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١٨١٨ً
ً

برامج  المحلية  اإلذاعـــات  بثت   :]  - الــدوحــة 
عبدالعزيز  الــراحــل  الموسيقار  عــن  خــاصــة  وفــقــرات 
أبرز  عن  تتحدث  وفقرات  برامج  تقديم  عبر  ناصر 
إنـــجـــازاتـــه الــمــوســيــقــيــة وســـيـــرة حــيــاتــه، حــيــث تمت 
الــذيــن  والــفــنــانــيــن  محبيه  مــن  كبير  عـــدد  اســتــضــافــة 
عاصروه وعملوا معه، حيث بثت إذاعة صوت الخليج 
عبر أثيرها في السابعة من مساء السبت وعلى مدى 
ً تناول  ً خاصا ساعتين وخمس وثالثين دقيقة برنامجا
إلى  انتقل  الـــذي  نــاصــر  عبدالعزيز  الموسيقار  حــيــاة 
اتصاالت  البرنامج  وتلقى  الجمعة،  صباح  اهللا  رحمة 
ّروا  عشاق ومحبي ومعاصري الراحل الكبير والذين عب
الفنان  هــذا  لــفــراق  ألمهم  وعظيم  حزنهم  بــالــغ  عــن 
على  حرص  كما  الكثير،  القطرية  لألغنية  قدم  الذي 
القطري. والموسيقي  الغنائي  التراث  وتطوير  توثيق 
راشد  بن  عيسى  الشيخ  المتحدثين  ضمن  من  وكــان 
والفنان  ومــســيــر،  ولــهــان  كلمات  صــاحــب  خليفة  آل 
عبدالستار،  علي  والفنان  الجميري،  أحمد  البحريني 
اليمني  والمطرب  المهنى،  يوسف  الكويتي  والملحن 
أحــمــد فــتــحــي، والــشــاعــر والــمــســرحــي عــبــدالــرحــمــن 
الــمــنــاعــي، والــدكــتــور حسن رشــيــد، وغــيــرهــم، الذين 
ّروا عن فقدهم لهذا الفنان وعن ثقتهم بالفنانين  عب
الستكمال  الفنية  الساحة  على  الموجودين  القطريين 

ما بدأه الراحل الكبير.
في  مــرت  محطات  أهــم  البرنامج  استعرض  كما 

حــيــاة الــمــوســيــقــار عــبــدالــعــزيــز نــاصــر مــنــذ تأسيسه 
كانت  حــيــث   ،١٩٦٦ عـــام  األضـــــواء  لــفــرقــة 

وقسم  لــلــمــســرح  قــســم  قسمين  مــن 
ذلك  أعــقــب  ومــا  للموسيقى 

مـــن أعـــمـــال هــــذا الــفــنــان 
الـــــــــذي تـــــــــرأس مـــراقـــبـــة 

قطر  إذاعــة  في  الموسيقى 
وقــــدم الــكــثــيــر مـــن األلــحــان 
ألصــــــوات خــلــيــجــيــة وعــربــيــة 

مــــثــــل ســــعــــاد مـــحـــمـــد وعـــلـــي 
الحجار ومدحت صالح وغيرهم 
بكالوريوس  على  الــحــاصــل  وهــو 
ــــمــــوســــيــــقــــى مـــــــن الـــــقـــــاهـــــرة  ال
من  الكثير  على   ً أيضا والحاصل 
الجوائز واحتفاالت التكريم على 

مدى سنوات عطائه.
إلى ذلك قدمت إذاعــة ٨٨ إف 

إم فــقــرة خــاصــة اســتــعــرضــت من 
خــاللــهــا مــســيــرة الــمــوســيــقــار الــراحــل 

الفقرة  وتــحــدثــت  نــاصــر،  الــعــزيــز  عبد 
من  تــرك  والتي  الفنية  أعماله  أهــم  عن 

وتخلل   ، وصدى  تأثير  لها  بصمة  خاللها 
عرفوا  لمن  المداخالت  من  عــدد  الفقرة 

وتعاملوا مع الموسيقار عبدالعزيز ناصر.

اإلذاعات المحلية تؤبن الراحل عبدالعزيز ناصر
عبر برامج وفقرات خاصة

نــاصــر مــنــذ تأسيسه  زيــز
كانت  حــيــث   ،١٩
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