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تبوح بأسرار جديدة وثقها الراحل الكبير قبيل وفاته  

 مسرح عبدالعزيز ناصر يشهد 
تدشني سيرته الذاتية الثالثاء 

وفاء ملسيرة املوسيقار عبدالعزيز ناصر، يشهد مسرح عبدالعزيز 
ناصر بسوق واقف بعد غد «الثالثاء» حفل تدشني كتاب السيرة 
الذاتية للراحل الكبير، والتي كتبها خالل حياته، وانتهى منها قبيل 
رحيله، وتحمل العديد من فصول حياته ومحطاته الفنية املختلفة. 
االحتفالية يقيمها نادي الجسرة الثقافي االجتماعي، التابع لوزارة 

الثقافة والرياضة، والذي انتهى من اإلشراف على الكتاب التوثيقي 
ملسيرة وحياة الراحل الكبير، ليقدمه إلى جمهوره العريض، 
وملحبي اللحن الجميل، في الوقت الذي دعا فيه النادي عبر فيديو 
تم تداوله عبر مواقع التواصل االجتماعي الجميع لحضور هذه 
الفعالية، وفــاًء للراحل الكبير، واستحضار سيرته الفنية، التي 
وقعها الراحل الكبير، وجمعها في لحنه األخير، ووثقها بالصور 

عازفًا أغنية، التزال حية إلى يومنا.

طه عبدالرحمن 

 بصمات قطرية خالصة 

 من املقرر أن تبرز السيمفونية 
الـــتـــي ســيــتــم تــقــديــمــهــا خــالل 
حــفــل تــدشــني الــســيــرة الــذاتــيــة 
الكبير لقضايا  الــراحــل  تبني 
أمته العربية واإلسالمية، والتي 
كثيرًا ما كان يشغله جراحها 
وآالمها، فعبر عن ذلك بالعديد 
مـــن األلــــــوان املــوســيــقــيــة، وفــي 
يا  قـــدس  ــا  «يـ أغــنــيــة  مقدمتها 
حبيبتي»، ما سيجعل الفعالية 
تــدشــيــنــًا لــفــرقــة فــنــيــة قــطــريــة 
جديدة، تحمل بصمات الراحل 
الـــكـــبـــيـــر، لـــتـــكـــون االحــتــفــالــيــة 
الكبير،  الــراحــل  إحياء ملسيرة 
واستحضارًا للحنه الحاضر..

الغائب في آن. 

إنتاج نادي  الفعالية عرض فيلم توثيقي من  ستشهد 
الــجــســرة بــعــنــوان «نـــادي الــجــســرة..تــاريــخ مــن التميز»، 
بــاإلضــافــة إلــى عــرض فيلم وثــائــقــي مــن إنــتــاج الــنــادي 
بــعــنــوان «مــوســيــقــار الخليج عــبــدالــعــزيــز نــاصــر»، ليتم 
الفعالية بعرض  أن تختتم  الكتاب، على  بعدها تدشني 
سيمفونية عبدالعزيز ناصر للموسيقار مطر علي، 
ــتـــي ســتــحــمــل بــصــمــات مــوســيــقــيــة بــأنــامــل قــطــريــة  والـ
الــتــي كان  الكبيرة  الفنية  القيمة  خــالــصــة، تعكس تلك 

الفنية  الـــراحـــل، وتــبــرز إســهــامــاتــه  املــوســيــقــار  يحملها 
القطري بكل ما يحمله  للتراث  الوطني وحبه  وانتمائه 

من عراقة وأصالة.
   ووفــــاء لــلــراحــل الــكــبــيــر، فــقــد تــم إطــــالق اســمــه على 
مسرح الريان سابقًا في سوق واقف، وهو املسرح، الذي 
الذاتية، كما عمل نادي  سيشهد تدشن كتاب سيرته 
الجسرة على إطالق أول إذاعة تحمل اسمه، وقام ببثها 
عبرموقعه اإللكتروني، لتعمل على مدار الساعة، فتقدم 

أعماله الفنية لجميع أصحاب الذائقة الفنية من األغاني 
العربية في جميع أنحاء العالم.

إدارة  ، ممثلة في  والرياضة  الثقافة  انتهت وزارة  وقد 
إنجاز كتاب  أخيرًا من  الثقافية،  والــدراســات  البحوث 
عـــن املــوســيــقــار الـــراحـــل، يــحــمــل عـــنـــوان (عــبــدالــعــزيــز 
ناصر.. رحلة الحب والوفاء)، أعده األكاديمي والروائي 
أحمد عبدامللك، وينتظر تدشينه خالل وقت  الدكتور 
الحــق مــن الــعــام الــجــاري، ويــتــنــاول خــاللــه املــؤلــف دور 
الـــراحـــل الــكــبــيــر فـــي حــمــايــة الـــتـــراث الــغــنــائــي الــقــطــري 
وتــطــويــره، وتــشــكــيــل شخصيته، وذلـــك مــن خـــالل ما 
جمعه مــن مــــادة، وثــقــهــا د.عــبــداملــلــك مــمــن كــانــوا على 
توثيق  إلى  باإلضافة  الكبير،  بالراحل  عالقة مباشرة 
ما كتبته عنه الصحافة القطرية، عالوة على ما يقدمه 
الكتاب من صور وثائقية لشهادات وجوائز حصدها 

الكبير. الراحل 
وســـبـــق أن دشـــنـــت املـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــي الــثــقــافــي 
(كـــتـــارا) إصـــدارهـــا الــتــوثــيــقــي عــن املــوســيــقــار الــراحــل، 
ملؤلفه اإلعالمي إبراهيم املطوع، والذي استعرض خالله 
رحلة الراحل الكبير الفنية ، واهتمامه بالتراث الشعبي 
القطري، وتقديم أعماله الفنية الوطنية، وتلحينه للعديد 
من األعمال الوطنية، وفي مقدمتها النشيد الوطني لدولة 

قطر، وذلك عام 1996. ¶  بوستر  إذاعة املوسيقار عبد العزيز ناصر 


