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تشهد انطالق فرقة فنية ببصمات قطرية خالصة

تدشني السيرة الذاتية للموسيقار 
عبدالعزيز ناصر 20 مارس

 طه عبدالرحمن 

يحتضن مــســرح عــبــدالــعــزيــز نــاصــر يــوم 
الــجــاري احتفالية املوسيقار  ــارس  20 مـ
الــــراحــــل عـــبـــدالـــعـــزيـــز نــــاصــــر، وســتــشــهــد 
تدشني كتابه «السيرة الذاتية»، التي فرغ 

منها قبيل رحيله بشهور.
ــــادي الــجــســرة  وبــــهــــذه املـــنـــاســـبـــة، نـــظـــم نــ
الثقافي االجتماعي أمس مؤتمرًا صحفيًا 
لالعالن عن تفاصيل االحتفالية، حضره 
الـــشـــاعـــر خـــالـــد الـــعـــبـــيـــدان، نـــائـــب رئــيــس 
الـــنـــادي، واملــوســيــقــار مطر  مجلس ادارة 

علي، واالعالمي تيسير عبدالله.
وقـــال خــالــد الــعــبــيــدان إن تــدشــني الكتاب 
 من نادي الجسرة للموسيقار 

ً

يأتي وفاء
النادي هذه السيرة  الراحل، بعدما تلقى 
ــة الـــراحـــل الــكــبــيــر،  التي  الــذاتــيــة مــن ورثــ
ــه، وحــمــلــت  ــلــ ــيــ ــيـــل رحــ ــبـ ــا قـ ــهـ ــنـ انـــتـــهـــى مـ
شخصيته التي استطاع من خاللها خلق 

قــيــم مــوســيــقــيــة وجــمــالــيــة، مــا زال أثــرهــا 
قائما  الى يومنا.

وكشف عن تفاصيل برنامج االحتفالية 
بـــتـــأكـــيـــده أنـــهـــا ســـــوف تــســتــهــل بــعــرض 
فــيــلــم تــوثــيــقــي مــن انــتــاج نــــادي الــجــســرة 
ــنــــوان «نـــــــــادي الــــجــــســــرة..تــــاريــــخ مــن  ــعــ بــ
الــنــادي،  الــقــاء كلمة  التميز»، بعدها يتم 
ــي مــــــن انــــتــــاج  ــ ــقـ ــ ــائـ ــ ــلــــم وثـ ثــــــم عــــــــرض فــــيــ
الـــــنـــــادي بــــعــــنــــوان «مـــوســـيـــقـــار الــخــلــيــج 
عــبــدالــعــزيــز نــاصــر، ليتم بــعــدهــا تدشني

 الـــكـــتـــاب، لــتــخــتــتــم االحـــتـــفـــالـــيـــة بــعــرض 
سيمفونية عبدالعزيز ناصر للموسيقار 

مطر علي».
وبــــــــدوره، قــــال املـــوســـيـــقـــار مــطــر عــلــي ان 
الــعــمــل الــــذي ســيــقــدمــه يــتــشــكــل مـــن فــرقــة 
قطرية خالصة، تستحضر أعمال الراحل 
الــكــبــيــر، «وســيــحــمــل الــعــمــل الـــعـــديـــد من 
الــتــي تعكس القيمة  املــوســيــقــيــة  املــقــاطــع 
الــراحــل،  لــهــذا املــوســيــقــار  الفنية الكبيرة 

وما خلفه من ارث فني متنوع، ستحرص 
السيمفونية على ابرازه».

الــعــديــد  وتـــابـــع: ان السيمفونية ســتــقــدم 
ــيـــة واملـــوســـيـــقـــيـــة  ــائـ ــنـ ــن الــــلــــوحــــات الـــغـ ــ مـ
الـــتـــي تــعــكــس وطــنــيــة وقـــومـــيـــة وشــمــوخ 
الــراحــل، ومنها مــا يؤكد حبه  املوسيقار 
للتراث والــوطــن والقضايا العربية، مثل 
أغــانــي «الــقــرنــقــعــوه، الــلــه يــا عــمــري قطر، 
خيل الخشب، ولهان ومسير، ياقدس يا 
حبيبتي». الفتًا الى أن العرض املوسيقي 

سوف يختتم بالنشيد الوطني.
أما االعالمي تيسير عبدالله، فأعرب عن 
ثقته فــي خــروج االحتفالية بشكل يليق 
باملوسيقار الــراحــل، «ذلــك االنــســان الــذي 
كان مهمومًا بقضايا االنسان، فاستحق 
تقدير الجميع لــه، وال أقــل مــن أن يــرد له 
االعــــــالم هــــذا الــجــمــيــل، خـــاصـــة  أنــــه كــان 
يحترم االعالم، على الرغم من قلة ظهوره 

به». 

¶    حضور المؤتمر الصحفي 

ّ

ً

ً

¶    نوتة عبدالعزيز ناصر يحملها خالد العبيدان ومطر علي 

 محطات 
 وصــــف خـــالـــد الـــعـــبـــيـــدان املــوســيــقــار 
الراحل بأنه مؤسس األغنية القطرية، 
ــار الشعبي  "حــيــث أخــرجــهــا مــن اإلطــ
التقليدي إلى اآلخر التعبيري، لتحمل 
القطرية بشكل خالص".  الشخصية 
الــذاتــيــة للراحل  الفتًا إلــى أن "الــســيــرة 
التفاصيل  الكثير مــن  الكبير تحمل 
التي ال يعلم بها كثيرون،  واملحطات 
وأسندت أسرته أمانة إصدارها لنادي 
الــجــســرة،  الـــذي يــشــرفــه الــقــيــام بهذا 
الكبير،  للراحل   

ً

العمل، تقديرًا ووفـــاء
ودوره الــوطــنــي، فــهــو فــقــط لــيــس ابــن 
حي الجسرة، ولكنه ابن الوطن ككل". 


