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األميرآية والكونسرفاتوار آّرما رّواد الموسيقى اللبنانية زآي ناصيف وتوفيق الباشا  

 وفيلمون وهبة واألخوان رحباني وعبد الغني شعبان
  

بدعوة من برنامج زآي ناصيف للموسيقى في الجامعة األميرآية في بيروت والمعهد الوطني العالي 
الكونسرفاتوار، أقيمت برعاية وزير الثقافة المهندس غابي ليون على مسرح قصر  –قى للموسي

زآي ناصيف وتوفيق الباشا وفيلمون : األونيسكو أمسية موسيقية تكريمًا وتحية لرواد الموسيقى اللبنانية
وقد أحيت االحتفال . وهبة واألخوان رحباني وعبد الغني شعبان الذين عرفوا بعصبة الخمسة

عربية، بقيادة وإعداد أندريه الحاج، مع آورال  –ألورآسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق ا
 .الكونسرفاتوار

  :وقد اشتمل برنامج األمسية الموسيقية على المقطوعات التالية

موسيقى رقصة األباريق، عا دروب المحبوب، سماعي عشاق، ايقاعيات، في وردة بين الوردات، 
والنظم والتلحين آانا . ، يا بني أمي"مدلي"، موّشح بنت آرم، )ناطورة المفاتيح(لى المقدمة األو

  .أما ايقاعيات فهي من اعداد فادي يعقوب. ألعضاء عصبة الخمسة

وقد وزع على الحضور آتّيب خاص قّدم نبذات عن عصبة الخمسة، وبرنامج زآي ناصيف للموسيقى 
عربية، مع الئحة  –آسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق في الجامعة األميرآية في بيروت، واألور

  .بأعضائها  وأعضاء آورال الغناء الحديث الذي شارك في الحفل

تكريمًا  2004الجدير بالذآر أن الجامعة أّسست برنامج زآي ناصيف للموسيقى في آانون األول 
وقد آّرم .  تعليم الموسيقى عبر بحوث ومؤتمرات وحفالت ومحاضرات وأنشطة مختلفة لذآراه، ولدعم

من آل "البرنامج مبدعين موسيقيين لبنانيين وراح ينّظم مسابقات موسيقية مدرسية سنوية بعنوان  
وتحتضن الجامعة آامل األرشيف الموسيقي العائد لزآي ناصيف والمؤلف من ألف ". مدرسة آورال

 .2008وعة موسيقية منذ شباط ومئة مقط

 
 

  
 
    



  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  ة منتضم هيئة تعليمي 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   الطبيمرآزها    في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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