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أرشيف العالاّمة يواكيم مبارك ومكتبته 
يف عهدة جامعة القديس يوسف 

"صوت الصمود" حفل موسيقي ضخم 
للجنة مهرجانات بعلبك الدولية يف 5 تموز

 
 

 

 

 

تسلمت جامعة القديس يوسف في بيروت 
ال���ع���اّلم���ة األب  ���ا م���ن أرش���ي���ف 

ً
152 ص���ن���دوق

ا من  ي��واك��ي��م م��ب��ارك ب��م��ا ف��ي ذل���ك 50 ج����زًء
مكتبة األب مبارك وبقية مراسالته العلمّية 

والشخصّية.
الجامعة  رئيس  من  طويلة  متابعة  فبعد 
�����اش ال��ي��س��وع��ّي، مع 

ّ
ال��ب��روف��س��ور س��ل��ي��م دك

ورئيسها  م��ب��ارك  ي��واك��ي��م  أص���دق���اء  جمعية 
ج��ول��ي��و ف��وس��ي وم���ع م��ع��ه��د ال���ذاك���رة ال��ت��اب��ع 

 

Edition Contemporaine نشر  ل���دار 

وم��دي��ره��ا األدب����ي أل��ب��ي��ر دي��ش��ي، ات��خ��ذ ق��رار 
ج��م��ع م��ح��ف��وظ��ات ال��ك��ات��ب وع���ال���م ال��اله��وت 
واالديب المعروف والخريج السابق من كلّية 
يواكيم  األب  العاّلمة  الجامعة،  الالهوت في 
مبارك، وذلك في مركز البحوث والمنشورات 
حول الشرق المسيحي  )CERPOC( التابع 

لكلّية العلوم الدينّية في الجامعة. 
وت���ض���اف ص���ن���ادي���ق ال��م��ح��ف��وظ��ات ال��ت��ي 
من  ص��ن��دوق   200 إل���ى  ال��ج��ام��ع��ة  تسلمتها 
م��ح��ف��وظ��ات وم��ك��ت��ب��ة األب ي��واك��ي��م م��ب��ارك، 

والتي تّم منحها إلى الجامعة من عائلة األب 
الراحل.

 

ّ
كل رئيسها  بشخص  الجامعة  وش��ك��رت 
الفاعلين الذين سّهلوا تنفيذ هذه العملية، 
عائلة  م��ب��ارك،  األب  أص��دق��اء  وه���م: جمعية 
ألبير دي��ش��ي، رينيه أس��م��ر، السي  ال��راح��ل، 
خ�����وري، وم���دي���رة م��ك��ت��ب ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س 

يوسف في باريس غاسيا أرتين.
على  وب���رس���ال���ة  م����ب����ارك،  األب  أن  ي���ذك���ر 
شكل وصية، قد أورث أرشيفه إلى جامعة 

ال��ق��ّدي��س ي��وس��ف ع��ب��ر ش��خ��ص ال��ب��روف��س��ور 
اش. 

ّ
سليم دك

أعلنت لجنة "مهرجانات بعلبك الدولية" في 
الضخم  الموسيقي  الحفل  بيان عن تقديم 
"ص��وت    The Sound of Resilience
وهو  فازليان،  ه��اروت  للمايسترو  الصمود" 
تموز   5 األح��د  مساء  التاسعة  انتاجها،  م��ن 

الجاري.
المئوية  الذكرى  لمناسبة  الحفل  يقام 
رئيس  ويرعاه  الكبير  لبنان  دول��ة  إلع��الن 
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع����ون. وج���اء 
ف��ي ال��ب��ي��ان: "م��ن م��دي��ن��ة ال��ش��م��س وقلعة 

ب���ع���ل���ب���ك، م���ع���ب���د ب�����اخ�����وس األث���������ري م��ه��د 
التاريخ والثقافة والفنون سُيشكل حفل 
وطنيًا  حدثًا  نوعه  من  الفريد  الموسيقي 
ج���ام���ع���ًا، ي��ح��م��ل رس���ال���ة أم����ل ب��غ��د أف��ض��ل 

للبنان ووحدة شعبه.
الوقائية  اإلرش����ادات  الحفل  ف��ي  ستّتبع 
وسيبث   ،Covid-19 جائحة  م��ن  ال��ص��ارم��ة 
نتجه 

ُ
م��ب��اش��رة ع��ل��ى ال���ه���واء ب��ال ج��م��ه��ور. وت

اللجنة تلفزيونيًا في إطار خطتها اإلعالمية 
ال��ت��روي��ج للسياحة  ب��ه��دف  ال��ت��ي أط��ل��ق��ت��ه��ا 

الداخلية مع قناة "LBCI"، وسُيعرض على 
خالل  من  اللبنانية،  التلفزيونية  المحطات 
منصة "شاهد" العربية، ومنصات التواصل 

اإلجتماعي الخاصة بالمهرجان.
وي������ش������ارك ف�����ي ال����ح����ف����ل األورك�����س�����ت�����را 
الجامعة  الفلهارمونية، مع جوقة  اللبنانية 
اللويزة،  االنطونية، وجوقة جامعة سيدة 
وج���وق���ة ال���ص���وت ال��ع��ت��ي��ق، وم��وس��ي��ق��ي��ي��ن 
لبنانيين شباب بقيادة المايسترو هاروت 
ف���ازل���ي���ان، إض���اف���ة ال����ى م���ش���ارك���ة ال��ف��ن��ان 

التي  السينوغرافيا،  أما  أحمد.  علي  رفيق 
��ل��ه��ا ص���ور م���ن األرش���ي���ف وإب���داع���ات 

ّ
ي��ت��خ��ل

بصرية، فهي لجان لوي مانغي، واإلخراج 
لباسم كريستو.
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