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  غلمية   يكّرم الراحل وليد   األميرآية   ناصيف للموسيقى في   برنامج زآي
  

بيروت أمس المبدع الراحل الملحن    الجامعة األميرآية في   ناصيف للموسيقى في   آّرم برنامج زآي
الجامعة    هول في   قاعة أسمبلي   موسيقية أقيمت في غلمية بحفلة   وقائد األورآسترا والمؤلف وليد   اللبناني

   والسيد   لبنان لكس بارتلم،   في   والسفير االسترالي   بحضور حشد آبير ضم زوجة الراحل السيدة إلهام،
   قىللموسي   العالي   للمعهد الوطني   والرئيس الحالي   ليون،   غابي   أدونيس عكرا ممثل وزير الثقافة اللبناني 

  تعاون لسنوات عديدة مع   يوسف بيضون الذي   ووزير الثقافة السابق محمد   حنا العامل، )  الكونسرفاتوار (
  . غلمية من أجل الترويج لثقافة لبنان الموسيقية 
   

  بيروت أحمد دالل مخاطبًا   الجامعة األميرآية في   بداية االحتفال تكّلم وآيل الشؤون اإلدارية في   في
  وقال ".  الخاص   آعهد للحفاظ على تراثك الفني   غلمية،   دآتور   نحن نقدم لك هذا الحفل، "  الراحل وقائًال 

نفوس    نمت وترعرعت في    بذور   وهي   زرعها،   نحن نؤمن بمواهب وليد وببذور الثقافة التي : " أيضًا
  ". من جميع الطبقات االجتماعية   الشعب اللبناني

   
أما  .  للبنان   التراث الثقافي   غلمية في   تكلم أدونيس عكرا ممثل وزير الثقافة عن أهمية مساهماتوقد 

وقال  ".  موسيقاه   غلمية سيعيش إلى األبد في .  آان رائعا حقا : " فقال وجيه نحلة   الخطاط والفنان اللبناني
أثار    لقد أنجز الكثير الذي .  كل الفصولل   غلمية رجًال   آان"ناصيف   نبيل ناصيف من برنامج زآي

  ". اإلعجاب
   

  . غلمية السيدة إلهام   ناصيف إلى أرملة الدآتور   وقّدمت هدية تذآارية من برنامج زآي
   

اللتين    هذا وقد جمعت الحفلة الموسيقية بين األورآسترا الوطنية العربية الشرقية وجوقة المعهد الوطني
  . يونس اإلبن وجورج جرداق وموريس عواد   غلمية من آلمات   أّدتا مجموعة مختارة من مؤلفات

   
وأّسس آل  .  وآّرس معظم حياته للموسيقى 1938   العام   جديدة مرجعيون في   غلمية في   ولد المبدع وليد

  وقد توفي .  نانية الوطنية العربية الشرقيةواألورآسترا اللب   من األورآسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية،
  . للكونسرفاتوار   مديرًا   حزيران من هذا العام بعد تسعة عشر عامًا   في 
   



آلية    دائرة الفنون الجميلة في   في   2004   آانون األول   ناصيف للموسيقى في   وقد تأسس برنامج زآي
   . غلمّيه   ّيمة من الراحل الدآتور وليدبمساعدة ق   الجامعة،   اآلداب والعلوم في

  
   
  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  ئة تعليمية منتضم هي 

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