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درة تضع
»محترم إال ربع« في مأزق

اإلعالمي الكبير يعاود بريقه بأقوى البرامج الثقافية االجتماعية

»كشكول« الجاسم.. لمسة إبداع على »الوطن«
عبدالحميد الخطيب

قليلون هم الذين استطاعوا 
أن يخترقوا بإبداعاتهم وتألقهم 
قلوب الن����اس ليخطوا تاريخا 
مليئا باالجنازات التي ال ميكن 
نسيانها، وامثال هذه الشخصيات 
تترك لنا ارثا راسخا مع مرور 
الزمن، منتقلة بخبراتها من مكان 
آلخر فتظل اطاللتهم نبراس����ا 

يضيء الطريق لغيرهم.
فبعد غياب عن دنيا التقدمي، 
ع����اد االعالمي القدير يوس����ف 
اجلاسم صاحب التاريخ الطويل 
التي  التميز  ليكمل مجموع����ة 
ينفرد بها تلفزيون »الوطن« من 
خالل كوكبة من اشهر االعالميني 
الكويتيني، ليوجد مس����احات 
جديدة م����ن احلرية االعالمية، 
الى مشاهديه ومحبيه  منطلقا 
عبر برنامج جديد يحمل عنوان 
»كشكول« من اعداده وتقدميه، 
يتناول في����ه مفاهيم وقضايا 
اجتماعي����ة، وثقافية، وفكرية، 
وتاريخ شخصيات حفرت بصمة 
في شتى املجاالت، كل ذلك في 
قالب مشوق ونافع للمشاهدين 
بواقع حلقة واحدة أس����بوعيا، 
حيث التقى يوسف اجلاسم مع 
رئيس مجلس ادارة »تلفزيون 
الوطن« وليد جاس����م اجلاسم 
ومت االتف����اق على كل تفاصيل 

البرنامج.

وقد رحب وليد اجلاسم بهذا 
التعاون قائال: أستاذنا يوسف 
عبداحلميد اجلاسم من االعالميني 
الكويتيني املتميزين، ووجوده 
في تلفزيون »الوطن« يضيف 
ملس����ة خاصة ج����دا ال ميتلكها 
اال يوس����ف اجلاسم، فهو مقدم 
جاد، محترم، ملم مبوضوعاته، 
وخبرته كبيرة وفوق هذا كله 
الذي  القبول اجلماهيري  لديه 
يعبد طريق النجاح دائما أمام 

برامجه.

خطوات ثابتة

وأضاف: لقد قطع تلفزيون 
»الوطن« خطوات ثابتة ومتنوعة 
ويسير بثبات نحو األمام بعيدا 
عن الرتاب����ة ألنه حريص على 
تقدمي كل جديد ملشاهديه من كل 
الشرائح، والتعاون مع االعالمي 
البارز يوس����ف اجلاسم ليس 
جديدا على »الوطن« فقد سبق 
لنا التعاون معه في شهر رمضان 
من العام 2007 برنامج »ذاكرة 
الوطن« وها هو اآلن سينطلق 
عبر شاشتنا ببرنامجه اجلديد 
»كشكول« بعد رمضان املقبل.

من جانبه أع����رب االعالمي 
البارز يوس����ف اجلاس����م عن 
س����عادته بالتعاون مجددا مع 
»تلفزيون الوطن«، وقال: برنامج 
»كشكول« بالنسبة لي وأنا في 

نهاية مشواري االعالمي مبثابة 
حلم متنيت حتقيقه، وسعيت 
اليه حتى حتقق بالفعل، وهو 
برنام����ج جاد ه����ادف يحتوي 
على فكر اعالم����ي وتلفزيوني 
تثقيفي متط����ور. وأضاف: لقد 
وجدت ضالت����ي في »تلفزيون 
الوطن« ال����ذي ميتلك امكانات 
رائعة متطورة النتاج ما أصبو 
اليه من عم����ل برنامج تثقيفي 
في ثوب جدي����د يواكب أحدث 
اآلليات االعالمية في العالم، وأنا 
متأكد من أنه سيوفر للبرنامج 
كل االحتياجات املطلوبة ليظهر 
في أبهى صورة، سواء من حيث 
تقنيات التصوي����ر واالبهار او 
فري����ق االع����داد ال����ذي أعتمد 

عليه.

منصة تثقيفية

وعن س����بب اختيار اس����م 
»كش����كول« عنوانا للبرنامج، 
أوضح اجلاسم انه اقتبس اسم 
البرنامج من مجلة »كشكول« 
املصرية التي أصدرها سليمان 
فوزي عام 1925 وكانت تعتبر 
املنصة التثقيفية األولى في مصر 
والعالم العربي في هذا الوقت، 
وقال: لن أدعي ان »كش����كول« 
التثقيفية  س����يكون املنص����ة 
الوحيدة وامنا أعد بأنه سيكون 
احدى املنصات التثقيفية التي 

سأخدم من خاللها بلدي والوطن 
العربي بأكمله، من خالل طرح 
قضايا محلية وعربية وعاملية 
بأسلوب جريء متميز، وأتطلع 
البرنامج برضا  الى أن يحظى 

املشاهدين واعجابهم.
وفي اخلتام أبدى يوس����ف 
اجلاس����م اعت����زازه وتقدي����ره 
املثمر م����ع تلفزيون  للتعاون 
»الوطن« الذي بدأ منذ 3 سنوات 
من خالل برنامج »ذاكرة الوطن« 
مع بداية انطالق التلفزيون، ثم 
متت اعادة بثه أخيرا، مشيرا الى 
أن تلفزيون »الوطن« سيعيد له 
أيضا عرض حلقات برنامجني 
سابقني هما »ضيفي واجلانب 
اآلخر« و»زيارة ش����خصية«، 
اس����تضاف فيها ش����خصيات 
كويتي����ة وعربي����ة كبيرة ذات 
ثقل ووزن على جميع األصعدة، 
مؤكدا ان اعادة برامجه السابقة 
ستكون أفضل متهيد لبرنامجه 
اجلديد »كشكول« الذي سيكون 
خير تتويج للتعاون املثمر مع 

الوطن.
اجلدير بالذك����ر أن برنامج 
»كش����كول« أس����بوعي وم����دة 
احللق����ة 50 دقيق����ة ويحتوي 
على مواد أرش����يفية ووثائقية 
ودرامية ولقاءات مباش����رة مع 
شخصيات كويتية وخليجية 

وعربية بارزة.

القاهرة ـ سعيد محمود
يبدو أن سوء احلظ يطارد 
فيلم »محترم إال ربع«، حيث 
اعت����ذرت عن����ه الفنانة درة 
لتصب����ح بذل����ك ثالث ممثلة 

تعتذر عنه.
وبررت درة سبب اعتذارها 
هذا بانها تنشغل بتصوير أكثر 
من عمل سوف يعرض خالل 
ش����هر رمض����ان، وبالتالي ال 
تستطيع االشتراك في عمل آخر 
حلني انتهائها من تصويرها. 
يذكر ان فيلم »محترم إال ربع« 
من بطولة محمد رجب، وتأليف 
محمد سمير مبروك واخراج 
ياسر سامي في أولى جتاربه 
اإلخراجية، وتدور احداثه حول 
محمد رجب ال����ذي يتعرض 
للصدمة في قصة حبه فيقرر 

التمرد على حياته السابقة.

..أثناء توقيعه للعقد مع رئيس مجلس إدارة تلفزيون الوطن وليد اجلاسم اإلعالمي القدير يوسف اجلاسم

النجمة آمال ماهر
شعار املهرجان

حفل االفتتاح يحييه خالد سليم وآمال ماهر

بورت غالب »جاهزة« 
الستقبال مهرجان األغنية 

العربية الخامس عشر

حتول ميناء بورت غالب الدولي على س���احل البحر األحمر 
إلى خلية نحل استعدادا الفتتاح مهرجان األغنية العربية ال� 15 
الذي تنقله تلفزيونات نحو 16 دولة عربية وينظمه احتاد إذاعات 
ال���دول العربية واحتاد اإلذاعة والتلفزيون املصري اعتبارا من 

اليوم حتى 24 اجلاري. وقد بدأ توافد 
املطربني واملطربات العرب املشاركني 
في املهرجان من نحو 14 دولة عربية 
وكذلك أعض���اء اللجنة املنظمة من 
جانب احتاد إذاعات الدول العربية 
واحتاد اإلذاعة والتلفزيون اخلميس 

املاضي.
وأقيم مس���رح ضخ���م في قاعة 
املؤمترات الكبرى في »بورت غالب« 
الستقبال حفل االفتتاح الذي يحييه 
كل من املطرب خالد س���ليم وجنمة 

املهرجان الفنانة آمال ماهر.
وقامت فرق اإلنت���اج واإلخراج 
الفني بعمل ترتيباتها النهائية وكذلك 
فرق العاملني في الديكور واإلضاءة 

والصوت.
وينتظ���ر اليوم حض���ور باقي 
الضيوف من الوفود الرس���مية من 
مختلف الدول العربية وأعضاء جلنة 
التحكيم واملتحدثني في الندوة الفنية 
التي حتمل عنوان »األغنية العربية 

املعاصرة« التي يتولى إدارتها د.عادل معاطي رئيس إدارة القنوات 
احمللية باحتاد اإلذاعة والتلفزيون على منت طائرات خاصة من 
القاهرة إلى مطار مرسى علم الدولي الذي يبعد مبسافة خمس 

دقائق فقط عن ميناء بورت غالب.
كما يصل كذلك م.أسامة الشيخ 
اإلذاع���ة والتلفزيون  رئيس احتاد 
ورئي���س اللجن���ة املنظم���ة العليا 
القطاعات  للمهرجان برفقة رؤساء 

املختلفة بالتلفزيون.
كذلك اتخذت الترتيبات املختلفة 
للحفل اخلتامي الذي يتضمن املسابقة 
الرسمية مبشاركة مطربني ومطربات 
العربية تصاحبهم فرقة  الدول  من 
د.خالد ف���ؤاد املوس���يقية وبعدها 
س���يكون اللقاء مع ضيفة ش���رف 
املهرجان الفنان���ة أنغام ثم يجري 
إع���الن النتيج���ة النهائية وتوزيع 

جوائز املهرجان.
اجلدير بالذكر ان املهرجان يقام 
برعاية وكالة األخبار العربية وتنقله 
تلفزيونات مصر والكويت والسعودية 
والبحرين واإلمارات وسلطنة عمان 
واملغرب وتونس واجلزائر وموريتانيا 
واألردن وفلسطني والسودان وسورية 

وغيرها. املطرب خالد سليم


