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عبر املوقع اإللكتروني لنادي الجسرة والهواتف الذكية

ُحلة جديدة إلذاعة عبدالعزيز ناصر
ــافـــي االجـــتـــمـــاعـــي  ــقـ ــلــــن نـــــــادي الـــجـــســـرة الـــثـ أعــ

ــل  ــراحـ ــة جــــديــــدة إلذاعـــــــة املـــوســـيـــقـــار الـ ــلـ عــــن ُحـ

عبدالعزيز نــاصــر، وهــى اإلذاعـــة التي يتيحها 

الــنــادي عــبــر مــوقــعــه اإللــكــتــرونــي ، وكــذلــك عبر 

تطبيقات الهواتف الذكية.

ويــتــنــوع مــحــتــوى اإلذاعــــــة بـــني تــقــديــم الــطــرب 

األصــيــل، وبــرامــج ثقافية وشعر عــربــي، ويأتي 

ــار الــتــفــاعــل  تــقــديــمــهــا فـــي حــلــة جـــديـــدة، فـــي إطــ

الــتــي انطلقت منذ  الــعــربــي الكبير مــع اإلذاعــــة 

الــــذوق الفني  ــام ، تلبية ألصــحــاب  أكــثــر مــن عـ

الرفيع، والذي كان يمثله الراحل الكبير.

الــجــديــد إلذاعـــة املوسيقار  كما يــأتــي التطوير 

الــراحــل عبدالعزيز ناصر، في ظل ما حصدته 

اإلذاعـــة على مــدى الفترة املاضية مــن جمهور 

واســــع، تــنــوع بــني أصــحــاب الــذائــقــة الفنية من 

ـــا عــكــســتــه  ـــل مـ ــي ظـ ــن الــــعــــربــــي، فــ ــوطــ ــاء الــ ــحــ أنــ

أعـــمـــالـــه الــفــنــيــة مـــن عــمــق وطـــنـــي لـــدولـــة قــطــر، 

وانتماء للوطن العربي، حيث استطاعت إذاعة 

ــًا فنيًا الفتًا  الــراحــل أن تحقق رواجـ املوسيقار 

بني جمهور املستمعني في الدول العربية، على 

نحو ما عكسته تعليقات املتابعني عبر املوقع 

اإللكتروني ، وحسابات نــادي الجسرة، والتي 

يتواجد عليها عبر املنصات الرقمية املختلفة.

  وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، فــقــد قــــدم الــفــنــان الــراحــل 

مجموعة من األلحان خالل الفترة التي عاشها 

طــــوال فــتــرة الــعــقــود الــخــمــســة الــتــي بـــزغ فيها 

فــجــره فــي فــن التلحني مــع منتصف ستينيات 

القرن املاضي من خالل فرقة األضواء املوسيقية 

ــا مـــنـــذ ســـنـــة 1966 م  ــادهــ ــيـــة الـــتـــي قــ واملـــســـرحـ

وهــو فــي ســن الرابعة عشرة مــن عمره فــي حي 

الــدوحــة. وفــي مقدمة هذه  الجسرة بالعاصمة 

األعـــمـــال تــلــحــيــنــه لــنــشــيــد قــطــر الــوطــنــي الـــذي 

كتبه الشاعر الشيخ مــبــارك بــن سيف آل ثاني 

ــام 1996، وتــلــحــيــنــه أيــضــًا نــشــيــد «قــطــر أنــت  عـ

الحياة»، باإلضافة إلى أغان وطنية بارزة مثل: 

الله يــا عمري قطر، وعيشي يــا قطر، وقطر يا 

قــدر ومكتوب، وهــوى الــدوحــة، وقطر بيت لكم 

وظــالل، وعــروس األرض»، عــالوة على تلحينه 

ألعــــمــــال عــــن الــــقــــدس وأفـــغـــانـــســـتـــان وبــــيــــروت، 

ــن فــنــانــي  بـــاإلضـــافـــة إلـــــى تــلــحــيــنــه لــلــعــديــد مــ

الخليج والدول العربية.

  وسبق أن أنجز نادي الجسرة فيلمًا وثائقيًا 

ــنــــوان «قـــيـــثـــارة  ــقــــار الـــــراحـــــل بــــعــ ــيــ ــــن املــــوســ عـ

الــخــلــيــج»، وذلـــك بــعــد صـــدور مــؤلــفــه «الــســيــرة 

الذاتية»، والذي كتبه قبل رحيله، وألقى خالله 

الشخصية  الجوانب  العديد من  الضوء على 

ــه الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة،  ــتــ ــلــ ــــي حــــيــــاتــــه، راصــــــــــدًا رحــ فــ

املختلفة. وقد نشطت حركة  الفنية  ومحطاته 

تــألــيــف بـــارزة خــالل الــفــتــرة األخــيــرة، تناولت 

الــفــنــيــة، وأبــرز  ســيــرة الــراحــل الكبير وحــيــاتــه 

الــذي  الكتاب  فــي حياته، على نحو  املحطات 

أصــــدرتــــه املـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــي الــثــقــافــي 

(كـــتـــارا) لــلــكــاتــب واإلعـــالمـــي إبــراهــيــم املــطــوع 

رؤية  «املوسيقار عبدالعزيز ناصر..  بعنوان 

فــنــيــة»، بــاإلضــافــة إلــى الــكــتــاب الـــذي أصــدرتــه 

الكاتب  أخيرًا ملؤلفه  والرياضة  الثقافة  وزارة 

البحوث  إدارة  عــن   ، أحــمــد عبدامللك  الــدكــتــور 

ــك تـــحـــت عـــنـــوان  ــ ــات الـــثـــقـــافـــيـــة، وذلــ ــ ــدراســ ــ والــ

الحب والوفاء». «عبدالعزيز ناصر.. رحلة 

طه عبدالرحمن
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