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الكبير  القطري  للموسيقار   

ً

تكريما

الراحل عبد العزيز ناصر كشف رئيس 

الثقافي  الجسرة  نــادي  إدارة  مجلس 

األديــــب إبــراهــيــم الــجــيــدة عــن إطــالق 

إذاعة ثقافية عبر اإلنترنت مطلع العام 

الجديد تحمل اسم الموسيقار الراحل 

لمسيرته   

ً

تــكــريــمــا نــاصــر  عــبــدالــعــزيــز 

الفنية واإلبداعية الطويلة.

وقـــــال الــجــيــدة فـــي تــصــريــحــات لـ 

الثقافي  الــجــســرة  نــــادي  إن   :]

يعمل بشكل فعال على تفعيل الحركة 

منتجاته  كــل  عبر  قطر  فــي  الثقافية 
الثقافية التي يرفد فيها الساحة المحلية 
 منا أن ما يحدث من 

ً

والعربية إيمانا
ظالمية وإرهاب يشهده وطننا العربي 
في هذا الزمن لن تقف أمامه الدبابة 
بحت  فــكــري  نــتــاج  ألنـــه  البندقية  وال 
تربت عليه أجيال ضللت بمنهجية ما 
سيرأب هذا الصدع هو الفعل الثقافي 
بناء  شأنه  مــن  والـــذي  الــراقــي  والفني 
وينتصر  مجتمعه  يــبــنــي  واع  شــبــاب 
: إذاعــــة 

ً

لـــمـــفـــردات الـــحـــيـــاة. مــضــيــفــا
هي  ما  ناصر  العزيز  عبد  الموسيقار 
إال تقدير بسيط على ما قام به الراحل 

الكبير من عمل موسيقي غير مسبوق 
والثقافية،  الفنية  الــســاحــة  بــه  أثـــرى 
تتراوح  فقط  ثقافية  برامج  وستقدم 
بــيــن بــرامــج تعنى بــالــشــعــر والـــروايـــة 
متخصصة  ـــرامـــج  ب وبـــيـــن  والـــقـــصـــة 
بـــالـــمـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة والــعــالــمــيــة 
لإلذاعة  خاصة  لتسجيالت  باإلضافة 
سجلت باستوديوهات متخصصة على 
يــد فــريــق مــن نـــادي الــجــســرة.ورحــل 
العبيدان  ناصر  عبدالعزيز  الموسيقار 
فنية  مــســيــرة  بــعــد   ٢٠١٦ يــولــيــو  فـــي 
حافلة بالعطاء واإلنجازات، إذ تواصل 
عبدالعزيز  الــراحــل  الموسيقار  عطاء 

الوطني  النشيد  ملحن  العبيدان  ناصر 
 

ً

القطري، على مدى أكثر من ٥٠ عاما
مــن اإلبــــداع، أســس عــام ١٩٦٦ فرقة 
للمسرح  فنية  فــرقــة  أول  «األضـــــواء» 
شباب  من  مجموعة  مع  والموسيقى 
ــنــة الــــدوحــــة الــمــوهــوبــيــن حيث  مــدي
فقط،   

ً

عاما  ١٤ يتجاوز  ال  عمره  كان 
بروز  في  الفضل  الفرقة  لهذه  وكــان 
الغناء  مجال  في  المواهب  من  العديد 
والمسرح على الساحة الفنية القطرية، 
مراقبة  تأسيس  في  دور  لها  كان  كما 
عام  قطر  بــإذاعــة  والــغــنــاء  الموسيقى 
أعضائها  من  عــدد  انضم  حيث   ١٩٦٨

رسميين  كــمــوظــفــيــن  الــمــراقــبــة  إلـــى 
وكــــنــــواة لــتــكــويــن أســـــاس الــمــراقــبــة. 
وقـــد غــنــى ألــحــان عــبــدالــعــزيــز ناصر 
ومنهم:  الــعــرب،  الفنانين  مــن  كثير 
لطفي  محمود،  كــارم  محمد،  سعاد 
عبدالمجيد  الــحــجــار،  علي  بــوشــنــاق، 
عـــبـــداهللا، لــطــيــفــة، أحــــالم، إبــراهــيــم 
حبيب، نعيمة سميح، مدحت صالح، 
أصالة، هاني شاكر، ماجد المهندس، 
عبدالحكيم،  ريــهــام  ســالمــة،  طـــالل 
صابر الرباعي، غادة رجب، كما غنى 
من ألحانه عدد كبير من المطربين 

القطريين.

الجسرة يطلق إذاعة عبدالعزيز ناصر
ً لمسيرته الفنية واإلبداعية الطويلة تكريما

ــــــة والــمــوســيــقــى ــــــرواي ــــجــــيــــدة: مـــخـــطـــط بـــرامـــجـــي يـــعـــنـــى بـــالـــشـــعـــر وال إبــــراهــــيــــم ال

َّ

ً ً

ًً
ً

ً

كتب-هيثم األشقر:
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