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بوع  أ� أعلنت برنامج  »اللويزة« 

الأورغن يف لبنان
أعلنت جامعة س��ي��دة ال��ل��وي��زة ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ه��رج��ان »األرض 
املقدسة« ملوسيقى االورغ واملركز الثقافي اإليطالي واملركز الثقافي 
الكونسرفاتوار،   - للموسيقى  العالي  الوطني  واملعهد  الفرنسي 
وم��ؤس��س��ة م���ارك - ه��ن��ري م��ان��غ��ي، وب��رع��اي��ة وزي���ر الثقافة رمي��ون 
عريجي، في مؤمتر صحافي في املركز الثقافي الفرنسي، عن »أسبوع 
األورغن في لبنان« الذي يبدأ من 31 احلالي ويستمر لغاية 7 شباط 

املقبل.
حضر املؤمتر رئيس املعهد الوطني للموسيقى بالتكليف الدكتور 
بجامعة  املوسيقي  املعهد  مدير  الثقافة،  وزي��ر  ممثال  مسلم  وليد 
سيدة اللويزة األب خليل رحمة، مسؤول مهرجان »األرض املقدسة« 

ملوسيقى األورغن األب ريكاردو سيريانو ومهتمون.
وحتدث رحمة عن املهرجان وأهميته وما يتضمن في أسبوع، فقال: 
»نحن نعي في كل يوم اهمية واكتشاف جمالية آلة االورغن التي هي 
من أهم وأكبر اآلالت املوسيقية.... ، وأشار الى أن »الهدف هو ثقافة 
هذه اآللة املوسيقية الكبيرة »، الفتا الى أن »أسبوع االورغ سيقام 
للمرة االول��ى في لبنان لتعريف الناس على هذه الثقافة املوسيقية 

واملعتمدة كنائسيا«.
اللبناني االص��ل ناجي حكيم  الفرنسي  ال��ع��ازف  ق��ال  م��ن جهته، 
مباشرة من فرنسا: »أفتخر مبشاركتي في املهرجان كذلك أود التعبير 
عن سعادتي باملجيء الى لبنان الشارك بهذا العمل الذي يعد شهادة 

على الوجود املسيحي في الشرق األوسط وهو االهم من وجودي«.
برنامج املهرجان

ويضم برنامج املهرجان خمس حفالت كاآلتي:
للرهبانية  اللويزة  سيدة  دي��ر  كنيسة  الثاني:  كانون   31 »االح��د 
عازف  مساء،  الثامنة  الساعة  مصبح،  ذوق  في  املرميية  املارونية 

األورغن اإليطالي سيمون فيبير.
الثالثاء 2 شباط: كنيسة دير مار الياس، مزار الطفل يسوع، براغ، 
لآلباء الكرمليني مار الياس في املعيصرة كسروان، الساعة الثامنة 

مساء، عازف األورغن دانيال ماتروني من روما.
اخلميس 4 شباط: بازيليك األيقونة العجائبية لآلباء اللعازاريني 
في بيروت، األشرفية، الساعة الثامنة مساء، عازف األورغن جان بول 

ليكو من لوندر في فرنسا.
امل��دارس  السبت  شباط: كنيسة مدرسة القلب األق��دس ألخ��وة 
املسيحية )الالساليني( في اجلميزة بيروت، الساعة الثامنة مساء، 

عازف االورغن اللبناني الفرنسي ناجي حكيم.
األحد 7 شباط: مسك اخلتام مع الكنيسة االجنيلية الوطنية في 
بيروت، رياض الصلح، الساعة الثامنة مساء، عازف األورغن ناجي 

حكيم يشاركه موسيقيي الكونسرفاتوار اللبنانية«.

وب��ع��د ك��ل��م��ات ع����ّددت الصفات 
واملزايا احلسنة التي كان يتحّلى 
على  ة 


