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تونس تحتفي بالموسيقار عبد العزيز ناصر
ضمن المهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون

ــــان  ــــرج ــــه ــــم ـــــــــرف ال ــــر ضـــــيـــــف ش ــــي ــــب ــــك ـــــمـــــوســـــيـــــقـــــار ال ـــــــم اخـــــتـــــيـــــار ال ت

ـــار الـــراحـــل ـــق ـــمـــوســـي ــــن ال ـــابـــة ع ـــي ــم الــــجــــائــــزة ن ــل ــس ــت ـــدان ي ـــي ـــب ـــع ـــن ال ـــم ـــرح ـــد ال عـــب

شهادة التقدير التي منحها المهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون للموسيقار عبد العزيز ناصرعبد الرحمن العبيدان شقيق الموسيقار الراحل يتسلم الجائزة 

ً

ً

ً

ً

ً

كتب - محمود الحكيم: 

احــــتــــفــــى الــــمــــهــــرجــــان الـــعـــربـــي 
ــتــلــفــزيــون فـــي دورتــــه  لـــإلذاعـــة وال
 

ً

الــتــاســعــة عــشــرة الــمــنــعــقــدة حــالــيــا
عبد  الراحل  بالموسيقار  تونس  في 
الـــعـــزيـــز نـــاصـــر حـــيـــث تـــم اخــتــيــار 
ضيف  الكبير  القطري  الموسيقار 
الحالية  لــلــدورة  المهرجان  شــرف 
كما  الوافر  لعطائه   

ً

وتقديرا  

ً

عرفانا
من  كواحد  الراحل  اسم  تكريم  تم 
العربي  العالم  في  الموسيقى  رواد 
التقدير  وشــهــادة  الــجــائــزة  واستلم 
ســـعـــادة الــمــســتــشــار عــبــد الــرحــمــن 
بــن نــاصــر الــعــبــيــدان ورئــيــس الوفد 

بالمهرجان.  القطري  الرسمي 
 

ً

وقـــد اســتــعــرض الــحــفــل تــقــريــرا
الموسيقار  وإنــجــازات  مسيرة  عــن 

ـــعـــزيـــز نـــاصـــر مـــنـــوهـــا عــن  عـــبـــد ال
 ١٩٦٦ عــام  األضـــواء  فرقة  تأسيسه 
الـــتـــي كــــان لــهــا الــفــضــل فـــي ظــهــور 
المسرح  فــي  الــمــواهــب  مــن  الــعــديــد 
والغناء ، وذكر من إنجازاته النشيد 
إضافة   ١٩٦٦ عام  القطري  الوطني 
إلـــى عـــدة أنــاشــيــد وأغــــان وطــنــيــة، 
الجوائز  إلــى  ــا 

ً

أيــض التقرير  وأشـــار 
منها  عليها  حصل  التي  واألوســمــة 
جــــائــــزة الـــــدولـــــة الـــتـــقـــديـــريـــة فــي 

الموسيقى. 
 الــمــؤســســة 

ً

هـــذا وتـــشـــارك حــالــيــا
الـــقـــطـــريـــة لـــإلعـــالم بـــوفـــد رســمــي 
فـــي الــمــهــرجــان الـــعـــربـــي لـــإلذاعـــة 
والــتــلــفــزيــون فـــي دورتـــــه الــتــاســعــة 
الفترة  فــي  الشقيقة  بــتــونــس  عــشــر 
من ٢٦ إلى ٢٩ إبريل ويرأس الوفد 
 

ً

كال ويضم  العبيدان  الرحمن  عبد 

مدير  المهندي  نــاصــر  محمد  مــن 
عبد  محمد  والمهندس  قطر  إذاعة 
الشؤون  إدارة  مدير  الــعــمــادي  اهللا 
الــفــنــيــة بـــالـــمـــؤســـســـة ولـــفـــيـــف مــن 
الــمــســؤولــيــن بــالــمــؤســســة الــقــطــريــة 

لإلعالم. 
ــــــــشــــــــارك تـــــلـــــفـــــزيـــــون قـــطـــر  وي
بـــمـــســـلـــســـالت وبــــــرامــــــج مـــتـــنـــوعـــة 
بالمهرجان كما تشارك إذاعة قطر 
مجال  ففي  متنوعة،  برامج  بتسعة 
ببرنامج  تشارك  التفاعلية  البرامج 
«حياة الشباب» الذي تقدمه إيمان 
في  ويذاع  الكواري،  وموزة  الكعبي 
من  الظهر  بعد  والــنــصــف  الــواحــدة 
برنامج   وهــو  الخميس،  إلــى  األحــد 
يـــطـــرح قــضــايــا مـــن واقـــــع الــشــبــاب 
ويــســتــضــيــف مـــبـــدعـــيـــن فــــي شــتــي 

المجاالت. 

الرياضية  الــبــرامــج  مــجــال  وفــي 
الــذي  «األبــطــال»  ببرنامج  تــشــارك 
االثنين  يــومــي  عيسى  علي  يقدمه 
والثالثاء من كل أسبوع وهو برنامج 
األحــداث  على  نافذة  يفتح  رياضي 
الــريــاضــيــة الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة و 
التي  األخــــرى  الــريــاضــات  يهمل  ال 
ـــأخـــذ حــقــهــا اإلعــــالمــــي لــكــن  لــــم ت
ــتــوعــيــة بــهــا في  مـــن الــــضــــروري ال
مثل  الــعــالــم  كــأس  سيستضيف  بــلــد 
(الــــريــــاضــــات الـــهـــوائـــيـــة والــمــائــيــة 
تنس  و  والبولينغ  والمبارزة  والجلة 
وركوب  بالصقور  والصيد  الطاولة 

والسباحة). الخيل 
كما تشارك في مجال الومضات 
وهــو  األوان»  «فــــات  ب  الــتــوعــويــة 
عــــبــــارة عــــن مـــســـمـــع تــمــثــيــلــي عــن 
االنـــشـــغـــال بــالــهــاتــف أثـــنـــاء الــقــيــادة 

وربـــــط حـــــزام األمــــــان شـــــارك في 
الـــتـــمـــثـــيـــل زهـــــــرة الـــســـيـــد وهـــــدى 
الــــمــــالــــكــــي، وفــــــي مــــجــــال بـــرامـــج 
الــــشــــبــــاب الـــمـــخـــتـــرعـــيـــن تــــشــــارك 
بــبــرنــامــج «نـــــادي الـــعـــلـــوم» . وفــي 
تشارك  العرب  أعالم  برامج  مجال 
ببرنامج « أعالم قطرية» والحلقة 
حجازي.  محمد  تقديم  المشاركة 
الطبيعية  المحميات  مــجــال  وفــي 
األجــيــال»  بــبــرنــامــج «إرث  تــشــارك 
مــن تــقــديــم مـــوزة الـــكـــواري، وفــي 
تشارك  اإلعاقة  ذوي  برامج  مجال 
بــبــرنــامــج «اإلعـــاقـــة إفـــاقـــة» وفــي 
مــجــال الــبــرامــج الــوثــائــقــيــة تــشــارك 
ـــائـــقـــي عــــن الــقــضــيــة  بـــبـــرنـــامـــج وث
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــعــــنــــوان «خــــزانــــة 
عدنان.  أحمد  تقديم  من  التاريخ» 

كما شاركت بنشرة أخبار.
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