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كتب - مصطفى عبد المنعم:

ــثــقــافــي  ال ـــجـــســـرة  ال نـــــــادي  إدارة  أعـــلـــنـــت 
إذاعة  تطبيق  مشروع  انتهاء  عن  واالجتماعي 
عبد العزيز ناصر بحيث أصبح بإمكان جميع 
عشاق الموسيقار الراحل تحميل تطبيق اإلذاعة 
من متجر أبل بالنسبة للهواتف العاملة بنظام 
العاملة  للهواتف  بالي  جوجل  متجر  أو   ،IOS
بنظام Indroid وبهذه الخطوة تعد إذاعة عبد 
يمكن  موسيقية  إذاعــة  أول  هي  ناصر  العزيز 
أي  فــي  لها  واالســتــمــاع  الــجــوال  على  تحميلها 

مكان.
الكبير  الــقــطــري  الموسيقار  إذاعـــة  وكــانــت 
الـــراحـــل عــبــد الــعــزيــز نــاصــر قــد تــم تدشينها 
الالمحدود  وعطائه  الفنية  لمسيرته  تكريما 
مـــن جــانــب نــــادي الــجــســرة فـــي مــطــلــع الــعــام 

إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  كــشــف  حينما  الـــجـــاري 
النادي األديب إبراهيم الجيدة عن إطالق هذه 
اسم  لتحمل  اإلنــتــرنــت  عبر  الثقافية  اإلذاعــــة 

الموسيقار الراحل عبدالعزيز ناصر.
: إن نــادي 

ً

وقــد صــرح الجيدة آنـــذاك قــائــال
الجسرة الثقافي يعمل بشكل فعال على تفعيل 
منتجاته  كل  عبر  قطر  في  الثقافية  الحركة 
المحلية  الــســاحــة  فيها  يــرفــد  الــتــي  الــثــقــافــيــة 
 منا أن ما يحدث من ظالمية 

ً

والعربية إيمانا
وإرهاب يشهده وطننا العربي في هذا الزمن 
لــن تــقــف أمــامــه الــدبــابــة وال الــبــنــدقــيــة ألنــه 
ضللت  أجــيــال  عليه  تربت  بحت  فكري  نتاج 
الفعل  هــو  الــصــدع  هــذا  ســيــرأب  مــا  بمنهجية 
بناء  شأنه  من  والــذي  الراقي  والفني  الثقافي 
لمفردات  وينتصر  مجتمعه  يبني  واع  شباب 

: إذاعة الموسيقار عبد العزيز 

ً

الحياة. مضيفا
ناصر ما هي إال تقدير بسيط على ما قام به 
الراحل الكبير من عمل موسيقي غير مسبوق 
وستقدم  والثقافية،  الفنية  الساحة  به  أثــرى 
بـــرامـــج ثــقــافــيــة فــقــط تـــتـــراوح بــيــن بــرامــج 
برامج  وبين  والقصة  والرواية  بالشعر  تعنى 
والعالمية  الــعــربــيــة  بالموسيقى  متخصصة 
سجلت  لإلذاعة  خاصة  لتسجيالت  باإلضافة 
من  فريق  يد  على  متخصصة  باستوديوهات 
عبدالعزيز  الموسيقار  ورحــل  الجسرة.  نــادي 
مسيرة  بعد   ٢٠١٦ يوليو  في  العبيدان  ناصر 
تواصل  إذ  واإلنــجــازات،  بالعطاء  حافلة  فنية 

عــطــاء الــمــوســيــقــار الـــراحـــل عــبــدالــعــزيــز 
ـــاصـــر الـــعـــبـــيـــدان مــلــحــن الــنــشــيــد  ن

الــــوطــــنــــي الـــــقـــــطـــــري، عــلــى 
 

ً

مــــدى أكـــثـــر مـــن ٥٠ عــامــا
مـــن اإلبــــــــداع، أســــس عــام 

«األضــــواء»  فــرقــة   ١٩٦٦
فـــنـــيـــة  فــــــرقــــــة  أول 
والموسيقى  للمسرح 
مــــــع مــــجــــمــــوعــــة مــن 

الــدوحــة  مدينة  شــبــاب 
الـــمـــوهـــوبـــيـــن حـــيـــث كـــان 

 

ً

عــامــا  ١٤ يــتــجــاوز  ال  عـــمـــره 
ــــهــــذه الـــفـــرقـــة  فــــقــــط، وكــــــــان ل

من  العديد  بــروز  في  الفضل 
الــــمــــواهــــب فـــــي مـــجـــال 

على  والــمــســرح  الغناء 
الـــــســـــاحـــــة الـــفـــنـــيـــة 

ـــة، كــمــا  ـــقـــطـــري ال

الموسيقى  مراقبة  تأسيس  في  دور  لها  كــان 
انضم  حيث   ١٩٦٨ عــام  قطر  بــإذاعــة  والغناء 
كموظفين  المراقبة  إلــى  أعضائها  مــن  عــدد 
الــمــراقــبــة.  أســـاس  لتكوين  وكــنــواة  رسميين 
وقــــد غــنــى ألـــحـــان عــبــدالــعــزيــز نــاصــر كثير 
محمد،  سعاد  ومنهم:  العرب،  الفنانين  من 
الحجار،  علي  بوشناق،  لطفي  محمود،  كارم 
عبدالمجيد عبداهللا، لطيفة، أحالم، إبراهيم 
حبيب، نعيمة سميح، مدحت صالح، أصالة، 
هاني شاكر، ماجد المهندس، طالل سالمة، 
ريــهــام عــبــدالــحــكــيــم، صــابــر الــربــاعــي، غــادة 
رجب، كما غنى من ألحانه عدد 
المطربين  مــن  كبير 

القطريين.

إطالق تطبيق إذاعة عبد العزيز ناصر اإللكتروني
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رجب، كما غنى من ألحانه عدد 
 

ل و إ ز ج إل و
ـقــار الـــراحـــل عــبــدالــعــزيــز

دان مــلــحــن الــنــشــيــد
ــطـــــري، عــلــى 

 

ً

٥٠ عــامــا ـن
أســــس عــام

األضــــواء»
فـــنـــيـــة 
وسيقى 
ــة مــن 

لــدوحــة 
حـــيـــث كـــان

 

ً

عــامــا  ١٤ ــاوز
ــــهــــذه الـــفـــرقـــة  ن ل

من  العديد  وز 
ي مـــجـــال 

على ح 
نـــيـــة 

مــا 

ن ى رجب
المطربين مــن  كبير 

القطريين.

عبد العزيز ناصر

ً


	30

