
صوت الخلیج تحتفي بالموسیقار عبدالعزیز ناصر

 تستعرض إذاعة صوت الخلیج عبر منصاتھا الرقمیة على مواقع التواصل االجتماعي أبرز نجوم الموسیقى الذین أثروا
في مسیرة الفن المحلي، وذلك من خالل حلقات «نوستالجیا األغنیة القطریة»، وفي الحلقة األولى احتفت اإلذاعة
بالموسیقار الراحل عبدالعزیز ناصر، الذي ولد عام 1952 في مدینة الدوحة، استمر عطاؤه الموسیقي على مدى أكثر
من 50 عاما من اإلبداع، فقد أسس في عام 1966 فرقة «األضواء» أول فرقة فنیة للمسرح والموسیقى مع مجموعة
من شباب مدینة الدوحة الموھوبین حیث كان عمره ال یتجاوز 14 عاما فقط، وكان لھذه الفرقة الفضل في بروز العدید
من المواھب في مجال الغناء والمسرح على الساحة الفنیة القطریة، كما كان لھا دور في تأسیس مراقبة الموسیقى
والغناء بإذاعة قطر عام 1968 حیث انضم عدد من أعضائھا إلى المراقبة كموظفین رسمیین وكنواة لتكوین أساس
المراقبة، وقد اھتم الموسیقار الراحل بالتراث الشعبي القطري وقدم أعماالً غنائیة استوحاھا من ذلك التراث مثل: أم
الحنایا -العایدو- الكركیعان «القرنقعوه»، وعلى مدى مشواره الفني الطویل، حصل الراحل على العدید من األوسمة
وشھادات التقدیر، من أھمھا جائزة الدولة التقدیریة في مجال الموسیقى عام 2006، كما تم تكریمھ من المؤسسة
العامة للحي الثقافي تقدیرا لدوره ومشواره الفني في إثراء مكتبة الموسیقى القطریة بعدد وفیر من أعمالھ الفنیة،
وحصل على العدید من األوسمة منھا وسام التكریم من قادة دول مجلس التعاون الخلیجي في العاصمة العمانیة مسقط
عام 1989، وكذا من مھرجان الخلیج السابع لإلنتاج اإلذاعي والتلفزیوني بمملكة البحرین عام 2001، وحاز على
سام التكریم من معھد حلب للموسیقى بسوریا عام 2002، والمھرجان العاشر لإلنتاج اإلذاعي والتلفزیوني بجمھوریة

مصر العربیة عام 2004، وعلى سام التكریم من المجمع العربي للموسیقى عام 2013.
وتأتي ھذه المبادرة التي تقدمھا إذاعة صوت الخلیج بھدف تعریف الجمھور المحلي بنجوم األغنیة القطریة ممن حملوا

على عاتقھم ھمھا حتى وصلوا بھا إلى بر األمان.
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