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بيروت3-5-2016 :

"موسيقى من األردن" في AUB
بمناسبة العيد ال  150للجامعة األميركية في بيروت ) (AUBوالذكرى المئوية األولى لوالدة زكي
ناصيف ،نظم "برنامج زكي ناصيف للموسيقى" في الجامعة بالشراكة مع "رابطة الصداقة اللبنانية االردنية"
"والجمعية اللبنانية االردنية" حفلا موسيقيا ا بعنوان "موسيقى من األردن" ،وذلك في قاعة "االسمبلي هول"
في حرم الجامعة .
الحفل الذي إستهل بالنشيد الوطني اللبناني حضره رئيس الوزراء األردني األسبق طاهر المصري والسفير
األردني في بيروت نبيل مصاروة وعقيلته والسفير خليل مكاوي وعقيلته واألميرة غيداء طلل والقنصل
نبيل طراونه وعضوي مجلس األمناء في الجامعة األميركية في بيروت علي غندور وفاروق جبر وعقيلته
باإلضافة إلى عدد كبير من الشخصيات وبعض اساتذة الجامعة والعاملين فيها ومهتمين.
ا
بداية كلمة ترحيب من مدير برنامج زكي ناصيف للموسيقى الدكتور نبيل ناصيف الذي رحب بالجميع وقال:
يسرنا في هذه االمسية ان نتابع مسيرة التعاون التي بدأت بتاريخ  9نيسان  ،2016حيث اُقيم حفل موسيقى
في المركز الثقافي الملكي في عمان ،أحيته "فرقة زكي ناصيف للموسيقى العربية في الجامعة االميركية"،
إحتفاالا بمئوية الثورة العربية الكبرى والعيد ال  150لتأسيس الجامعة االميركية في بيروت ،والذكرى
المئوية األولى لوالدة زكي ناصيف.
تابع :قد قامت الرابطة األردنية اللبنانية للثقافة والفكر بتنظيم الحفل بالتعاون مع رابطة الصداقة اللبنانية
األردنية وبرنامج زكي ناصيف للموسيقى في الجامعة األميركية في بيروت.
أضاف :يهمنا كبرنامج زكي ناصيف للموسيقى في الجامعة االميركية في بيروت أن نعبر عن مدى سرورنا
كوننا جزء من صلة وصل ثقافية في الوطن العربي عامة ومع المملكة االردنية الهاشمية خاصة.
ثم كانت كلمة المصري الذي شدد فيها على التعاون من اجل األهداف الثقافية خصوصا ا في الوضع الراهن،
مشدداا على أن لبنان واألردن يجهدان سويا ا من أجل إبقاء تلك القيمة المضافة كي يبقى الوطن العربي بأسره
مشعا ا...

بعد ذلك بدأ الحفل الموسيقي حيث استمع الحضور آلداء سبعة موسيقيين من المملكة االردنية الهاشمية
يرافقهم في الغناء الفنان الدكتور أيمن تيسير تحت عنوان "موسيقى من االردن".
يذكر إنه بتاريخ  9نيسان  ،2016اُقيم حفل موسيقى في المركز الثقافي الملكي في عمان ،أحيته "فرقة زكي
ناصيف للموسيقى العربية في الجامعة االميركية" ،بقيادة المايسترو جورج حرّو ومساعدة األنسة منال
بوملهب.
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تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام  1866وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها .وهي جامعة بحثية تدريسية ،تضم هيئة تعليمية تتكون من
أكثر من 700عضو وجسما ا طلبيا ا يضم حوالي  8,500طالب وطالبة .تقدّم الجامعة حاليا ا أكثر من 130
برنامج للحصول على البكالوريوس ،والماجيستر ،والدكتوراه ،والدكتوراه في الطب .كما تو ّفر تعليما ا طبيا ا
وتدريبا ا في مركزها الطبي الذي يضم مستشفىا فيه  420سريراا.
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