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أكد أن التواصل مع األهل أهم شيء

الجاسر: أي شيء ما أسّويه
طول السنة أسّويه في رمضان

مع نهى نبيل وجنيب الكندري محمد اجلاسر

في استديو اإلذاعة

من األشياء اجلميلة في شهر اخلير وشهر الصيام 
أن يك����ون لكل فنان ولكل إعالمي جدوله اخلاص 
الذي يكون مختلف عن باقي األشهر ومن األسماء 
التي لها دور واضح في خريطة اإلعالم والتقدمي 
اإلذاعي املذيع محمد اجلاس����ر الذي يتحفنا دائما 
بالبرامج الت����ي يقدمها عبر أثير إذاعة كويت إف 
إم، »األنباء« التقت اجلاسر فكانت هذه الدردشة 
البس����يطة للتعرف على جدوله في شهر رمضان 

واألشياء التي يحرص على عملها:
محمد شلونك؟

بخير اهلل يسلمك.
شلونك مع رمضان؟

يا أخي هالشهر هذا له طعم خاص في حياتي 
وعل����ى كثر ما الناس تنطره إال أنا اتش����فق على 
حضوره وأح����س انه روحي تنولد من جديد من 
كثر ما أحب كل ش����يء في شهر اخلير وكافي ان 
الشهر اللي أنزل فيه القرآن الكرمي وعسى اهلل ال 

يحرمنا منه ونكون من عواده بإذن اهلل.
اللهم آمني... محمد ش��نو الشي اللي حترص إنك 

تسويه في هالشهر بالذات؟
شوف بوليد أنا أهم شيء عندي إني أتواصل مع 
ربي قبل كل شيء والواحد مهما يسوي الزم يكون 
عنده خط رجعة مع اهلل سبحانه وتعالى وخاصة 
في هالشهر الزم شوي نخلي االجواء الروحانية 
تطغى ويصير لها مكانة في قلبنا من ناحية صالة 
القيام أو التراويح أو قراءة القرآن وأشياء كثيرة 
الواحد إذا سواها يصير أقرب حق اهلل سبحانه 
وتعالى وما ننس����ى نفس����نا من الدعاء ألن اهلل 

سبحانه وتعالى طلب منا أن نكثر الدعاء.
أما اجلانب اآلخر في هالشهر واللي اعتقد أنه 
كل واحد يحرص عليه أن نتواصل مع األهل ألن 
هالشه���ر يسمونه شهر الرحمة والتواص���ل واللي 
ما فيه خير مع أمه وابي����ه واخوانه ما فيه خير 
لنفسه واهلل ال يحرمني من عائلتي اللي لوالهم ما 

اعتقد اني وصلت الى هذه املرحلة احلمد هلل.
وش��نو الش��غالت اللي تخصك وحت��رص انك 

تسويها؟
واهلل كل األش����ياء 
اللي ما أسويها طوال 
السنة تالقيني أسويها 
ف����ي رمضان ومثال 
على ذل����ك أنا بعيد 

عن ممارسة رياضة 
املش����ي ولك����ن ف����ي 
هالشهر تالقيني مطيح 

في املمشى وتشوفني 
مستمر وأحاول أن أبذل 
جهدا في املشي عشان 
دقات قلبي تنتظم أكثر 
والنس����م يكون بشكل 

التقدمي في  أفضل ح����ق 
رمضان خاصة.

وش��نو البرام��ج اللي 
حترص انك تتابعها؟

البرامج  واهلل كثر من 
ولك����ن إذا حبي����ت أحدد أنا 

تعجبني البرامج اللي يشارك فيها 
اجلمهور وتكون فيها مسابقات واسئلة، 
الواحدة يس����تفيد منها خاصة إذا كانت 
املعلومات تخلي الواحد يستفيد ويحس 

انها راح تفيده وتزيد معلوماته.
كلمة أخيرة لقراء »األنباء«؟

طبع����ا مش����كورين وما قصرت����وا على 
هالدردش����ة احلل����وة واللي تخل����ي الواحد 
يتواص����ل مع القارئ واملستمع بشكل أكبر 
وطبع���ا ما أنسى أشكر كل من ساندني وكل 
من وقف معاي وأقول حق اجلميع عساك���م 
م���ن ع���واده وعس�ى إن شاء اهلل أيامكم كل 
رمض���ان فرح وعب�������ادة وتواص����ل ويبعد 
عنا الك���ره واحلسد ونرتقي بأعمالنا وتكون 
الكويت اهيا همن�������ا الوحيد ونحاول نحافظ 

عليها في كل ش�يء منلك��ه.

إعداد: خالد السويدان


