
   

 قوائم موسيقية لسكان قطر  انتوفرالوطنية  قطر أوركسترا قطر الفلهارمونية ومكتبة

 العالمية الموسيقية األلحان أرقى من مختارة قوائم إلذاعةتعاون جديد 

 

بمتناول   ،الوطنية قطر مكتبةبالتعاون مع  ،الفلهارمونية قطر أوركسترا تضع .2017 إبريل 2الدوحة، قطر، 
 توفرهيا التي  ،العالميين الموسيقيين ألشهر الكالسيكية الموسيقى من مختارة قوائم ،قطر بدولةجميع المقيمين 

 .  اإللكترونية مصادرها ضمنمجاناً  وتتيحها ،للموسيقى' ناكسوس مكتبة' بيانات قاعدة عبر المكتبة

لمؤلفين ا ألشهر الكالسيكية السيمفونيات منمجموعة متنوعة  ستُبثالت  تتضمن التسجيالت الموسيقية و

من  جموعة منتقاةحفالت سابقة، إضافة إلى م ف  الفلهارمونية قطر أوركسترا قد عزفتها كانت الت  العالميين

 ف  لموسيقىا عشاق تجربة إثراء، وذلك بهدف المستقبلية حفالتها ف المقطوعات الموسيقية الت  ستعزفها 

 .للجمهور واسع نطاق على للموسيقى ناكسوس مكتبة من الجودة عالية موسيقية تسجيالت إتاحةو ،قطر دولة

: اًل قائنية، يستر، المدير التنفيذي ألوركسترا قطر الفلهارموارت موكح هذا التعاون، صر  الهدف من حول 

قطر  وركسترانشأت أ فقد رسالتها.فعالة لتعزيز قدرة األوركسترا على النهوض بوسيلة "يمثل هذا التعاون 

هذا قق لن يتحا. والموسيقى والستمتاع بهتذوق على ، بالغين وأطفاًل ، بهدف مساعدة سكان قطرالفلهارمونية 

قدم نإضافية ة لمكتبة قطر الوطنية وجدنا وسيوأننا سعدن  وكم يُ لموسيقى مرة واحدة. الستماع لمن الهدف 

 ".لعدد أكبر من الجمهورأفضل المعزوفات الكالسيكية بها 

ف    لستراتيجنائب المدير التنفيذي لشؤون العمليات والتخطيط ا ،المهندس سعدي السعيد عل قجانبه، ومن 

الت  ة معرفيتوفر مكتبة قطر الوطنية مجموعة ضخمة ومتنوعة من المصادر البقوله: " ،مكتبة قطر الوطنية

 هدفنا منون. وخاصة اآلداب والفن ،تزخر بالعديد من قواعد البيانات اإللكترونية ف  شتى مجالت المعرفة

 معا تعاوننا هذح يتيقطر، ولسكان دولة التعليم  والترفيه  التسليةمصادر تقديم أفضل هو هذه القواعد  توفير

 لكترونيةاإليانات المعرفية وقواعد البمصادرنا الستفادة من من أوركسترا قطر الفلهارمونية مستويات جديدة 
 ".المكتبة ألعضاء

وركسترا ألن أ : "نحن سعداءبالقول ،إديث ل ، المدير العام لشركة ناكسوس للخدمات الرقمية أكدت ،بدورها

دول تراليا وا وأسمثل العديد من الفرق األوركسترالية ف  أمريكا الشمالية وأوروبا وآسي ،قطر الفلهارمونية

ات ألبوم مفيدًا لروادها، وتتيح من خاللهاوجدت ف  مكتبة ناكسوس للموسيقى مصدًرا  ،المحيط الهادي

 لفنونامل شن  إلكترومكتبة ناكسوس للموسيقى موقع ف. واسعنطاق تبثها على موسيقية من معزوفاتها، لك  

ية موسيق مقطوعةف  الوقت الحال  ما يقرب من مليون  وتتضمن المتنوعة، الموسيقى الكالسيكية وأنواع 

 ".مصدر 800مسجلة من 

يمكن الطالع على تفاصيل حفالت أوركسترا قطر الفلهارمونية من خالل 

http://qatarphilharmonicorchestra.org/playlists/يع المستخدمون التسجيل ومشاهدة ط. ويست

 http://www.qnl.qa  إللكترونية من خالل زيارة الموقعمحتويات قاعدة بيانات ا

http://qatarphilharmonicorchestra.org/playlists/


   

تدعم كل من أوركسترا قطر الفلهارمونية ومكتبة قطر الوطنية، باعتبارهما أعضاء ف  مؤسسة قطر للتربية 

رسالة مؤسسة قطر الساعية إلطالق قدرات اإلنسان، والحفاظ على تراث األمة من ، والعلوم وتنمية المجتمع

 التنمية البشرية والجتماعية.خالل أجل المستقبل، وتعزيز نمو المجتمع وتقدمه من 

 تعليق الصورة

برا ف  كتارا.مسرح دار األوعلى يقود أوركسترا قطر الفلهارمونية ينكو قائد الشرف دميتري كيتا :1صورة   

 

  -انتهى -

 نبذة عن أوركسترا قطر الفلهارمونية

 كبيار مين قطيرتشجع أوركسترا قطر الفلهارمونية وتؤدي الموسيقى الغربية والعربية على حيد سيواء مين أجيل إلهيام األطفيال وال

الم سيتوجيه رسيالة لخالل تمياز  الثقافيات هيذا،  والعالم العرب  لتأليف الموسيقى والستمتاع بها. وتسعى قطر الفلهارمونية، من

  تيالالمجتميع  كمركيز  تيابع  لمؤسسية قطير للتربيية والعليوم وتنميية 2007إلى العالم. تأسسيت أوركسيترا قطير الفلهارمونيية عيام 

ارهم مين موسييق  محتيرف تيم  اختيي 101صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر. تتألف األوركسترا  مين  مجلس إدارتها ترأست

 المايسيترو وركسيترا المايسيترو نيادر عباسي  ثيم  أللدولة من خالل تجارب أداء دولية. توالى على منصب الميدير الموسييق   30

راً -ميخياليس اكونومييو والمايسيترو هييان ت ركسيترا. قاميي المايسييترو دميتيري كيتيياينكو قائيد الشييرف لألونيا تشييانق وقيد ُسييم ر ميؤخ 

ل ومييار  أوركسييترا قطيير الفلهارمونييية بيياألداء أيضيياً تحييت عصييا قييواد كبييار مثييل ديفيييد أفخييام وجيييمس  افيغييان ولييورين مازييي

 مينكوفسك .

إليى اقتصياد  مين اقتصياد الكربيونكعضو ف  مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، تساند األوركسترا قطر ف  مسييرتها 

أن تستضييف المعرفة من خالل إطالق قدرات اإلنسان. فه  تزرع بذور الموسييقى السيمفونية في  المنطقية العربيية، وتشيجعها بي

 باستمرار مؤلفين وقادة أوركسترا وعازفين منفردين من العالم العرب .

ً  حفالً  أربعين متوسطبال الفلهارمونية قطر أوركسترا تقد م  ميع 2010 ديسيمبر في  افتتحتيه اليذي كتيارا في  األوبيرا دار في  سينويا

 الرويال قاعة  ف العزف فتشمل العالمية األوركسترا عروض أما. خليفة مارسيل للفنان الربابة لكونشرتو األول العالم  العرض

 قصير رحومسي روميا، في  سيسييليا سيانتا وقاعة ميالنو، ف لسكال  ومسرح واشنطن، ف  كينيدي ومركز لندن، ف  هول ألبرت

 فيينيا تهاوسوكونسيير لينيز، في  وبروكنرهياوس  وانزو، اأوبر ودار الشرقي ة، للفنون شانغهاي ومركز باريس، ف  الشانزليزيه

 في  ألداءا األخيرى البيارزة العيروض وشيملت هيذا. دمشيق في  السيورية األوبرا ودار لألوبك الخمسين السنوية الذكرى بمناسبة

 .ألنيا وروبرتو رجيوجو أنجيال وبأصوات فانغاليس بموسيقى كتارا الثقافية القرية مدر   وافتتاح المتحدة، لألمم العامة الجمعية

 للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

qatarphilharmonicorchestra.org 

 التواصل اإلعالم ، الرجاء التواصل مع:

 رئيس قسم اإلتصالت ف  أوركسترا قطر الفلهارمونية بروس روبنسون، 



   

  brrobinson@qf.org.qaالبريد اإللكترون   

 4454 974+8193  الهاتف   

 33133692 974+الجوال     

 :مكتبة قطر الوطنية

حفاظ ن تقوم بالوأ فة،"أن تكون مكتبة قطر الوطنية واحدة من المراكز المتميزة عالمياً في مجاالت التعلُّم والبحوث والثقا

 على تراث المنطقة، وتشجيع االستكشاف، وصقل الجانب الروحي لإلنسان."

ر الوطنية تبة قطمكتبة قطر الوطنية ه  منظمة  ير ربحية تأسست تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وتدعم مك

زمة لمصادر الالتاحة اإدولة قطر ف  مسيرة تحولها من القتصاد القائم على الكربون إلى القتصاد القائم على المعرفة، وذلك من خالل 

ارة مؤسسة جلس إدمين وأفراد المجتمع القطري على حد  سواء. وقد تفضلت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس للطالب والباحث

  .٢٠۱٢نوفمبر  ۱٩قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، باإلعالن عن مشروع مكتبة قطر الوطنية ف  

 

ثل وظيفة لعامة. وتتمكتبة ابة الوطنية، والمكتبة الجامعية والبحثية، والمتضطلع مكتبة قطر الوطنية برسالتها من خالل ثالث وظائف: المكت

ذلك كبة الوطنية المكت المكتبة الوطنية ف  جمع وتسهيل الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية ذات الصلة بدولة قطر والمنطقة. كما تقوم

لجامعية ة المكتبة اا وظيفوحفظها وإتاحتها للمهتمين بمطالعتها. أم   بجمع المنشورات والوثائق التراثية الت  تتناول دولة قطر والمنطقة

ثين. طالب والباحرة للوالبحثية فتتجلى ف  دعم التعليم والبحث على جميع المستويات من خالل توفير المواد المطبوعة والرقمية المتطو  

 .ارف الالزمةبالمع يع بهدف نشر المعلومات وتزويد الجميعوتبرز وظيفة المكتبة العامة ف  توفير الخدمات المكتبية والمعرفية للجم
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