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في حلقة خاصة مساء اليوم

صوت الخليج تحيي الذكرى الثالثة لرحيل املوسيقار عبدالعزيز ناصر

تحيي إذاعــة صوت الخليج في الساعة 

الــتــاســعــة مــســاء الـــيـــوم الـــذكـــرى الــثــالــثــة 

لــرحــيــل املــوســيــقــار عــبــد الــعــزيــز نــاصــر 

ــن إعـــــــداد  ــ ــة مــ ــ ــاصـ ــ ــي حـــلـــقـــة خـ ــ وذلـــــــــك فــ

ــاد  ــم اإلذاعـــــــــــــي عــــبــــدالــــســــالم جــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ

الــلــه، وتستضيف ثلة 

ــاء الـــراحـــل  ــ ــدقـ ــ ـــن أصـ مـ

ورفــــــقــــــاء دربــــــــه نـــذكـــر 

مـــن بــيــنــهــم د. مــــرزوق 

بـــــشـــــيـــــر، ود. أحــــمــــد 

عبدامللك، والفنان بدر 

ــم  ــيــــرهــ الــــــصــــــالــــــح، وغــ

مـــن الــنــقــاد والــفــنــانــني 

والشعراء للحديث عن 

جــــوانــــب مــــن املـــســـيـــرة 

ــة واإلنـــســـانـــيـــة  ــيـ ــنـ ــفـ الـ

لــلــمــرحــوم عــبــدالــعــزيــز 

نـــاصـــر، كــمــا تتضمن 

ــقـــطـــوعـــات  مـــجـــمـــوعـــة مــــن األغـــــانـــــي واملـ

املوسيقية النادرة التي لحنها. 

توفي املوسيقار عبدالعزيز ناصر عن 

الثالث والعشرين من يوليو  دنيانا في 

عــام 2016، عــن عمر نــاهــز 64 عــامــًا بعد 

صــــراع مــع املــــرض، تــاركــا رصــيــدا هاما 

أثــرى  الــتــي  الفنية املتميزة  مــن األعــمــال 

بها الساحة الفنية القطرية والخليجية 

والعربية. 

قدم الراحل العديد من األعمال الغنائية 

ــا نــشــيــد الــقــســم الـــذي  الـــوطـــنـــيـــة؛ أبــــرزهــ

اعتمد كأول نشيد وطني رسمي للدولة 

فـــي عـــام 1996، وأغــنــيــة "الـــلـــه يـــا عــمــري 

قــطــر" الــتــي تــحــولــت إلـــى أيــقــونــة ترسخ 

حب الوطن، وتعزز لدى املواطن واملقيم 

روح االنتماء والوفاء، إلى جانب أغنية 

ــــر"، و"الــــــهــــــدف واحـــــــد"،  ــطـ ــ ــا قـ ــ "عـــيـــشـــي يـ

و"عــــــــــروس األرض"، 

و"فــــــديــــــت تـــــرابـــــك يــا 

 
ً
قطر". كما قدم أعماال

غــنــائــيــة اســتــلــهــمــهــا 

الــتــراث الشعبي،  مــن 

نـــذكـــر مـــن بــيــنــهــا "أم 

الحنايا"، و"العايدو"، 

والقرنقعوه.

ــد الـــعـــزيـــز  ــبـ ــــس عـ أســ

نــــــــــــــــاصــــــــــــــــر فــــــــــرقــــــــــة 

"األضــواء" عام 1966، 

مـــــــع مــــجــــمــــوعــــة مـــن 

ــري،  ــطــ ــقــ ــاب الــ ــ ــبـ ــ ــــشـ الـ

وفــي عــام 1977 التحق باملعهد العالي 

للموسيقى العربية بالقاهرة، وحصل 

منه على شهادة البكالوريوس. عاصر 

ــيــــة؛ بــــــــدءًا مــن  الـــــراحـــــل األزمــــــــــات الــــعــــربــ

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــــــرورًا بـــأزمـــة 

 إلـــى الــوضــع 
ً
لــبــنــان والـــعـــراق، ووصـــــوال

في سوريا، ودول "الربيع العربي"، وقدم 

العديد من األعمال؛ من بينها "أحبك يا 

قــدس"، و"آه يا بــيــروت"، و"أصـــدر للورق 

همي"، و"ولهان ومسير"، و"حسايف".

¶ عبدالعزيز ناصر

p من احتفالية تدشني كتاب السيرة الذاتية للراحل عبدالعزيز ناصر
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