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 مبادرة حسن الجوار في الجامعة األميركية في بيروت ومسرح المدينة

 يعيدان الموسيقى والغناء إلى رأس بيروت 
 

 

انطلقت عروض الموسيقى واألغاني ضمن سلسلة الجار للجار في جوار رأس بيروت في الحادي عشر من 

حتى التاسع العشرين منه بهدف إعادة الرهجة والبهجة إلى منطقة رأس كانون األول الجاري وستستمر 

بيروت في موسم الميالد ورأس السنة الجديدة. وتقدّم هذه األنشطة من قبل مبادرة حسن الجوار في الجامعة 

 .، مع مسرح المدينة العريق(AUB) األميركية في بيروت

 

لجامعة األميركية في بيروت، "خططنا لبرنامج ممتع وقالت منى الحالق مديرة مبادرة حسن الجوار في ا

وشامل إلعادة إحياء رأس بيروت في موسم األعياد هذا." وأضافت، "نأمل أن نخلق انعكاسات إيجابية وأن 

ننشر روح عيد الميالد البهيجة في  رأس بيروت، على الرغم من الظروف العصيبة التي يعاني منها الناس 

 ".في لبنان اليوم

 

تمل البرنامج على موكب ميالدي مع ثالثة عروض في شارع الحمراء يشارك فيها موسيقيون صغار من ويش

الالجئين الفلسطينيين والسوريين باإلضافة إلى مجموعة من العامالت األجنبيات. كما يتضّمن سبع حفالت 

وفة وراسخة ووجوه موسيقية تقدمها جوقات محلية شهيرة وفرق ومغنون وفنانون محليون بينهم وجوه معر

 .جديدة شابة وصاعدة

 

ويتم بث الحفالت الموسيقية مباشرة على شاشة ضخمة في شارع الحمراء وعلى قناة اليوتيوب الخاصة 

بالجامعة األميركية في بيروت، ليتمكن الجميع من االستمتاع بالعروض بغض النظر عن موقعهم أو قدرتهم 

 .على شراء التذاكر لحضورها شخصيا  

 

، -وتخضع كل الحفالت الموسيقية التي تقام على مسرح المدينة، لإلجراءات الصارمة للوقاية من كوفيد

ويتم إشغال نصف السعة االستيعابية للمسرح )أي مئتا مقعد فقط( ويلزم ارتداء الكّمامات في الداخل، كما 19

 يتم تعقيم المسرح قبل كل حفلة موسيقية



 االستعراض

 

ميالدي أقيم في الحادي عشر من كانون األول، انطالقا  من بوابة الجامعة الرئيسية إلى هذا وكان استعراض 

مسرح المدينة، شارك فيه أطفال من المدارس الخاصة والحكومية في منطقةرأس بيروت بالتعاون مع الفرقة 

غير ربحية. كما الموسيقية لجمعية الكشاف اللبناني وجمعية "أحلى فوضى" وهي جمعية لبنانية غير حكومية 

أقيمت في شارع الحمراء ثالث عروض موسيقية أدّتها مجموعة من العامالت األجنبيات وفرقة الكمنجاتي 

وبيت اطفال الَصمود التي أنشئت بمبادرة من هذه المؤسستين لتمكين األطفال الفلسطينيين داخل مخيمي 

ريب الطالب الموهوببين ليؤدّوا موسيقاهم. شاتيال وبرج البراجنة من االستمتاع بالموسيقى، وتقومان بتد

وكان العرض الثالث من قبل خريجي مدرسة العمل لألمل الموسيقية التي تقدم برامج التنمية واإلغاثة الثقافية 

 .التي تدعم المجتمعات المنكوبة والمهمشة والنازحة

 

 الحفالت الموسيقية على مسرح المدينة

 

من جيلين من والدين وابنين، قدّمت في الثاني عشر من كانون األول، مزيجا  جيالن، وهي فرقة لبنانية تتكون 

فريدا  من موسيقى الروك والجاز مع األغاني الشرقية والطربية والصوفية. المؤدّون كانوا: خالد العبدهللا 

 .يم )درامز()غناء وعود( ابنه آدم )غناء، بيانو، كيبورد(، أسامة الخطيب )غناء، غيتار، باص( وابنه إبراه

 

وستقام حفالت إضافية في العشرين والواحد والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع 

والعشرين من الشهر الحالي. وسيكون األداء لفرقة رند اللبنانية المكونة من ثالثة أشقاء: يوسف وليلي وجمال 

على المسرح مع صديقاتها برفقة أولغا بولون على أبو حمد. وستغني غادة غانم وهي تعد المعكرونة الطازجة 

البيانو. وسيؤدّي زياد سحاب ولمياء غندور "طحلب ودود". وفي الختام، تشارك جوقة الفيحاء بقيادة 

المايسترو باركيف تسالكيان في أمسية مميزة. هذا باإلضافة إلى عرض خاص بعنوان "مش من زمان" وهو 

لمدينة بمشاركة نضال األشقر )كتابة وإخراج( وخالد العبدهللا )تأليف سيرة ذاتية مغناة، لدعم مسرح ا

 موسيقي، عود وغناء(  محمد عقيل )عود وغناء(، ابراهيم عقيل على الناي ونبيل األحمر على اإليقاع.
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 بيروت في األميركية الجامعة عن لمحة
 

 على وممارساتها ومعاييرها التعليمية فلسفتها وترتكز1866  العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. األمريكية والجامعة. العالي للتعليم الليبرالي األميركي النموذج

 تسعة آالف حوالي من فيشّكل الطالبي جسمها أما وهيئتها التعليمية تضم أكثر من تسعمئة أستاذ متفّرغ،
وخمسمئة طالب. وتقدم الجامعة األمريكية في بيروت حاليا أكثر من مئة وأربعين برنامجا   للحصول على 

شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء 
 المنطقة في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .

 
 :بيروت في األميركية الجامعة حداثوأ أخبار على لالطالع

 
  www.aub.edu.lb  الموقع

  http://www.facebook.com/aub.edu.lb  الفيسبوك
  http://twitter.com/AUB_Lebanon تويتر

mailto:sk158@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/
http://www.facebook.com/aub.edu.lb
http://twitter.com/AUB_Lebanon

