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م حملة تشجير
ّ
ستاربكس تنظ

قام سعد األزهري، رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر، 
بتوقيع اتفاقية شراكة تمتّد لعّدة سنوات مع جمعية الصناعيين 

 برئيسها نعمت افرام. وتهدف هذه الشراكة 
ً
لة

ّ
اللبنانيين، ممث

إلى توفير عروض مالية حصرية مخصصة ألعضاء الجمعية. وتأتي 
هذه المبادرة المتميزة في إطار سعي بنك لبنان والمهجر الدائم 
لتعزيز مساهمته في االقتصاد اللبناني بشكل عام وفي القطاع 

الصناعي بشكل خاص«. وسيقّدم بنك لبنان والمهجر ألعضاء 
جمعية الصناعيين اللبنانيين المنتجات والخدمات المختلفة مثل 

استفادتهم من أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك من دون رسوم 
 
ً
 للسنة األولى، جنبا

ً
تجهيز، ومن بطاقات االئتمان التابعة للبنك مجانا

نوا رواتبهم في 
ّ
فين الذين وط

ّ
إلى جنب مع استفادة جميع الموظ

البنك من بطاقات السحب اآللي.

نظمت ستاربكس حملة إلعادة تشجير أربعة هكتارات من األراضي في 
لبنان بمشاركة متطوعين من طالب أكاديمية الريادة الخضراء وموظفين 

من ستاربكس وبإشراف جمعية الثروة الحرجية والتنمية وذلك لغرس 
مئات األشجار في مناطق مختلفة من لبنان. وكان في مقدمة المشاركين 

في النشاط الدفعة األولى من خريجي أكاديمية الريادة الخضراء، وهي 
مشروع مشترك بين سلسلة فروع ستاربكس وجمعية الثروة الحرجية 

والتنمية. وشملت الحملة تنظيم يوم للتشجير في كفرحمام قضاء 
حاصبيا، وفي منطقتي كفرسلوان وترشيش قضاء المتن.

 يبدأ هنا!
ُ

 التوظيف في »اليسوعّية«... المستقبل
ُ

معرض
 شاًبا ويرسم بداياٍت 

ً
ألن المستقبل يبدأ بفرصٍة... بوميٍض يدغدغ حلما

 
ً
لطريٍق تتجسد أولى خطواتها بورقٍة... تلك الورقة ليست شهادة

فحسب يتسلح بها الخريجون في أول فصول مستقبلهم المهني، بل 

ا بعض الحروف التي يخطها هؤالء الطالب ويضعونها في أحد 
ً

هي أيض

األجنحة التي افترشت حرم أحد أعرق الصروح األكاديمية في لبنان... 

جامعة القديس يوسف.

 eliaskattar@albaladonline.comالياس قطار

 منها بقدرتها على تعبيد 
ً
إيمانا

الكثير من ال���دروب المهنية أمام 
النسبة األكبر من طالبها وغير طالبها، 
حرصت جامعة القديس يوسف، على 
تنظيم النسخة التاسعة من معرض 
Job Fair على امتداد  التوظيف 
ل 

ّ
األيام الثالثة الفائتة. وكعادته، شك

 بالنسبة الى 
ً
 جوهرّية

ً
المعرض محطة

الكثيرين من الطالب الباحثين عن 
فرصة العمر والشركات الباحثة في 
 في سجالتها 

ّ
دورها عن كفاءاٍت تخط

المزيد من النجاحات وتلّون مسيرتها 
بابتكاراٍت شبابّية.

أجنحة مفتوحة للجميع
في هذا المضمار، أكد البروفسور 
كميل عساف، رئيس جمعية خريجي 
كلية األعمال، وهي الجمعية التي 
م هذا الحدث، في حديٍث الى 

ّ
تنظ

»صدى البلد« أن »المعرض لم يقتصر 
على طالب كلية األعمال بل طال جميع 
ليسوعية بشتى  ا لجامعة  ا ط��الب 
كلياتها، ناهيك عن جميع طالب لبنان 
الباحثين عن فرصة عمل، وليس إقبال 
عدٍد كبيٍر من غير طالبنا على وضع 
سيرهم الذاتية في األجنحة التي 
احتضنها المعرض سوى خير دليل 
على توسيع رقعته وشمولّية هدفه«.

ً
هم يجدون فرصا

ُ
نصف

ولفت عساف الى أن » المعرض 
ب  للشبا  

ً
حقيقيا م���ال  أ يحمل 

الذين يتبنون خيار الهجرة، وفي 
لتي  ا للشركات  فرصة  بل  لمقا ا
ذوي  م��ن  موظفين  ع��ن  تبحث 
ات فتجدهم في المعرض  الكفاء

من دون كلفٍة إضافيٍة، أما الطالب 
 حقيقّية 

ً
 ما يجدون فرصا

ً
فغالبا

ويصنعون خياراتهم وسط تحفيز 
شعرهم 

ُ
الشركات نفسها التي ت

بأنها ما زالت تهتّم بهم وتقّدر 
اختصاصاتهم. وتشير األرق��ام 
 
ً
الى ان من بين 400 طالب تقريبا
ي��ودع��ون سيرهم ال��ذات��ي��ة في 
المعرض نصفهم يجدون فرص 
أن  المنشودة، بمعنى  أعمالهم 
50% من طالبنا الخريجين يجدون 
بشائر مستقبلهم المهني خالل 
يومْين في هذا المعرض السنوي. 
 أن المشرفين على األجنحة هم 

ً
علما

في الحقيقة طالُبنا الذين شاركوا 
 في ه��ذا المعرض ووج��دوا 

ً
يوما

فرصهم وعادوا ليشجعوا زمالءهم 
من األجيال المتالحقة على إيجاد 

الوظيفة التي تناسبهم«.

فرٌص متشّعبة
وعن مروحة الوظائف المتاحة 
ش��دد عساف على أن »المعرض 
 
ً
يحتضن ش��رك��اٍت ت��ق��ّدم فرصا
متشّعبة تشمل على سبيل المثال 
ال الحصر التسويق واإلدارة وإدارة 
الموارد البشرية وIT والتكنولوجيا 
والصيدلة وسواها«. أما ما يمّيز 
هذه النسخة عن سابقاتها فأكد 
عساف أن »الجامعة تحافظ على 
 
ً
عدٍد محدوٍد من الشركات حرصا

على النوعية التي تقّدمها لطالبها، 
لذا نحرص على مشاركة شركاٍت 
كبيرٍة تتمتع باستمرارّية وديمومة 
ومصداقية عالية، ال شركات صغيرة 
عرضة لإلقفال في أي وقت«. وأردف: 

»هذا العام كان اإلقبال من الشركات 
، إذ تهافتت 

ً
 ومفاجئا

ً
 وسريعا

ً
كبيرا

الشركات منذ يوم إعالننا األول عن 
المعرض على توثيق مشاركتها«.

طالب سنة أولى
وخ��ت��م ع��س��اف: »ه���ذا العام 

 ختامي
ٌ

حفل

إش��ارة الى أن المعرض انطلق في حرم العلوم االجتماعية 
»هوفلين- األشرفية« في 23 الجاري وهي النسخة الرسمية التاسعة 
منه بعد نسختين تجريبّيتْين، واخِتتم أمس بحفل عشاء في فندق 
فينيسيا تخلله توزيع دروع تكريمية للشركات التي ساهمت 

بأجنحتها في إنجاح المعرض.

تفاجأنا أن شركاٍت كثيرة كانت 
تبحث عن طالٍب من السنة األولى 
لتدريبهم وجعلهم يعتادون على 
توظيفهم  بغية  عملها  طبيعة 
في مراحل الحقة أو االستفادة من 
حيويتهم واندفاعهم في فرٍص 

موسمية«.  عساف: 50% من طالبنا 

يجدون وظائف تناسبهم 

في هذا المعرض

 لجميع الطالب والشركات
ً
لقطة من أحد األجنحةالمعرض كان مفتوحا
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