والـــعــربـي ومــا قـــدمـــته الـــشـــركــة
ــتـحـدة هـو تــكـر لـلــفن والـفـنـان ا
ـهن الــتـمـثــيـلـيـة ـصـري نـقــيب ا ا
أشـــرف زكـي)..وكـــان حــــســــني قـــد
تــعـــرض ألزمــة مـــرضــيـــة مــؤخــرا
تـحـدة لـلـخـدمات وتـولت الـشـركـة ا
اإلعالمـيـة مــسـألـة عالجه حـتى بـدأ

في مرحلة التعافي.

بــجـــاوي وتـــضم في عـــضــويـــتــهـــا اخملــرج
ـغـربي حـسن بـنـجـلـون واخملـرجة ـنـتج ا وا
غـربـية الـتونـسـية سـلـمى بـكـار والبـاحـثـة ا
ــوريـتـاني عـبـد عـائـشــة بـلـعـربي واخملـرج ا
الـرحمن الهي.ويـرأس جلنـة حتكـيم مسـابقة
األفالم الــقـصــيــرة اخملـرج والــســيـنــاريـست
اجلـــــزائـــــري رشـــــيـــــد بن عـالل وتـــــضم في
ـمثـلة اجلـزائريـة زهرة حـركات عـضويـتهـا ا
واخملــرج الــتــونــسي أنــيس األســود.ويــكـرم
ـهـرجان الـذي يـعـقد في الـفـترة من  11إلى ا
ن أثروا السينما   15حزيران ستة فنان 
بـــــأعــــمـــــالــــهـم في مـــــجــــالـي الــــتـــــمــــثـــــيل
ــصـري ــمــثـل ا ــكــرمــون هم ا واإلخــراج.وا
شـريف مـنيـر واخملـرج اجلـزائري-الـفـرنسي
مثلة التونسية فاطمة بن رشيد بوشارب وا
ســــعــــيــــدان واخملــــرجــــ
ـــغـــاربـــة كـــمـــال كـــمــال ا
وســــعـــــد الـــــشــــرايـــــبي
ومــــحــــمــــد بــــنــــقــــدور.
وبـــــــجــــــانـب عــــــروض
األفـالم والــــــــــنـــــــــدوات
هرجان النقـدية ينـظم ا
ورش عـمل في مـجـاالت
الـسـينـاريـو والتـصـوير
ـمثل واإلخراج وإدارة ا

والتحليل السينمائي.

ـا يـرجع تـشـعـر الــيـوم بـالـكــسل والـضـعف ولــكن ر
السبب إلى العمل بطريقة خاطئة .
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تكره الـروت و التكرار و تعشق احلرية و االسفار و
التنقل و الرحالت و عدم الثبات على شي.
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انــتـبه الـى صـحــتك ألنك تـعــمل لــفـتــرات طـويــلـة دون
راحة.
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 قد تُسامَح على بعض األخطاء ويُغَض الطرف على
اسلوب طائش غير متعمّد.
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 ال تـتـعــجب الـيـوم من عـدم قـدرتـك عـلى الـتـعـامل مع
احلبيب. رقم احلظ .2
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 إن الظروف سهلة بالفعل وعليك التخلّي عن حتفّظك
في سبيل مواكبة أحداث الشهر الواعدة.
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ابذل كل جهـدك لكي تشعر بـالتوازن وحاول أال تربط
األمور ببعضها.
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تتـعـاطف الظـروف مـعك و ستـكـون حتالـفـاتك ناشـطة
جدًّا .يوم السعد االحد.
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ـــرونــة بــبــعض تــفــتــقـــر احــيــانــا الى الـــكــيــاســة و ا
تصرفاتك.يوم السعد االربعاء.
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سيـفكّـر اخلصم مـليًّـا قبل اتـخاذ ايـةخطـوة معـاكسة.
ا سيتركك وشأنك.  ور
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 ذكاؤك حاد لكنك تفتقد لصفة اللباقة و التكتيك لذا
ال بد من احلذر من سوء التفاهم .
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تــتــمــتع بـــدفء األوقــات وتــوظّف طــاقـــاتك ومــواهــبك
لتحس أوضاعك وإلعادة ترتيبها .
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اكـــــتب مــــرادف ومـــــعــــاني
الــكـلــمــات افـقــيــا فـقط  في
الــعـــمـــود الــوسـط حتــصل
ــطــلــوبــة: عــلى الــكـــلــمــة ا

(مطربة لبنانية):
غفرة 1-العفو وا

ة 2-من اسماء مكة القد
3-اصناف

كان 4-حام حول ا
5-من اسماء النار
6-دولة خليجية
7-نقيض خسارة

8-أداة نقل
9-آلية عسكرية ثقيلة

اليـوم اضع ب ايـديكم احدى الـهفـوات االعالمية وبـاخلصـوص البرامج
ـة وما التـلـفزيـونيـة الـتي تُعـرض عـبر الـفـضائـيات بـعـنوان حتـلـيل اجلر
شابه ذلك  من وجهة نـظري اعتقـد ان مثل هذه البرامج من اخلـطأ بثها
عبـر الـتلـفـزيون وسط مـشـاهدة عـائـليـة  وذلك إلنـها تـقـدم دراسة كـامـلة
ـارسـة العـنف  بل ومـا هو ة و ومفـصـلة بـشـأن كيـفـية ارتـكـاب اجلـر
ادهى من ذلك ومع شديـد االسف يتم عرضـها على جـميع افراد األسرة

العراقية من صغار وكبار .
حيث انـتـشرت هـذه البـرامج عـبر الـقـنوات الـفـضائـية ويـطل عـليـنـا منـفذ
ـته الـوحشـية العـملـيـة عبـر شـاشة الـتلـفـزيون ويـشرح كـيف ارتـكب جر
ـا يؤدي الى وضع فـكرة جـديدة واصالح االخـطاء التي وبالـتفـصيل  
ـا يـعطي اوقعـته بـيـد الـقوات االمـنـيـة وهـذا ذاته اخلطـأ الـكـبـير جـداً  
خـطــة كـامـلـة مـحـكـمـة جملــرم جـديـد عن طـريق مـشــاهـدته لـهـذه الـبـرامج
ودراسـتـهـا من جـديـد عـنـد بـعض الـبـالـغـ او االحـداث  وكـمـا الحـظـنا
ـة كــان صـغــيـراً فـي الـسن اعــتـرف خالل مــؤخـراً احــد مـنــفـذي اجلــر
ـة واخـذ الـفـكـرة من احـد الـتـحـقـيق انه كـان يــتـابع بـرنـامـجـاً عن اجلـر
ـة وعــالج االخـطـاء الــواردة لـدى اجملــرم وقـتل شــخـصـاً مـنــفـذي اجلــر

وسرق امواله ! .
ومن هـنـا نـدعو اجلـهـات الـرقـابـيـة اخملـتـصـة في االعالم لـلـنـظر فـي هذه
ة في اجملـتمع كـونها الـبرامج ومـنع بثهـا عبـر الفـضائيـات لتـقليل اجلـر

احد اسباب تفشيها .
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وبيـنمـا كانت تـهم إنزلـقت وكادت تقع
عـلى األرض لـوال أن تـدخل الـراقـصـان
ومـنـعــا حـصـول ذلك.وبـعــدهـا أكـمـلت
غـاغـا وصـلـتـهــا بـشـكل طـبـيـعي وكـأن
شــــيــــئـــاً لـم يـــحــــدث حــــيث أمــــتـــعت
جـمهـورها بـأغنـية من ألـبومـها (بورن
زيـس واي) وكــــــانت تــــــرتــــــدي زيًــــــا
(مــيـتــالـيـك) بـالــلـون الــذهــبي ذا قـطع
فـضــيـة كـمــا كـان شـعــرهـا أشـقـر وذا

خصالت زرقاء.
ية غنية العا على صعيد آخر أهدت ا

{ لـــــــوس اجنــــــلــــــوس  –وكــــــاالت -
ــيــة لــيــدي ـــغــنــيــة الــعــا تــعــرضت ا
ـسرح أثـناء ـوقف مـحرج عـلى ا غـاغا
ــهـا لــعــرضـاً في أحــد الـفــنـادق تــقـد
الــفــاخـــرة في مــديـــنــة الس فـــيــغــاس

األمريكية.
ونــــشــــرت صـــحــــيــــفـــة (ديــــلي مــــيل)
الـبـريـطـانـيـة مـقـطع فـيـديـو يـظـهـر مـا
حــدث حــيث بــدت غــاغـا جتــلس عــلى
منـصة معـدنية لـيقتـرب منهـا راقص
مــحـاوالن مــســاعـدتــهـا عــلى الــنـزول

صـــورة أخــرى جملــمــوعـــة كــامــلــة من
ــرصّـــعــة األســاور بـــاهــظـــة الــثّـــمن ا
اس وأسـفلها محـادثة مع مصمم باأل
اجملـوهـرات الــذي أ صـفـقــة الـشـراء

للمجموعة. 
ــيــة الـى ذلك حتــدثت الــنــجــمــة الــعــا
ــا جــيــنــيــفــر لــوبــيــز عن ابــنــتــهــا إ
ومـوهــبـتــهــا في الـغــنــاء قـائــلـة (لــقـد
حــصــلـت عــلى صــوت والــدهــا إنــهــا
ا ـكن إل مـذهـلـة إنه ألمـر طـبـيـعي 
أن تــغـني دومــا. أتـذكــر عــنـدمــا كـانت

كـاردي بي طفـلـتهـا كـالتـشر ذات الـ10
أشهر قـطعة مـجوهرات باهـظة الثمن
و هـي عــــــبــــــارة عـن ســــــوار مُــــــرصّع
ـاس وصـلت قـيـمـتـها إلى  80ألف بـاأل

دوالر.
ــتـابــعــ عــبـر وشــاركت كــاردي بي ا
صـفـحـتـهـا اخلـاصـة عـلى أحـد مـواقع
الـتـواصل اإلجـتـمـاعـي صـورة ظـهرت
فيـها يد طـفلتـها وهي ترتـدي السوار

إال انها عادت وحذفتها.
ـوقع الـفن.وأيـضاً قـامت بـحذف وفـقا 

رضـــيـــعـــة في ســـريـــرهــا وكـــانت
حتــدث طــنـــيــنــا كـــأنــهــا حتــدث
نفـسهـا). وكشـفت ان (والدهـا كان
متـأكدا من امـتالكهـا موهـبة الـغناء
انـذاك) قائـلة: كـان مارك يـقول: إنـها
تغـني هذا شـعور جـيد لـها لـروحها
وجسدها... كـان بإمكانهـا الغناء منذ
صـغرها.وعـن احتمـاليـة ظهـور ابنـتها
ـسرح أجابت لوبيز:( إذا معها على ا
أرادت هي ذلك فــقط ال أريـد إجـبـارهـا

على أي شيء).

جيني أسبر في مشهد من أحد أعمالها
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ـســتـقل بــايــعـاز من رئــيس مــجـمــوعـة االعـالم ا
االستاذ سـعد البزاز قـام برنامج (كسـوة العيد)
الذي عـرضـته قـنـاة (الـشـرقـيـة) خالل ايـام عـيد
بـارك بـتوزيع كـسـوة العـيـد على اطـفال الفـطـر ا
ـوصل ــهـجــرين في مــخــيم حــسن شـام فـي ا ا
ومــخــيم االهـل في مــنــطـقــة (ابــو غــريب).وكــتب
االعـالمي عــلي اخلــالــدي مـــقــدم الــبــرنــامج في
صـفحـته على (انـستغـرام) ثاني ايـام عيد الـفطر
(مـسـتـمـرون بـجـولـتـنـا مع االحـبـة الـكرام ونـحن
هذا الـيوم في مخيم االهل في ابـوغريب ووجدنا
حـجم مـعـانـاتــهم وامـنـيـاتـهم بــعـودتـهم لـديـارهم

ـسـتـحـقـات ولـله احلـمـد وتـوفـيـر عـالج وابـسط ا
زرنـا حــتى االن مـا يــقـارب الـف طـفل من خالل

كسوة العيد).
الى ذلـك  االعالن ضــــمن فــــقــــرات بــــرنــــامج
ركز (ظهيرة العيد) ان (قناة الشرقية حصدت ا
االول كافـضل قناة مـشاهدة في رمـضان ضمن
ـشاهير) وكان احتفـال اقامته في بغـداد مجلة ا
مــهــرجـان جنــوم الــفن واالعالم  الــذي اقـيم في
ـبــارك قـد كـرم الـكــويت خالل شــهـر رمـضــان ا
(الـشـرقـيــة) كـأفـضل قــنـاة عـربــيـة في رمـضـان
1440 هـ -  2019 ومـــثل الــقـــنــاة خـالل حــفل

التكر االعالمي علي اخلالدي.
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حـظــيت الـدورة الـبـرامـجــيـة الـرمـضـانـيـة
ـتــابـعــة واسـعـة من لــقـنـاة (الــشـرقــيـة) 
ـــا حــفـــلت به من الـــعــائـــلـــة الــعـــراقــيـــة 
مـسـلـسالت اجـتمـاعـيـة وبرامج كـومـيـدية
هـادفـة. وبـعـد ان ودعـنـا الـشـهـر الـفـضـيل
نـتوقف عنـد اراء بعض الـفنانـ بشأن ما
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ـمـثل الـكومـيـدي احـسان قـدمـته الـقـناة. ا
دعدوش قال عن البرامج التي حرص على
مـشـاهدتـهـا ( اكثـر البـرامج الـتي حرصت
عـلى مـتابـعتـهـا في رمضـان العـام احلالي
هي بـرامج قناة ( الـشرقية ) كـونها حتمل
اكـثر من نتـاج منها مـسلسل الـفندق الذي
ـتـفـشـيـة في يـتـنـاول احلـاالت الـسـلـبـيـة ا
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. كـذلك الـبـرنـامج الـسـاخـر ـثـالً تـركـيـاً و
ـثل درامـا خالل الـعـام خلــة ) وعن ابـرز 
احلــالـي قــال (انه الــفـــنــان مــحــمــود ابــو
الـعباس الذي عاد بقوة من خالل مسلسل

الفندق ).
 ويـشاركنا اخملـرج فالح العزاوي احلديث
بـالـقـول ( لـقد تـابـعت وبـاهـتمـام مـسـلسل
الـفـنـدق وبالـرغم من الـسـلبـيـات الـتي فيه
لــكــنه مأل الــفــراغ في الــدرامـا الــعــراقــيـة
وكـذلك تـابـعت الـبـرنامج الـكـومـيـدي شلع
قـلع وهو برنامج خفيف على مائدة افطار
األسـرة الـعـراقيـة بـعد صـيـام طـويل حيث
عــالج بـعض الــسـلــبـيــات في مـجــتـمــعـنـا
بـطريقة كوميديـة اما مسلسل هوى بغداد
فـقد اعطى فـسحة حـلوة لبـغداد وشبـابها
بــعــد ان تـقــطــعت انــفـاســنــا من االخــبـار
ـلـفقـة والكـاذبـة وكذلك تـابـعت البـرنامج ا
واضيع الـساخر خلـة فانه ناقش بـعض ا
الــعـراقـيــة لـكـنه حتـت مـسـتــوى الـطـمـوح
ـثل لـلـعـام الســبـاب عـديـدة ) وعن ابــرز 
احلـالي اضاف العزاوي ( انـه محمود ابو
الـعـبــاس الـذي عـرفـنـاه بـتـلـقـائـيـته فـكـان
االبـرز فـي مـسـلـسل الـفـنـدق بـعـد ان غـاب

طويال عن الشاشة العراقية ) .
مثل نزار علوان ( برغم ارتباطاتي وقال ا

اجملـــتــــمع وهـــو في نــــفس الـــوقت عـــودة
صـحيحـة للدراما الـعراقية كـذلك البرنامج
الـكوميدي شلع قلع ومـسلسل هوى بغداد
خـاصـة ان ابـطـال هـذا العـمل هم مـن جيل
الـشباب ويـشاركون الول مـرة وهي جتربة
سلـسل حقق تميز من نـاجحة سيـما ان اا
ــثـلــة تــونــســيـة نــوع خــاص بــإشــراكه 

الــفــنـيــة لــكــني تــابـعـت مـاقــدمــته قــنـاة (
الــشـرقـيـة ) في شـهــر رمـضـان خـصـوصـا
مـسلسل الفندق وهو يبشر بعودة الدراما
الـعـراقـية الى سـابق عـهـدهـا خاصـة انـها
جـمـعت جنـوم الفـن العـراقي كـذلك تـابعت
مـسلـسل هوى بـغداد وكـان العـمل نـاجحا
اضــافـة الى بـرامـج اخـرى سـاخــرة مـنـهـا
ثل اكـد (ان هـناك شـلع قـلع ) وعن ابـرز 
اكــثـر من جنم واحـد) . وقـال االعالمي طه
رشـيد ( شاهدت حلقات قـليلة من مسلسل
الــفــنـدق الــذي كـشـف الـواقع وهــو احـدى
مـهام الفنان العراقي ولكن الكشف يحتاج
الـى خــطـــوة اخـــرى وهي مــعـــاجلـــة هــذا
الـواقع من اجـل تغـيـيـره وهـذا بـاعـتـقادي
اخلـلل في الـعـديـد من االعمـال الـدرامـية )
ــثل في شــهــر رمــضــان وقــال عـن ابــرز 
(اجـد في الفـنانـ احسـان دعدوش وعلي
جــابـر طـاقـة فــنـيـة لم تــسـتـثـمــر بـالـشـكل
الـصـحـيح وامـا في اجلـانـب االخر فـانـني
مـثل محـمود ابـو العـباس قدرة اجـد في ا
تـتـعـدى حـدود احملـلـيـة ) وشـاركـنـا الرأي
ــمــثل ريــاض شــهــيــد بــالــقــول ( غــابت ا
الـدرامـا العـراقيـة عن الـسبـاق الرمـضاني
لــكـنــهـا عــادت بـاكــثـر مـن عـمل درامي من
خالل شــاشــة ( الـشــرقــيـة ) في مــســلـسل

الـفندق الذي قدمه نخبة من فناني العراق
كــذلك مــسـلــسل هـوى بــغـداد اضــافـة الى
اعـمـال كـومـيـديـة اخـرى مع ظـهـور وجـوه
جـديدة وهي حالة صحـية نتمنى ان تدعم
ـطرب رضـا اخلـياط ( وتـتـواصل ).وقـال ا
انـــا من مـــتـــابـــعي قـــنـــاة ( الـــشـــرقـــيــة )
ومـاتـقدمه من بـرامج انسـانـية وكـوميـدية
واهم مــاقـدمـته لـنـا فـي رمـضـان مـسـلـسل
الـفـنـدق الـذي يـتـنـاول االحـداث الـسـلـبـيـة
الـتي نـعانـيهـا كذلك مـسلـسل هوى بـغداد
الـذي قـدم بـغداد كـاجـمل مـدينـة وبـالـتالي
حـقق مشـاهدة واسعـة للـعائلـة العـراقية )
ــثل اكـد ( انـه الـفــنـان عــزيـز وعـن ابـرز 
ـسـلـسل خـيــون الدائه الـرائع واجلـمـيل 
ـمــثـلـة سـوالف جـلـيل الــفـنـدق ) .وقـالت ا
(تــابـعت مـاقـدمــته (الـشـرقــيـة) من اعـمـال
درامـية مهـمة ومنهـا مسلسل الـفندق فانه
حــقـا يـبـشـر عـودة الق الــدرامـا الـعـراقـيـة
كـذلك تابـعت مسـلسل هـوى بغـداد خاصة
انه قـدم لـنـا ابـطـاالً من الـفـنـانـ الـشـباب
واالعـمـال الـكـومـيـديـة االخـرى) وعن ابـرز
ـثـل اضـافت جـلـيل (انه الـفـنـان الـقـديـر
مـحــمـود ابـو الـعـبـاس اراه عـاد بـقـوة من
خالل مـسـلـسل الـفـندق ويـقـيـنـا انه االبرز

خالل شهر رمضا ن للعام احلالي).


