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أحيا ليلة املتاحف يف  14نيسان
تعريف باملتاحف وباآلثار اللبنانية التاريخية

في متحف العمالت.

أح�ي��ا ل�ب�ن��ان م�س��اء ال�س�ب��ت ف��ي  14نيسان
ليلة المتاحف ،ففتحت وزارة الثقافة جريًا
على عادتها كل عام ،ابواب  13متحفًا امام
الجمهور اللبناني في كل المناطق مجانا،
من الخامسة بعد الظهر الى الحادية عشرة
ل� �ي ��ال .،وه � ��ي :ال �م �ت �ح��ف ال ��وط� �ن ��ي ،م�ت�ح��ف
س��رس��ق االش��رف �ي��ة ،م�ت�ح��ف م �ي��م -الجامعة
اليسوعية ،متحف الجامعة األميركية ،فيال
ع ��وده االش��رف �ي��ة ،متحف م��ا ق�ب��ل ال�ت��اري��خ-
اليسوعية ،متحف العمالت -مصرف لبنان،

(حسن عسل)

متحف الصابون -صيدا ،متحف قصر دبانه
 صيدا ،متحف التراث والتقاليد الشعبية،متحف الفن الحديث والمعاصر في جبيل.
وج��ال وزي��ر الثقافة غطاس خ��وري على
ع ��دد م��ن ال�م�ت��اح��ف ي��راف �ق��ه ال �م��دي��ر ال�ع��ام
ل�ل�ش��ؤون الثقافية ال��دك�ت��ور علي الصمد،
ال�م��دي��ر ال �ع��ام للمكتبة ال��وط�ن�ي��ة ال��دك�ت��ور
حسان عكره والمستشار عيسى زيدان.
المحطة االولى كانت في متحف العمالت
ف��ي م �ص��رف ل�ب�ن��ان ح�ي��ث اس�ت�ق�ب��ل ال��وزي��ر

وال��وف��د م��ن م��دي��ره م ��ازن ح �م��دان وال�ن��ائ��ب
االول للحاكم رائ��د ش��رف الدين ومسؤولة
المتحف صونيا حرب حيث اطلع على تاريخ
العمالت في كل دول العالم .وانتقل خوري
إلى متحف االميركية واستقبلته مسؤولة
ال �م �ت �ح��ف ال ��دك� �ت ��ورة ل �ي �ل��ى ب� ��در ورئ �ي��س
ج�م�ع�ي��ة اص ��دق ��اء ال�م�ت�ح��ف ن�ب�ي��ل ن �ح��اس،
وجال في ارجائه في حضور عدد كبير من
المواطنين.
أما في متحف سرسق ،فاستقبله الوزير
ال�س��اب��ق ط��ارق م�ت��ري ،حيث ت��وق��ف الجميع
أم ��ام ال�ل��وح��ات الفنية ال�ق�ي�م��ة .وب�ع��د زي��ارة
إل��ى فيال ع��وده ومتحف اليسوعية ،كانت
المحطة االخيرة في المتحف الوطني حيث
كان في استقبال خوري المدير العام لالثار
سركيس الخوري .وسجل المتحف حضورا
الفتا للمرة األول��ى منذ ب��داي��ة ه��ذا النشاط
ح �ي��ث ت ��م ع ��رض ب��ال �ص��ورة وال� �ص ��وت على
واج �ه��ة ال�م�ت�ح��ف ب�ت�ق�ن�ي��ة ال �ب �ع��د ال �ث��الث��ي،
كذلك تم تقديم لوحات فنية نقلت منها
م�ش��اه��د م �ب��اش��رة ع�ل��ى ع ��دد م��ن ال�م�ح�ط��ات
التلفزيونية.
وتحدث خ��وري ام��ام المتحف ،فقال انها
ليلة ثقافية بامتياز للبنان وللمرة الخامسة
تواليًا يتجاوب الجمهور اللبناني مع سعي
وزارة الثقافة للتعريف بالمتاحف اللبنانية
واه �م �ي��ة ه ��ذا ال �ح��دث ان ��ه ك��ل س�ن��ة تكون
ال �م �ش��ارك��ة اوس � ��ع ل ��الط ��الع ع �ل��ى ث�ق��اف�ت�ن��ا
وحضارتنا.

