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جوائز النسخة الثالثة من مسابقة
املشروع االجتماعي العاملي GSVC

الفائزون في المسابقة بين صحناوي وشماس وجمعة.

س�ل�م��ت ج��ام�ع��ة ال �ق��دي��س ي��وس��ف
و"بيريتيك"  ،Berytechبالتعاون
م��ع  BLC Bankوال�م��درس��ة العليا
ل �ل �ع �ل��وم االق �ت �ص ��ادي ��ة وال �ت �ج��اري��ة
 ،ESSECج ��وائ ��ز ل �ل �ف��ائ��زي��ن ف��ي
ال� �ن� �س� �خ ��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة م � ��ن م �س��اب �ق��ة
ال � �م � �ش ��روع االج� �ت� �م ��اع ��ي ال �ع��ال �م��ي
 ،GSVCوه��ي م�ب��ادرة أطلقت منذ
 3أعوام وتهدف إلى تشجيع ريادة
األع �م��ال م��ن أج��ل ه��دف اجتماعي
في لبنان والمنطقة .وأقيم الحفل
في حرم العلوم اإلنسانية في طريق
الشام.
وق��ال المدير ال�ع��ام �ل"بيريتيك"
مارون شماس" :نضع بتصرف هذا
ال �ج �ي��ل ال �ج��دي��د م��ن رواد األع �م��ال
خبرة فرق عملنا وشبكاتنا المهنية
وبرامجنا من أجل تطوير الشركات
ذات البعد االجتماعي اإلبداعي".
وق��ال رئيس مجلس إدارة BLC
 Bankوم� ��دي� ��ره ال � �ع� ��ام م ��وري ��س
ص �ح �ن��اوي" :ه� ��ذا االل� �ت ��زام ه ��و في
ص�ل��ب اس�ت��رات�ي�ج�ي�ت��ه ال�م�س��ؤول�ي��ة

االج �ت �م��اع �ي��ة ل �ل �م �ص��رف ،وه��دف��ه
تشجيع ري��ادة األعمال االجتماعية
ع � �ب � ��ر ال � �م � �س� ��اه � �م� ��ة ف � � ��ي ت �ن �م �ي��ة
ال�م��ؤس�س��ات ال�ت��ي ل�ه��ا ط��اب��ع بيئي
وقابلية اقتصادية".
وأش� � � � � � ��ارت م� � ��دي� � ��رة ال � �م� ��درس� ��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل �ل �ت��دري��ب االج �ت �م��اع��ي
ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�ج��ام�ع��ة م��اري��ز ج�م�ع��ة إل��ى
"دور ال�م��درس��ة ع�ل��ى صعيد ري��ادة
األعمال االجتماعية ،بما أنها أطلقت
الدبلوم الجامعي في ري��ادة األعمال
االج �ت �م��اع �ي��ة ،ال� ��ذي ي �ق��دم دروس ��ًا
عالية المستوى وف��ري��دة من نوعها
في الشرق األوسط ،ويقترح تمكين
حملة المشاريع م��ن تصور األفكار
المائمة وتحقيقها عبر خطة عمل
ت��ؤم��ن االس �ت��دام��ة والتنمية واألث��ر
االج�ت�م��اع��ي .وال�م�ب��ادرة الثانية هي
االنضمام إلى هذه المسابقة".
ثم سلم دكاش الجوائز للفائزين
وهم :مؤسس  TripleEجول حاتم
ال� ��ذي ف ��از ب�ن�س�خ��ة  2013وع��رض
م �ش��روع��ًا ع ��ن ح �ل��ول ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة

(ميشال صايغ)

إلع � � ��ادة ت ��دوي ��ر ال� �م� �ي ��اه .ال �ج��ائ��زة
األول � ��ى ت�س�ل�م�ت�ه��ا م �ي��راي ش��راب�ي��ه
التي أسست  S-Milesوه��و مركز
يقدم برنامجًا أكاديميًا ،ونشاطات
خ� ��ارج أوق � ��ات ال ��دراس ��ة وع��اج��ات
ش�خ�ص�ي��ة ألوالد ي ��واج �ه ��ون أو ال
ي��واج �ه��ون م�ش�ك ��ات ف��ي ال�ت�ع�ل��م،
وذل � � ��ك ع� �ب ��ر اخ � �ت � �ب� ��ارات م�ت�ع�ل�ق��ة
بالحواس .الجائزة الثانية تسلمها
م ��ؤس ��س  Kotobkomم�ح�م��د
ربيع حامو ،وهي مكتبة إلكترونية
لتبادل الكتب في الشرق األوسط
وال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة .ال �ج��ائ��زة الثالثة
ت �س �ل �م �ه��ا ج� � ��ورج غ� �ف ��ري م��ؤس��س
 ،Chreekوه ��ي ش��رك��ة مختصة
بإعادة تدوير المواد وتحويلها إلى
أثاث ومنتجات مبتكرة ذات جودة
عالية .هذا المشروع هدفه تقديم
حلول لمشكات بيئية في لبنان.
جائزة االبتكار تسلمها ربيع معلوف
م��ؤس��س م�ش��روع  Poddlesال��ذي
ي �ق��دم م �س��اك��ن ص��دي �ق��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة،
وكلفتها متدنية للمشردين.

