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مباراة يف اجلامعة الي�شوعية حول ريادة الأعمال

د. دكاش متوسطًا الفائزين باملباراة

فــــي نـــشـــطـــات مـــتـــعـــددة متصلة 
بالتربية واحلوار والتسامح، كما 

باملشاريع البيئية. 
ــــقــــى املـــــديـــــر املـــســـاعـــد  ثـــــم أل
لبيريتيك رامي بوجوده كلمة هنأ 
بها اجلامعة اليسوعية على هذه 
املبادرة البناءة، وذكر باخلدمات 
الذي ستؤمنها بيريتيك للفائزين.

مــن جهته، شــرح نــائــب رئيس 
احتــاد جمعيأت قدامى اجلامعة، 
الدكتور كريستيان مكاري سياسة 

االحتاد في هذا املجال.

أما رئيس اجلامعة البروفسور 
ســلــيــم دكـــــاش، فـــشـــدد عــلــى دور 
وشعبة  اجلامعة  ومعاهد  كليات 
االنخراط املهني في تنمية مهارات 

الطاب في مجال ريادة األعمال. 
ــــطــــاب  بـــــعـــــدهـــــا، عــــــــرض ال
املشاركون سبعة مشاريع تنموية 
، وقــــد شــمــل الـــعـــرض النواحي 
والفنية وخطة العمل، ليكون لكل 

مشروع دراسة جدوى واضحة.
وقد أتت نتيجة املباراة كاآلتي:

- اجلائزة األولى: 5.000 دوالر: 

رميــون بوسمرا لبوس وميرابيل 
علم ومنى عيسى وغريس فغالي 
مشروع  درزي:  بــــدوي  وســـعـــاد 
العضوية  النفايات  تدوير  إعــادة 

وحتويلها إلى سماد طبيعي.
- اجلـــائـــزة الــثــانــيــة: 3.000 
دوالر: بريسيا القارح وستيفاني 
مسعود وليا صايغ: مشروع إنشاء 

قرية بيئية في البقاع.
ــثــة: 2.000  ــثــال - اجلـــائـــزة ال
وبولس  ســامــه  حــيــســن  دوالر: 
حداد: مشروع برنامج معلوماتي 

نّظمت شعبة اإلنخراط املهني 
ـــديـــس يوسف  ـــق فــــي جـــامـــعـــة ال
مــبــاراة فــي ريـــادة األعــمــال هدفها 
تنمية روح املبادرة لدى الطاب، 
مبــشــاركــة فــرانــســا بــنــك واحتـــاد 
والقطب  الــــقــــدامــــى  جــمــعــيــات 
الــتــكــنــولــوجــي بيريتيك، وقـــد مت 
للنسخة  مــحــوًرا  البيئة  اخــتــيــار 
ــى. وتندرج هــذه املــبــادرة في  األول
الصاعدة  األجــيــال  تربية  ســيــاق 
على اإلميــان مبستقبل لبنان عبر 

االستثمار في حقول إنتاجية. 
بــعــد إطـــاق املـــبـــاراة فــي شهر 
الطاب بعدد  شباط 2017، تقدم 
مــن املــشــاريــع، فتم اختيار سبعة 
النهائية،  االتصفية  ملرحلة  منها 
البيئية  التربية  يتعلق  مــا  منها 
التلوث  ومكافحة  املــيــاه  وتكرير 
والــزراعــة البيئية وإعـــادة تدوير 

النفايات، وغيرها من املشاريع.
ومتت التصفيات النهائية في 
ــار املــاضــي فــي حــرم العلوم  30 أي
افتتح  ــا، حــيــث  ــوجــي ــول ــكــن ــت وال
احلـــفـــل مـــديـــر شــعــبــة االنـــخـــراط 
املهني الــدكــتــور ادمـــون شدياق، 
الـــــذي ذكــــر مبــضــمــون املـــبـــاراة 
مديرة  تلته  التقييم،  ومبعايير 
قــســم الــتــســويــق والــتــواصــل في 
فرانسابنك، السيدة دانيا القصار، 
التي أشارت إلى مساهمة املصرف 




