الكازينو يتعاون وجامعة الروح القدس الكسليك لحفظ أرشيفه

قسم التسويق – كازينو لبنان

ّّّبذ وجنمعّّّل ااّّّجوس اا ّّّ -
وقّّّع "كّّّنو لب انلّّّن " ممّّّبر يّّّجلس مارّّّ ستاذ ّّّن اورّّّ ن ذو
ااكسّّّرس ممبرّّّل يجلسسّّّ ن او اانجوفسّّّبذ جّّّبذب قنس ّّّل س فنقسّّّل عّّّنو ا لظّّّس أذشّّّس "كّّّنو لب انلّّّن "
و فعسّّّ رّّّن اإلرّّّ فنت ملّّّن مّّّ قنّّّ اوجسّّّن اا نتمّّّل اإلي ّّّن عرّّّ هّّّ ا اإلذث ااعج ّّّ ااّّّ اسّّّ ق نّّّل
ينا عّّّّنو مّّّّع مجكّّّّن فسلّّّّسك ار ذارّّّّن اارنلن سّّّّل اا ّّّّنيع ارانمعّّّّل فّّّّ
هنسّّّّل مّّّّ ّّّّنذ انلّّّّن ااحّّّّ
قضّّّبذ ممبّّّ وو ّّّج ااب نفّّّل محمّّّ تاووت اورّّّ ن عرّّّ اا ّّّم ممبّّّ سّّّر اامحّّّجذ جبو ّّّ اا ّّّسف
سضّّّنفل ساّّّ أعضّّّن مارسّّّ ااانمعّّّل وااكّّّنو لب وق ّّّ مّّّ اافعناسّّّن اال نيسّّّل واانر ّّّل
نلنّّّن نفّّّ قّّّبا
واإلعرمسل.
خوري
سرّّّ قفّّّ اا بقسّّّع  -ااّّّ جّّّج فّّّ م عّّّ " منذ سلغّّّن " فّّّ قّّّج ااكّّّنو لب -يكرمّّّل اخّّّبذ
ذقّّّّر فس ّّّّن يناحضّّّّبذ قّّّّنلر " :ف خّّّّج ااسّّّّب ي ّّّّ ا اا عّّّّنو مّّّّع جنمعّّّّل ااّّّّجوس اا ّّّّ ااكسّّّّرس وذشّّّّفل
محفبظّّّن كّّّنو لب انلّّّن اا ّّّ اّّّ عّّّ ي
م اوهمسّّّل اا ّّّ سّّّ ح ن اسّّّلبا طب رّّّل .ويمّّّن أ أذشّّّس ااكّّّنو لب
صّّّن وأ
اّّّس ف ّّّم مر ًكّّّن اّّّن يّّّ مر ًكّّّن ارنلّّّن ويمّّّن أ ااّّّ اكج اارنلن سّّّل هّّّ مرّّّ ار ّّّعر اارنلّّّن
ب ً
ااكّّنو لب شّّ عرّّ أهّّ ااعّّجوي ااعنامسّّل أعّّ ن قّّجا أذشّّسفلن الخ ّّب يإ رقّّل ج ّّ وذؤ ّّل مسّّ نرسل
واع ".
وشّّّّكج ّّّّبذ اوفجقّّّّن اابر ّّّّل ااّّّّ رّّّّنهمبا فّّّّ ح سّّّّ هّّّّ ا اام ّّّّجو وهّّّّ أعضّّّّن مارّّّّ ستاذ
ااكّّّّنو لب وقسّّّّ اا سّّّّب فّّّّ ااكّّّّنو لب ومجكّّّّن فسلّّّّسك فّّّّ ااانمعّّّّل اا ّّّّج ااّّّّ ال ملّّّّن عرّّّّ هّّّّ
اامحفبظن كمن قن .
ّّّّل اكّّّّ اا ّّّّر واانّّّّنقبس واام مّّّّس
وك ّّّّ عّّّّ س ّّّّن قنعّّّّل تا ّّّّ ااكّّّّنو لب مخ
اإلطر يس بال عر من رنم م معربمن وصبذ واا سن يأيحنث ع نذ ااكنو لب.

مكّّّّل مّّّّ

األب حبيقة
نّّجا
م ّ ج ّّن أا ّّ او قنس ّّل كرمّّل ّّب فس ّّن يأهمسّّل هّّ ا "ااح ّ ث اا مّّل" ااّّ
ّ ااسّّب مع ً
أ "اوقّّّ اث ااسبمسّّّل اا ّّّ عس ّّّ ن ّّّ يو مّّّن علّّّ أ ّّّنذ اإل سّّّن ااغلّّّ واام عّّّجب وااعمسّّّ ارغن ّّّل
ن ّّّ ملّّّن رّّّب ق نصّّّن وذ سّّّا يعّّّ اوقّّّ اث .وااّّّنم أكّّّ و ّّّل كّّّ شّّّ وكّّّ شّّّ
ّّني حّّّب ووا " .وشّّّ ت عرّّّ أهمسّّّل "أ عّّّ أ ااك نيّّّل فّّّ قّّّ ا ّّّن هّّّ اكّّّج اان ّّّج ل وأ اا ّّّبذ
مّ ح
ؤي ّ احظّّل م ّ قسن لّّن و سّّحن ن م ّ ف ّ ااّّنم " مبلسًّّن عر ّ ه ّ ا اا عّّنو مّّع مجف ّ عج ّ ف ّ انلّّن اا ّ
يكج ف ااس سلن كأه مبقع رسنق ف ااعنا .
كن
وأشّّّنذ ساّّّ "أ ااانمعّّّل قّّّ سر ح ّّّر مّّّ ااكّّّنو لب عرّّّ مئّّّل وع ّّّج س مسّّّ ل وأكبّّّج مّّّ ع ّّّج
س صبذ رس ااحفنظ عرس ن ساك جو سًن ويلبعسل عناسل اك بضع ف م لنو ااننقبس ".
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سشنذ اا أ م جو اوذشفل قس اا مجاق مخ رفل م عر م

أش ج ع وه :

 Cleaning and Sterilizingقسّّّ
اامجقرّّّل اوواّّّ  :اا ع ّّّس واا لظسّّّ
نصل ار ضن عر كنفل أ با اااجا س وااح جا .
اامجقرّّّل اابن سّّّل :اا ّّّلس واا ّّّجقس Classification and Numbering
أواسل ابضع ل لس و جقس وفجو اامس ل ا و جقسم ن ننعن ً.

ع ّّّ اوذشّّّس
ّّّ

و ّّّج

يمّّّبات

را ّّّن سجّّّجا جّّّجت

ّّّبذ را ّّّن اامسّّّ ل ا ذقمسّّّن ً يغسّّّل ااحفّّّنظ عرّّّ
اامجقرّّّل اابنابّّّل :اا ّّّب ج ااجقمّّّ Digitization
عّّّّجي ار كّّّّ جّّّّجا
االسّّّّ اوصّّّّرسل وعّّّّ ااججّّّّب ااّّّّ اامسّّّّ ل اوصّّّّر س علّّّّ ااحنجّّّّل اكّّّّ
فحن يإر مجاذ.
اامجقرّّّّّل ااجايعّّّّّل :ااحفّّّّّ ّّّّّ .Preservationل ي
ظ اامسّّّّّ ل ا وااب ّّّّّنل يمرفّّّّّن وعرّّّّّر نصّّّّّل و حفّّّّّ
تا مخنو ما ن يمس ب ن م رلمل م ااجطبيل وااحجاذ .
و ّّّنام هّّّ ااخ ّّّب مّّّع سق ّّّجا اإلق فّّّن يناسبيسّّّ اامنرّّّ  60عنمّّّنًل عرّّّ أرّّّس "كّّّنو لب انلّّّن "
اومّّّّّج ااّّّّّ اسّّّّّ ستذاا اإلتاذ ااحناسّّّّّل وهمسّّّّّل هّّّّّ ااخ ّّّّّب و السّّّّّ اامّّّّّباذت اارومّّّّّل إل مّّّّّن هّّّّّ ا
اام جو عر أكم وجن وف ح اآلفن ا لظس نطن ملنب ل علن رس اإلعر عل ن ف قسلن.
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