
¶  املوسيقار عبد العزيز عبيدان 

ً

للمرة األولى في الشرق األوسط بحضور أبرز نجوم األوبرا وتغطية إعالمية عاملية

«كتارا» تستضيف حفل جوائز األوسكار لألوبرا والغناء الكالسيكي غدا
•             الدوحة - الشرق 

 
تستضيف مؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" 
غدا حفل توزيع جوائز األوسكار لألوبرا والغناء 
الـــكـــالســـيـــكـــي فــــي نــســخــتــه الــــرابــــعــــة، وهـــــي املــــرة 
األولـــى الــتــي يــخــرج فيها هــذا الحفل مــن موطنه 
أبــرز نجوم وصناع األوبــرا  األم "إيطاليا" لتكريم 
العامليني. كما سيتم خالل الحفل تكريم املوسيقار 
القطري عبد العزيز ناصر، حيث سيكون جمهور 
ــواء  ــ ــع أجـ ــد مــ ــارا" عـــلـــى مـــوعـ ــ ــتـ ــ الـــحـــي الـــثـــقـــافـــي "كـ
أوبرالية عاملية مبهرة في املسرح املكشوف تقام 

ألول مرة في املنطقة.
وقـــد تــحــول املــســرح املــكــشــوف فــي الــحــي الثقافي 
ــارا" هــــذه األيـــــام إلــــى خــلــيــة نــحــل تــعــمــل على  ــتــ "كــ
إيــقــاع متسارع مــن أجــل وضــع اللمسات األخيرة 
لــيــكــون الــجــمــهــور عــلــى مــوعــد فــي هـــذا الــحــفــل مع 
ا 

ً

هة املسرح املكشوف سحر

َ

ب
ُ
أ تحفة فنية تزيدها 

ــاًال. ويـــحـــرص املــتــخــصــصــون فـــي الــديــكــور  ــمــ وجــ
واإلخـــراج على أن تظهر هــذه النسخة من الحفل 
بشكل أكثر تميزا لتنقل للعالم وجها مــن أوجــه 
أنــه سيتم نقله ســواء  الثقافة فــي قــطــر. مــع العلم 
على املباشر أو بتغطيات مسجلة ومتميزة على 
كــبــرى املــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة الــعــاملــيــة الــعــربــيــة 
الــذي  الــعــرض   تجهيز مسرح 

ّ

تــم واألجنبية. وقــد 
تبلغ مساحتة 300 متر مربع وبــارتــفــاع 5 أمتار 
حتى يستوعب أكثر من 100 عازف من أوركسترا 
الفلهارمونية. وقد أستلهم التصميم الفني  قطر 
والــهــنــدســي، لــهــذا املـــســـرح الــضــخــم مـــن الــعــمــارة 
القطرية القديمة والـــذي يظهر بشكل واضــح من 
خالل األعمدة التاريخية واألبراج النصف دائرية 
التي تتخللها أفنية للتهوية واملشربيات املزخرفة 
بالنقوش املمتدة على خلفية املــســرح باالضافة 
إلـــى الــبــوابــة الــرئــيــســيــة املــزخــرفــة الــتــي تستحوذ 
على منتصف املسرح الــذي سيتم تجهيزه أيضا 

بــعــدد كبير مــن األجــهــزة التقنية الــتــي تــم جلبها 
الــعــاملــي.ونــظــرا ألهمية  لــهــذا االحــتــفــال  خصيصا 
هذا الحفل الذي يقام ألول مرة في منطقة الشرق 
الــذي سيحضره جمهور متنوع، ناهيك  األوســط 
عــن عـــدد كبير مــن الشخصيات رفــيــعــة املستوى 
القائمني  الــدولــة واملجتمع، فــإن كل  على مستوى 
عل ترتيباته وتجهيزاته يحرصون على أن تكون 
في أبهى حلة وبشكل مغاير عن النسخ املاضية. 
وفــــي هــــذا اإلطـــــار ســيــتــم إضـــافـــة عــــرض لــأللــعــاب 
النارية املبهرة والذي تم إعداده خصيصا ليكون 
املفاجأة الختامية لجميع الضيوف والجمهور.

ويــشــار إلــى أن إقــبــال الجمهور مــن داخـــل الــدولــة 
وخــارجــهــا كـــان غــفــيــرا عــلــى اقــتــنــاء تــذاكــر الحفل 
ــــواء الـــدوحـــة الــتــي  ولــيــس هـــذا بــالــغــريــب عــلــى أجـ
أصبحت تشكل الوجهة األولــى ألبــرز التجمعات 
ــرات ونـــــــــــدوات ومـــلـــتـــقـــيـــات  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــن مـ ــ الــــعــــاملــــيــــة مـ

ومهرجانات وذلك في مختلف املجاالت. 
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