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الدوحة - [: بحضور سعادة صالح 
والــريــاضــة  الثقافة  وزيـــر  العلي  غــانــم  بــن 
االجتماعي،  الثقافي  الجسرة  نـــادي  نظم 
الراحل  الموسيقار  احتفالية  أمــس،  مساء 
آخر  تدشين  بمناسبة  نــاصــر،  عبدالعزيز 
أعــمــالــه اإلبـــداعـــيـــة الــمــوســومــة بــــ الــســيــرة 
وهي  بنفسه  كتبها  والــتــي  للراحل  الــذاتــيــة 
عــبــارة عــن رحــلــة عــطــاء بــإمــضــاء الــراحــل 
بالصور،  ووثقها  األخير  لحنه  في  جمعها 
وذلــــك بــمــســرح عــبــدالــعــزيــز نــاصــر بــســوق 

واقف.
وقــــال وزيــــر الــثــقــافــة والــريــاضــة خــالل 
الموسيقار  إن  الذاتية  السيرة  تدشين  حفل 
 ولـــكـــن ســيــرتــه 

ً

الـــراحـــل غــــاب عــنــا جـــســـدا
ووجــه  باقية،  اإلبــداعــيــة  وأعماله  العطرة 
وتذكر  الحفل،  في  ساهم  من  لكل  الشكر 
بالموسيقار  األول  لــقــاءه  الـــوزيـــر  ســعــادة 
عــبــد الــعــزيــز نــاصــر خــــالل االســـتـــعـــدادات 
الحـــتـــفـــاالت الـــيـــوم الــوطــنــي حــيــث اتــفــقــنــا 
سيلحنها،  التي  الوطنية  األعمال  أحد  على 
رفض  المالي  المقابل  عن  الحديث  وعند 
عن   

ً

أجــرا أتقاضى  ال  وقــال:  قاطعا   

ً

رفضا
عمل ووطني قدمته لقطر، رحم اهللا هذا 

الفنان القدير اإلنسان.

ــــحــــفــــل، عـــــــرض فــيــلــم  وتـــــــم خـــــــالل ال
الثقافي  الجسرة  نـــادي  إنــتــاج  مــن  وثائقي 
تاريخ  الجسرة..  نادي  بعنوان  االجتماعي، 
إنتاج  من  وثائقي  عرض  تاله  التميز،  من 
النادي بعنوان: موسيقار الخليج عبدالعزيز 
نــــاصــــر، وتـــدشـــيـــن الــــكــــتــــاب، ثــــم تــقــديــم 
عبدالعزيز  للراحل  موسيقية  مــعــزوفــات 

ن مطر علي.

ّ

ناصر، من توقيع الملح
وقال خالد العبيدان، نائب رئيس مجلس 
إدارة نادي الجسرة الثقافي االجتماعي: إن 
الكتاب الذي تم تدشينه عن سيرته الذاتية 
مصدر  هــو  حياته  فــي  الــراحــل  كتبها  الــتــي 
أهميته  أن  إلـــى   

ً

مــشــيــرا  ،

ً

مــرجــعــا ولــيــس 
ــــؤرخ ألهــم  تــكــمــن فـــي أنــــه مـــن تــألــيــفــه، ي
تثبيت  أجل  من  ومعاناته  حياته  محطات 
للتأسيس  وكــفــاحــه  والــحــب،  الــجــمــال  قيم 
ألغنية قطرية ألن الموسيقى آنذاك كانت 
مــوســيــقــى شــعــبــيــة فـــي إطـــارهـــا ولـــم تكن 
الشعبي  إطــارهــا  مــن  وأخــرجــهــا  تعبيرية، 
وأضفى عليها الجانب التعبيري مقدما لها 
علي  مطر  وحاول  واعتباريتها.  شخصيتها 
خالل  مــن  بــالــراحــل  يحتفي  أن  الـــكـــواري، 
ما جمعه من أعمال عبدالعزيز ناصر في 

عمل فني أطلق عليه عبدالعزيز ناصر.

العلي يشهد تدشين 
سيرة عبد العزيز ناصر 
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