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مونو،  م�صرح  اإفتتاح  باإعادة  يو�صف  القدي�ص  جامعة  اإحتفلت 

بعد انتهاء اأعمال جتديده، يف حفل دعا اليه رئي�ص اجلامعة الأب 

�صليم دكا�ص يف �صارع اجلامعة - الأ�صرفيه، برعاية وزير الثقافة 

غطا�ص اخل��وري وح�صوره، ومت خاله و�صع لوحة تذكارية وفاء 

لل�صيد نبيل ب�صرت�ص. وح�صر احلفل النائب ال�صابق �صاح حنني، 

و�صخ�صيات فكرية واأكادميية وفنية.

كلمة ترحيبية مل�صوؤولة العاقات العامة والإع��ام يف اجلامعة 

اأ���ص��رف  م��ن  ك��ل  دك��ا���ص  الأب  و�صكر  غ��ربي��ل.  �صينتيا  الي�صوعية 

ع��ل��ى اأع���م���ال ال��رتم��ي��م وال��ت��ج��دي��د وم���ن �صاهم 

التجديد  اأع��م��ال  لتكاليف  »ن��ظ��رًا  وق���ال:  فيها. 

ال��ب��اه��ظ��ة، وب��غ��ي��ة الإق��ت�����ص��اد م���ن اأج����ل تعزيز 

من  وقت  يف  اجلامعة،  راودت  الطابية،  املنح 

اإىل  امل�صرح  ه��ذا  اأن�صطة  نقل  ف��ك��رة  الأوق����ات، 

ولكن  اجلامعة«،  يف  اأخ��رى  ثقافية  م�صاحات 

»اتخذنا قرارًا باأن نحتفظ به ونوا�صل مهمته 

وجت���دي���ده ومن�����ده ب��ال��و���ص��ائ��ل ل��ت��ق��دمي اأف�����ص��ل 

ال���ع���رو����ص���ات امل�����ص��رح��ي��ة يف امل���دي���ن���ة وع��ل��ى 

دائ��م��ا  الأ���ص��رف��ي��ة  تفخر  واأن  ال����دويل،  ال�صعيد 

التجديد  ه��ذا  اأعمال  اأن  اإىل  لفتًا  مب�صرحها«، 

ا�صتمرت ما بني 7 اإىل 8 اأ�صهر.

 Apave اأ�����ص����اف: »ق���ام���ت ���ص��رك��ة »اأب��������اف« 

ب�����درا������ص�����ات م���و����ص���ع���ة م�����ن اأج��������ل جت����دي����د م��ا 

ي�صتوجب تغيريه واخرتنا برناجمًا يجمع بني 

امليزانية  تبلغ  والإق��ت�����ص��اد.  الوظيفية  ال��ق��درة 

 350 ح��واىل  العملية  لهذه  �صتخ�ص�ص  التي 

األف دولر اأمريكي. اإن معظم ميزانية الت�صغيل 

ال�صنوية تتكبدها اجلامعة«.

وق��ال اخل���وري: »ث��م��رة ه��ذا الحتفال م�صرح 

ثقايف لبريوت وهو ما ن�صعى اإليه دائمًا. نحن 

ن�����ص��ع��ى دائ���م���ًا لأن ي��ك��ون يف ل��ب��ن��ان م�����ص��ارح 

التجديد  ه��ذا  وم��ع  لبنان،  يف  ثقايف  ثقل  ذات 

ل��ه��ذا امل�����ص��رح اأن ي��زده��ر ال��ع��م��ل ال��ث��ق��ايف يف 

لبنان، فاجلميع يعلم اأننا قمنا بو�صع م�صرح 

متهيدًا  العام  اجل��رد  لئحة  على  البيكاديللي 

ل���ص��ت��م��اك��ه، ف��م�����ص��رح ال��ب��ي��ك��ادي��ل��ل��ي ج���زء من 

ت��اري��خ ب���ريوت وت��اري��خ ل��ب��ن��ان وذاك����رة ب��ريوت 

الواحدة، ول ميكن لأي وزارة ثقافة اأن تدعي باأنها اأقامت م�صارح 

ال��ي��وم  ون��ح��ن  البيكاديللي.  م�����ص��رح  ت��رم��ي��م  اإع����ادة  ل��ب��ن��ان دون  يف 

البيكاديللي للدولة  ا�صتماك مبنى  اإىل  وبعد م�صاع كثرية جلاأنا 

قدمت  ب��ريوت  وبلدية  اأخ���رى،  م�صارح  لإق��ام��ة  ون�صعى  اللبنانية، 

لدينا  �صيكون  وهكذا  اللبناين  الثقايف  املركز  نبني  لكي  ع��ق��ارًا 

الثقافة  وزارة  اأن  »اإىل  واأ�صار  لبنان«.  م�صارح ذات ثقل ثقايف يف 

العام  »يف  وق���ال:  لبنان«،  يف  امل�صرحي  العمل  دع��م  اإىل  ت�صعى 

يبادر  ب��اأن  ون��اأم��ل  م�صرحية  ثاثني  م��ن  اأك��ر  بدعم  قمنا  املا�صي 

امل�����ص��رح بطلب دعم  ا���ص��ت��خ��دام ه��ذا  ي��ري��دون  ال��ذي��ن  امل�صرحيون 

ب�صرت�ص  »نبيل  و�صكر  ل��ذل��ك«.  م�صتعدون  ونحن  الثقافة  وزارة 

على اختياره تقدمي الدعم من اأجل ترميم م�صرح مونو فاأن يف ذلك 

عمًا ثقافيًا عظيمًا«.  ثم كانت كلمة ب�صرت�ص، امل�صاهم بتجديد 

الي�صوعية  اجلامعة  ورئي�ص  الثقافة  »وزي��ر  فيها  �صكر  امل�صرح، 

وك��ل ال��ذي��ن عملوا م��ن اأج��ل جن��اح ه��ذا العمل ال��ذي يحمل ذاك��رة 

بريوت وذاك��رة وطن«. تا ذلك عرو�ص فنية، بعدها رفع ال�صتارة 

عن اللوحة التذكارية با�صم نبيل ب�صرت�ص على عمله.

[ خوري يف حفل االفتتاح
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