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  في باكورة إصدارات مشروعها لتوثيق إبداعات القطريني    

كتارا تكرم ملحن النشيد الوطني 
 في هذه املناسبة، أشار الدكتور خالد السليطي 
ــارا إلــــى أن كـــتـــاب (عـــبـــد الــعــزيــز  ــتـ مـــديـــر عــــام كـ
نــاصــر: رؤيــة فنية) يمثل إضــافــة قّيمة وهامة 
الفنية القطرية والعربية، عــالوة على  للمكتبة 
ما يجسده من ملسة وفــاء وتقدير لفنان مبدع 
ــبـــوأ مـــوقـــًعـــا مـــهـــًمـــا فــي  ومـــوســـيـــقـــار مــتــمــيــز، تـ
تــاريــخ املوسيقى والــغــنــاء بــدولــة قــطــر، وأثــرى 
مكتبة املوسيقى القطرية والعربية بعدٍد وفيٍر 
الفنية، وقــّدم أعــمــاًال مستوحاة من  من أعماله 
ــراث الــشــعــبــي الــقــطــري، مــضــيــفــا أن الــفــنــان  ــتـ الـ
الراحل يمتلك مكانة كبيرة في قلب كل قطري 
تذوق فنه وألحانه وعاش مع أغانيه الوطنية. 
الــدكــتــور السليطي أن مــبــادرة تكريم  وأوضـــح 
الــراحــل املوسيقار عبد العزيز  املــبــدع القطري 
نــاصــر قـــد جــــاءت لــلــمــرة الــثــالــثــة، حــيــث سبق 
للمؤسسة أن كــرمــتــه بمنحه جــائــزة تقديرية 
خــــالل اســتــضــافــتــهــا لــلــنــســخــة الـــرابـــعـــة لحفل 
ــرا والـــغـــنـــاء  ــ ــــألوبـ تــــوزيــــع جــــوائــــز األوســـــكـــــار لـ
ــرة فـــي الــشــرق  ــــذي أقـــيـــم ألول مــ الــكــالســيــكــي الـ
إلــى  فـــي ديــســمــبــر 2014، بـــاإلضـــافـــة  األوســــــط 
تكريمه ضــمــن ثـــالث قــامــات عــمــالقــة مــن رمــوز 

ــذيـــن اشـــتـــركـــوا فـــي والدة  األغـــنـــيـــة الــوطــنــيــة الـ
األغنية القطرية الخالدة (الله ياعمري قطر)، 
الــعــزيــز نــاصــر العبيدان  وهـــم: املــوســيــقــار عبد 

ملحن األغنية، والفنان الراحل محمد الساعي، 
وكــاتــب األغــنــيــة الــشــاعــر عــبــد الــلــه عــبــد الكريم 
الــحــمــادي، مــشــيــرًا إلـــى أن كــتــارا حــرصــت على 

إصــدار هذا الكتاب التوثيقي املميز تزامنا مع 
إطـــالق مــعــرض الــدوحــة الــدولــي للكتاب، حيث 
ســيــتــم اإلعـــــالن عـــن األوقــــــات الــتــي يــكــون فيها 
املؤلف متوفرا في جناح كتارا لتوزيعه مجانا 
ــره الــجــزيــل  ــكـ لـــجـــمـــهـــوره ومـــحـــبـــيـــه، مـــقـــدمـــا شـ
ــاذ إبـــراهـــيـــم عــلــي املـــطـــوع على  ــتـ لــلــبــاحــث األسـ
جهوده الكبيرة في إعــداد هذا املؤلف واملرجع 

القّيم. 
ــلـــي املــــــطــــــوع:»إن  ــه، قــــــال إبــــراهــــيــــم عـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
املوسيقار الراحل عبد العزيز ناصر شخصية 
إنــســانــيــة وموسيقية مــرمــوقــة حظيت بمحبة 
ــريـــني، فـــقـــد كـــان  ــطـ ــقـ ــن قـــبـــل جــمــيــع الـ كـــبـــيـــرة مــ
ــلـــفـــن املـــوســـيـــقـــي فـــــي قــطــر  الــــعــــنــــوان األبـــــــــرز لـ
واضــطــلــع بــجــد وإخـــــالص بــمــا حــبــاه الــلــه من 
الــعــطــاء الفني  موهبة موسيقية لترجمة هــذا 
بالتأليف واالبــتــكــار والــتــطــويــر على الصعيد 
ــي فــــقــــدم أعـــمـــاال  ــانــ ــســ ــربــــي واإلنــ ــعــ املـــحـــلـــي والــ
الـــفـــنـــون. مــشــيــرًا قــيــمــة حــمــلــت ذروة مـــعـــانـــي 

 إلى أنه تواصل مع الفنان الكبير خالل حياته، 
وأنجز 60 % من الكتاب قبل وفاته في يوليو 

 .2016

¶    جانب من المؤتمر الصحفي 

الدوحة - الشرق 

 احتفلت املؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) اليوم بتدشني 
أحدث إصدارتها التوثيقية (املوسيقار عبد العزيز ناصر: رؤية 
فنية) إبراهيم علي املطوع، ويأتي املؤلف الجديد كباكورة أولى 
ملشروع كتارا الثقافي الذي يعنى بتوثيق إسهامات وعطاءات 
املبدعني القطريني، تقديرا منها للدور الكبير الذي قام به 
ــرواد في تشكيل الهوية الوطنية، ومساهمتهم في إثــراء  ال
الحركة الثقافية واإلبداعية في قطر، حضر االحتفال نخبة من 
املثقفني والكتاب القطريني وممثلي وسائل اإلعالم والصحافة.
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