
 

 جوائز األوسكار تكرم الموسيقار عبد العزيز ناصر

 

 :الراية-حة الدو

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ عن استضافتها للنسخة  
الرابعة لحفل توزيع جوائز األوسكار لألوبرا والغناء الكالسيكي 

 21)اوسكار ديال ليريكا( والذي يقام ألول مرة في الشرق األوسط في 
 ديسمبر المقبل على المسرح المكشوف بالحي الثقافي.

الل مؤتمر صحفي أمس بحضور د.خالد السليطي مدير عام جاء ذلك خ
كتارا و والدكتور ألفريدو ترويسي، األمين العام لمؤسسة فيرونا 
بيالأرينا ،كشفت خالله كتارا عن جائزة تقديرية تم ابتداعها خصيصا 

ناصر  الموسيقار الفنان عبد العزيزلهذه االْحتِفاِليَّة لتَكريم وتقدير أحِد الُمبدعين القطريين في المجاِل الموسيقي وهو 
العبيدان، ملحن النشيد الوطني لدولة قطر،حيث تأتي هذه الجائزة تقديرا لدوره ومشواره الفني في إثراء مكتبة 
الموسيقى القطرية بعدد وفير من أعماله الفنية، وكان له الفضل في بروز العديد من المواهب في مجال الغناء 

فنية القطرية، إضافة لتناوله لعدد من القضايا القومية والعربية من خالل مؤلفاته الموسيقية والمسرح على الساحة ال
 والتي حازت على العديد من الجوائز واألوسمة في مختلف المهرجانات الموسيقية.

طالية لتكريم يوبينت إدارة كتارا أن توزيع جوائز األوسكار يشكل احتفالية عالمية تنظمها مؤسسة فيرونا بيالارينا اإل
أفضل الفنانين والمغنيين والملحنين وصناع األوبرا والموسيقى الكالسيكية من مختلف أنحاء العالم ،وإعادة إطالق 
فنون األوبرا الغنائية للعالم وتسليط الضوء على أهم المبدعين في هذا المجال الراقي، ليس على نطاق الغناء 

اعية المتخصصة ، من مصممين ومخرجين وقبل كل شيء األصوات الجديدة والموسيقى فقط، بل أيضا القدرات اإلبد
 والبارزة في هذا المجال.

و سيتم تقسيم الجوائز حسب الفئات المتعلقة بها، من خالل اختيار ثالثة مرشحين من جميع أنحاء العالم لكل جائزة، 
را ة المعنوية، ومتخصصة في فنون األوبويتم ذلك من قبل لجنة تحكيمية عالمية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصي

والموسيقى الكالسيكية، والتي من خاللها أيضا يتم اختيار الفائزين بهذه الجوائز حسب إنجازاتهم السنوية، وبالتالي 
يتم دعوتهم للمشاركة واستالم جوائزهم في االحتفال السنوي لجائزة األوسكار لألوبرا والغناء الكالسيكي، هذا 

زو والمي –والباريتون  –والتينور  –لى وجود عدد من الجوائز ألفضل األصوات من فئات )السوبرانو باإلضافة إ
والباص(، كما تمنح جوائز أخرى ألفضل قائد أوركسترا وأفضل مخرج لألوبرا وأفضل مصمم أزياء  –سوبرانو 

صة والتي تمنح تخليدا لذكرى بعض وكذلك أفضل مصمم لديكور األوبرا ، كما يوجد عدد من الجوائز التقديرية الخا
 من أساطير فنون األوبرا، باإلضافة إلى جوائز الجيل الجديد والتي تمنح لهؤالء المبدعين من دون الثالثين عاما.

من جانبه قال الدكتور ألفريدو ترويسي األمين العام لمؤسسة فيرونا بيالأرينا: جائزة األوسكار لشعر األوبرا الغنائي 
ة فعالة لتقديم صورة استراتيجية إيجابية عن مدينة الدوحة و دولة قطر المستضيفة لهذا الحدث ستكون وسيل

 العالمي، وتميزها الثقافي وتطلعها الدائم للمحافظة على هذا الفن الراقي من األعمال واألحداث الثقافية العالمية.

وأضاف أن هذا االحتفال العالمي الضخم سيصور للعالم األهمية االستراتيجية للحي الثقافي كتارا ودولة قطر في 
المنظور العالمي، وسيساهم فعليا في التشجيع على االستحواذ على األحداث العالمية الكبرى األخرى وتسليط الضوء 

 ة ودعم التنمية االقتصادية واالستثمار في قطر.على أهمية الحي الثقافي من خالل عناصر البنية التحتي


