
"النهار"

يوسف  القديس  جامعة  ف��ي  أم��س  عقدت 
- حرم هوفالن الجلسات األول��ى من مشروع 
أطلقته  الذي   Blue Dawn roadshow
"النهار"، ويتنقل في عشر جامعات لبنانية. 
وح��ض��ر ال��ج��ل��س��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة ن��ائ��ب رئيس 
تحرير  ورئيسة  حاصباني  غسان  الحكومة 
"النهار" نايلة تويني وممثل البعثة األوروبية 
ال��ى  ل��وي��س فينيسا س��ان��ت��ام��اري��ا،  خ��وس��ي��ه 

المشاركين في الجلسات.  
ب���داي���ة، ع����رض ف��ي��ل��م ت��ع��ري��ف��ي م���ش���روع، 
رأت  ال��ت��ي  تويني  م��ن  ترحيبية  كلمة  تلته 
أن "ل��ب��ن��ان ف��ي ح��اج��ة ال���ى ط��اق��ات شبابية 
لالستفادة من خبرات أصحاب االختصاص 
ب���ع���ي���دًا م����ن ط���م���وح���ات ال���ه���ج���رة م����ن أرض 
الوطن"، ليتحدث بعدها حاصباني متطرقًا 
سقف  ترفع  التي  العالمية  المتغّيرات  ال��ى 
التحديات والفرص في آن واحد، معتبرًا أنه 
تحقيق  يمكن  الرابعة،  الرقمية  الثورة  "في 
الطموحات من خالل االفادة من تسهيالت 
عدة والخروج من التفكير التقليدي. وتوجه 
ال��ى ال��ط��الب: "ال ت��دع��وا ال��ه��واج��س تسبب 
لكم االحباط... الساحة مفتوحة أمامكم وال 

حدود أمام الطموح".
ثم انطلقت الجلسات التي أدارها الزميل 
موريس متى. وكانت الجلسة األولى بعنوان 
لبنان"،  ف��ي  وال��ح��اض��ر  المستقبل  "وظ��ائ��ف 
ت��ح��دث ف��ي��ه��ا ك��ل م��ن ال��رئ��ي��س التنفيذي 
ل����������"Berytec" م�����ارون ش���م���اس، وم��ؤس��س��ة 
ف���اض���ل،  دي������ان   Diane Foundation
والمديرة التنفيذية في INJAZ سمر داني، 
  NuMinds ف���ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال���م���س���ؤول 

Enrichment جاستن فاوتر. 
ورك����زت ال��ج��ل��س��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ت��أث��ي��رات 
ال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي ع��ل��ى مشهد األع��م��ال، 

 

MIC في  التنفيذي  المدير  فيها  وتحدث 
Ventures خالد زيدان.

ع��ل��ى تغيير  ال��ث��ال��ث��ة ف��رك��زت  أم���ا الجلسة 
العولمة المسار التقليدي للنجاح، وتحدثت 
ف���ي���ه���ا ال���م���ؤس���س���ة ال���ش���ري���ك���ة وال���رئ���ي���س���ة 
ص��ب��اغ،  داري������ن   FEE122 ف���ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ومؤسس BILDITS وائل سعادة، ومؤسس 

 

kamsyn digital communication
اميل عيسى. 

سلسلة الجلسات التي تنظمها "النهار" 
ت��م��ت��د م���ن 1 ن��ي��س��ان ال����ى 18 م���ن���ه، وف��ي��ه��ا 
ع��ش��رات قصص  ����روى 

ُ
وت ال��ن��ق��اش  سُيفتح 

��ن��ق��ل خ���ب���رات وم��ع��ل��وم��ات ق��ّي��م��ة 
ُ
ال��ن��ج��اح وت

المهارات  وتقوية  العمل  عن حاجات سوق 
ووظ����ائ����ف ال��م��س��ت��ق��ب��ل ف����ي وق�����ت ت��ح��ك��م��ه 
أه��م  ت��ج��د  م��ت��س��ارع��ة  ت���ط���ورات تكنولوجية 
على  بدقة  متابعتها  في  صعوبة  الجامعات 
ص��ع��ي��د ال��م��ن��اه��ج وال���ت���دري���ب. إن���ه���ا محطة 
أخ����رى، ت��ؤك��د "ال��ن��ه��ار" م��ن خ��الل��ه��ا دوره���ا 
ال��داع��م ل��ل��ط��الب وت��ط��ل��ع��ات��ه��م، ان��ط��الق��ًا من 
االيمان بدور الجامعة التغييري في المجتمع 

وبضرورة بث رسالة أمل حول المستقبل.
وي������ش������ارك ف�����ي ك�����ل ج���ل���س���ة ن���خ���ب���ة م��ن 
االخ��ت��ص��اص��ي��ي��ن وال���خ���ب���راء ف���ي االق��ت��ص��اد 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ورج�����ال األع���م���ال وأص��ح��اب 

الشركات المؤثرين في مجاالتهم.

وت����وزع "ال��ن��ه��ار" ب��ال��ت��زام��ن م��ع الجلسات 
عددًا خاصًا داخل الجامعات باللغتين العربية 
واالن��ك��ل��ي��زي��ة، ي��ت��ض��م��ن م���ح���اور غ��ن��ي��ة ح��ول 
سوق العمل والوظائف المطلوبة مستقباًل، 
وال���ذك���اء االص��ط��ن��اع��ي ودخ���ول���ه ال��ق��ط��اع��ات 
ك��اف��ة وت���أث���ي���ره ع��ل��ى ال���واق���ع وال��م��س��ت��ق��ب��ل، 
النجاح  مفهوم  تغيير  على  العولمة  وق���درة 

التقليدي بالنسبة الى األفراد والشركات. 

 

Roadshow���������������ال" إن  ت���وي���ن���ي  وق����ال����ت 
يستضيف خ��ب��راء وأف����رادا نجحوا ف��ي هدف 
آمنوا به ووصلوا الى النجاح، وهكذا نحن في 
"النهار" نعمل بإيجابية رغم كل الظروف من 

أجل تحقيق النجاح". 

أط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة ب���ي���روت ال��ع��رب��ي��ة م��س��اب��ق��ة 
لطالب  الفصحى  العربية  اللغة  في  للتحاور 
ال��ج��ام��ع��ات ف��ي ل��ب��ن��ان م��ن ع��م��ر 17 إل���ى 25 
عامًا، تهدف إلى تشجيعهم على استخدام 
ثقافتهم  وتعميق  الفصحى  العربية  لغتهم 
وتنمية  الجامعية  التخصصات  إط���ار  خ���ارج 
شخصياتهم وحضهم على التحاور وتقديم 
ال��ح��ج��ج ل��ل��دف��اع ع��ن أف��ك��اره��م واح���ت���رام آراء 

اآلخرين.
ش��ارك في المسابقة 6 ف��رق من الجامعة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة األم���ي���رك���ي���ة، س��ي��دة 
العربية،  وبيروت  الجنان  الحكمة،   اللويزة، 
ح��ي��ث ت��ب��ارى ف��ري��ق��ان منهم ف��ي ك��ل جولة 
حول موضوع من عشرة موضوعات مطروحة 
ب اب���ل���غ���وا ب��ع��ن��اوي��ن��ه��ا 

ل��ل��ت��ح��اور ك����ان ال���ط���ال
مسبقًا.

العام  األمين  من  مؤلفة  لجنة  واستمعت 
وجيه  ال��دك��ت��ور  اللبنانيين  الكتاب  الت��ح��اد 
ف���ان���وس، وم���دي���ر ت��ح��ري��ر ج���ري���دة "ال��ن��ه��ار" 
اإلعالمية وعضو  والمستشارة  غسان حجار، 
ال��م��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي ف��ي ت��ي��ار ال���م���ردة فيرا 
ي��م��ي��ن، إل���ى ال��م��ت��ب��اري��ن ووض��ع��ت تقييمها 

لكل فريق. وفاز في ختام المسابقة بالجائزة 
األولى الطالبان هشام الجناني ومحمد بزيع 
وقيمتها  األم��ي��رك��ي��ة  اللبنانية  الجامعة  م��ن 
ثالثة االف دوالر أميركي، وبالجائزة الثانية 
ال��ط��ال��ب��ت��ان ك�����ارال أب����و ذي�����اب ول��ي��ل��ي��ان أب��و 
ألفا  وقيمتها  الحكمة  ج��ام��ع��ة  م��ن  ش��اه��ي��ن 
الطالبتان  الثالثة  وبالجائزة  أميركي،  دوالر 
م���ري���م س��ل��ي��م��ان وم��ل��ك��ة خ��ل��ي��ل م���ن ج��ام��ع��ة 
بيروت العربية وقيمتها الف دوالر أميركي. 
وأشار رئيس الجامعة الدكتور عمرو جالل 
العدوي في كلمة، إلى حرص الجامعة على 
الكشف  في  تساهم  التي  العناوين  اختيار 
القضايا  حيال  الشباب  تفكير  طريقة  ع��ن 
ال��م��ط��روح��ة، ك��م��ا ت��ه��دف إل���ى رف���ع مستوى 
المناقشة  ع��ل��ى  وال���ق���درة  ال��ش��ف��ه��ي،  األداء 
وعرض أفكارهم بعربية فصيحة واضحة أمام 
جمهور من المستمعين، مشددًا على أهمية 
الحفاظ على اللغة العربية رغم كل الظروف 

والتحديات. 
���الب 

واخ�����ت�����ت�����م ال�����ل�����ق�����اء ب����ت����ك����ري����م ال�����ط��
ال��م��ت��س��اب��ق��ي��ن، ث����م ق�����دم رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة 
العدوي دروعًا تذكارية ألعضاء لجنة الحكم.

 

"النهار" أطلقت Blue Dawn roadshow... والبداية من اليسوعية

"التحاور يف اللغة العربية الفصحى" 
مسابقة جامعية يف بيروت العربية

 

"النهار"

يوسف  القديس  جامعة  ف��ي  أم��س  عقدت 
- حرم هوفالن الجلسات األول��ى من مشروع 
أطلقته  الذي   Blue Dawn roadshow
"النهار"، ويتنقل في عشر جامعات لبنانية. 
وح��ض��ر ال��ج��ل��س��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة ن��ائ��ب رئيس 
تحرير  ورئيسة  حاصباني  غسان  الحكومة 
"النهار" نايلة تويني وممثل البعثة األوروبية 
ال��ى  ل��وي��س فينيسا س��ان��ت��ام��اري��ا،  خ��وس��ي��ه 

المشاركين في الجلسات.  
ب���داي���ة، ع����رض ف��ي��ل��م ت��ع��ري��ف��ي م���ش���روع، 
رأت  ال��ت��ي  تويني  م��ن  ترحيبية  كلمة  تلته 
أن "ل��ب��ن��ان ف��ي ح��اج��ة ال���ى ط��اق��ات شبابية 
لالستفادة من خبرات أصحاب االختصاص 
ب���ع���ي���دًا م����ن ط���م���وح���ات ال���ه���ج���رة م����ن أرض 
الوطن"، ليتحدث بعدها حاصباني متطرقًا 
سقف  ترفع  التي  العالمية  المتغّيرات  ال��ى 
التحديات والفرص في آن واحد، معتبرًا أنه 
تحقيق  يمكن  الرابعة،  الرقمية  الثورة  "في 
الطموحات من خالل االفادة من تسهيالت 
عدة والخروج من التفكير التقليدي. وتوجه 
ال��ى ال��ط��الب: "ال ت��دع��وا ال��ه��واج��س تسبب 
لكم االحباط... الساحة مفتوحة أمامكم وال 

حدود أمام الطموح".
ثم انطلقت الجلسات التي أدارها الزميل 
موريس متى. وكانت الجلسة األولى بعنوان 
لبنان"،  ف��ي  وال��ح��اض��ر  المستقبل  "وظ��ائ��ف 
ت��ح��دث ف��ي��ه��ا ك��ل م��ن ال��رئ��ي��س التنفيذي 
ل����������"Berytec" م�����ارون ش���م���اس، وم��ؤس��س��ة 
ف���اض���ل،  دي������ان   Diane Foundation
والمديرة التنفيذية في INJAZ سمر داني، 
  NuMinds ف���ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال���م���س���ؤول 

Enrichment جاستن فاوتر. 
ورك����زت ال��ج��ل��س��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ت��أث��ي��رات 
ال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي ع��ل��ى مشهد األع��م��ال، 

 

MIC في  التنفيذي  المدير  فيها  وتحدث 
Ventures خالد زيدان.

ع��ل��ى تغيير  ال��ث��ال��ث��ة ف��رك��زت  أم���ا الجلسة 
العولمة المسار التقليدي للنجاح، وتحدثت 
ف���ي���ه���ا ال���م���ؤس���س���ة ال���ش���ري���ك���ة وال���رئ���ي���س���ة 
ص��ب��اغ،  داري������ن   FEE122 ف���ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ومؤسس BILDITS وائل سعادة، ومؤسس 

 

kamsyn digital communication
اميل عيسى. 

سلسلة الجلسات التي تنظمها "النهار" 
ت��م��ت��د م���ن 1 ن��ي��س��ان ال����ى 18 م���ن���ه، وف��ي��ه��ا 
ع��ش��رات قصص  ����روى 

ُ
وت ال��ن��ق��اش  سُيفتح 

��ن��ق��ل خ���ب���رات وم��ع��ل��وم��ات ق��ّي��م��ة 
ُ
ال��ن��ج��اح وت

المهارات  وتقوية  العمل  عن حاجات سوق 
ووظ����ائ����ف ال��م��س��ت��ق��ب��ل ف����ي وق�����ت ت��ح��ك��م��ه 
أه��م  ت��ج��د  م��ت��س��ارع��ة  ت���ط���ورات تكنولوجية 
على  بدقة  متابعتها  في  صعوبة  الجامعات 
ص��ع��ي��د ال��م��ن��اه��ج وال���ت���دري���ب. إن���ه���ا محطة 
أخ����رى، ت��ؤك��د "ال��ن��ه��ار" م��ن خ��الل��ه��ا دوره���ا 
ال��داع��م ل��ل��ط��الب وت��ط��ل��ع��ات��ه��م، ان��ط��الق��ًا من 
االيمان بدور الجامعة التغييري في المجتمع 

وبضرورة بث رسالة أمل حول المستقبل.
وي������ش������ارك ف�����ي ك�����ل ج���ل���س���ة ن���خ���ب���ة م��ن 
االخ��ت��ص��اص��ي��ي��ن وال���خ���ب���راء ف���ي االق��ت��ص��اد 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ورج�����ال األع���م���ال وأص��ح��اب 

الشركات المؤثرين في مجاالتهم.

وت����وزع "ال��ن��ه��ار" ب��ال��ت��زام��ن م��ع الجلسات 
عددًا خاصًا داخل الجامعات باللغتين العربية 
واالن��ك��ل��ي��زي��ة، ي��ت��ض��م��ن م���ح���اور غ��ن��ي��ة ح��ول 
سوق العمل والوظائف المطلوبة مستقباًل، 
وال���ذك���اء االص��ط��ن��اع��ي ودخ���ول���ه ال��ق��ط��اع��ات 
ك��اف��ة وت���أث���ي���ره ع��ل��ى ال���واق���ع وال��م��س��ت��ق��ب��ل، 
النجاح  مفهوم  تغيير  على  العولمة  وق���درة 

التقليدي بالنسبة الى األفراد والشركات. 

 

Roadshow���������������ال" إن  ت���وي���ن���ي  وق����ال����ت 
يستضيف خ��ب��راء وأف����رادا نجحوا ف��ي هدف 
آمنوا به ووصلوا الى النجاح، وهكذا نحن في 
"النهار" نعمل بإيجابية رغم كل الظروف من 

أجل تحقيق النجاح". 

أط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة ب���ي���روت ال��ع��رب��ي��ة م��س��اب��ق��ة 
لطالب  الفصحى  العربية  اللغة  في  للتحاور 
ال��ج��ام��ع��ات ف��ي ل��ب��ن��ان م��ن ع��م��ر 17 إل���ى 25 
عامًا، تهدف إلى تشجيعهم على استخدام 
ثقافتهم  وتعميق  الفصحى  العربية  لغتهم 
وتنمية  الجامعية  التخصصات  إط���ار  خ���ارج 
شخصياتهم وحضهم على التحاور وتقديم 
ال��ح��ج��ج ل��ل��دف��اع ع��ن أف��ك��اره��م واح���ت���رام آراء 

اآلخرين.
ش��ارك في المسابقة 6 ف��رق من الجامعة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة األم���ي���رك���ي���ة، س��ي��دة 
العربية،  وبيروت  الجنان  الحكمة،   اللويزة، 
ح��ي��ث ت��ب��ارى ف��ري��ق��ان منهم ف��ي ك��ل جولة 
حول موضوع من عشرة موضوعات مطروحة 
ب اب���ل���غ���وا ب��ع��ن��اوي��ن��ه��ا 

ل��ل��ت��ح��اور ك����ان ال���ط���ال
مسبقًا.

العام  األمين  من  مؤلفة  لجنة  واستمعت 
وجيه  ال��دك��ت��ور  اللبنانيين  الكتاب  الت��ح��اد 
ف���ان���وس، وم���دي���ر ت��ح��ري��ر ج���ري���دة "ال��ن��ه��ار" 
اإلعالمية وعضو  والمستشارة  غسان حجار، 
ال��م��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي ف��ي ت��ي��ار ال���م���ردة فيرا 
ي��م��ي��ن، إل���ى ال��م��ت��ب��اري��ن ووض��ع��ت تقييمها 

لكل فريق. وفاز في ختام المسابقة بالجائزة 
األولى الطالبان هشام الجناني ومحمد بزيع 
وقيمتها  األم��ي��رك��ي��ة  اللبنانية  الجامعة  م��ن 
ثالثة االف دوالر أميركي، وبالجائزة الثانية 
ال��ط��ال��ب��ت��ان ك�����ارال أب����و ذي�����اب ول��ي��ل��ي��ان أب��و 
ألفا  وقيمتها  الحكمة  ج��ام��ع��ة  م��ن  ش��اه��ي��ن 
الطالبتان  الثالثة  وبالجائزة  أميركي،  دوالر 
م���ري���م س��ل��ي��م��ان وم��ل��ك��ة خ��ل��ي��ل م���ن ج��ام��ع��ة 
بيروت العربية وقيمتها الف دوالر أميركي. 
وأشار رئيس الجامعة الدكتور عمرو جالل 
العدوي في كلمة، إلى حرص الجامعة على 
الكشف  في  تساهم  التي  العناوين  اختيار 
القضايا  حيال  الشباب  تفكير  طريقة  ع��ن 
ال��م��ط��روح��ة، ك��م��ا ت��ه��دف إل���ى رف���ع مستوى 
المناقشة  ع��ل��ى  وال���ق���درة  ال��ش��ف��ه��ي،  األداء 
وعرض أفكارهم بعربية فصيحة واضحة أمام 
جمهور من المستمعين، مشددًا على أهمية 
الحفاظ على اللغة العربية رغم كل الظروف 

والتحديات. 
���الب 

واخ�����ت�����ت�����م ال�����ل�����ق�����اء ب����ت����ك����ري����م ال�����ط��
ال��م��ت��س��اب��ق��ي��ن، ث����م ق�����دم رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة 
العدوي دروعًا تذكارية ألعضاء لجنة الحكم.
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يوسف  القديس  جامعة  ف��ي  أم��س  عقدت 
- حرم هوفالن الجلسات األول��ى من مشروع 
أطلقته  الذي   Blue Dawn roadshow
"النهار"، ويتنقل في عشر جامعات لبنانية. 
وح��ض��ر ال��ج��ل��س��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة ن��ائ��ب رئيس 
تحرير  ورئيسة  حاصباني  غسان  الحكومة 
"النهار" نايلة تويني وممثل البعثة األوروبية 
ال��ى  ل��وي��س فينيسا س��ان��ت��ام��اري��ا،  خ��وس��ي��ه 

المشاركين في الجلسات.  
ب���داي���ة، ع����رض ف��ي��ل��م ت��ع��ري��ف��ي م���ش���روع، 
رأت  ال��ت��ي  تويني  م��ن  ترحيبية  كلمة  تلته 
أن "ل��ب��ن��ان ف��ي ح��اج��ة ال���ى ط��اق��ات شبابية 
لالستفادة من خبرات أصحاب االختصاص 
ب���ع���ي���دًا م����ن ط���م���وح���ات ال���ه���ج���رة م����ن أرض 
الوطن"، ليتحدث بعدها حاصباني متطرقًا 
سقف  ترفع  التي  العالمية  المتغّيرات  ال��ى 
التحديات والفرص في آن واحد، معتبرًا أنه 
تحقيق  يمكن  الرابعة،  الرقمية  الثورة  "في 
الطموحات من خالل االفادة من تسهيالت 
عدة والخروج من التفكير التقليدي. وتوجه 
ال��ى ال��ط��الب: "ال ت��دع��وا ال��ه��واج��س تسبب 
لكم االحباط... الساحة مفتوحة أمامكم وال 

حدود أمام الطموح".
ثم انطلقت الجلسات التي أدارها الزميل 
موريس متى. وكانت الجلسة األولى بعنوان 
لبنان"،  ف��ي  وال��ح��اض��ر  المستقبل  "وظ��ائ��ف 
ت��ح��دث ف��ي��ه��ا ك��ل م��ن ال��رئ��ي��س التنفيذي 
ل����������"Berytec" م�����ارون ش���م���اس، وم��ؤس��س��ة 
ف���اض���ل،  دي������ان   Diane Foundation
والمديرة التنفيذية في INJAZ سمر داني، 
  NuMinds ف���ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال���م���س���ؤول 

Enrichment جاستن فاوتر. 
ورك����زت ال��ج��ل��س��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ت��أث��ي��رات 
ال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي ع��ل��ى مشهد األع��م��ال، 

 

MIC في  التنفيذي  المدير  فيها  وتحدث 
Ventures خالد زيدان.

ع��ل��ى تغيير  ال��ث��ال��ث��ة ف��رك��زت  أم���ا الجلسة 
العولمة المسار التقليدي للنجاح، وتحدثت 
ف���ي���ه���ا ال���م���ؤس���س���ة ال���ش���ري���ك���ة وال���رئ���ي���س���ة 
ص��ب��اغ،  داري������ن   FEE122 ف���ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ومؤسس BILDITS وائل سعادة، ومؤسس 

 

kamsyn digital communication
اميل عيسى. 

سلسلة الجلسات التي تنظمها "النهار" 
ت��م��ت��د م���ن 1 ن��ي��س��ان ال����ى 18 م���ن���ه، وف��ي��ه��ا 
ع��ش��رات قصص  ����روى 

ُ
وت ال��ن��ق��اش  سُيفتح 

��ن��ق��ل خ���ب���رات وم��ع��ل��وم��ات ق��ّي��م��ة 
ُ
ال��ن��ج��اح وت

المهارات  وتقوية  العمل  عن حاجات سوق 
ووظ����ائ����ف ال��م��س��ت��ق��ب��ل ف����ي وق�����ت ت��ح��ك��م��ه 
أه��م  ت��ج��د  م��ت��س��ارع��ة  ت���ط���ورات تكنولوجية 
على  بدقة  متابعتها  في  صعوبة  الجامعات 
ص��ع��ي��د ال��م��ن��اه��ج وال���ت���دري���ب. إن���ه���ا محطة 
أخ����رى، ت��ؤك��د "ال��ن��ه��ار" م��ن خ��الل��ه��ا دوره���ا 
ال��داع��م ل��ل��ط��الب وت��ط��ل��ع��ات��ه��م، ان��ط��الق��ًا من 
االيمان بدور الجامعة التغييري في المجتمع 

وبضرورة بث رسالة أمل حول المستقبل.
وي������ش������ارك ف�����ي ك�����ل ج���ل���س���ة ن���خ���ب���ة م��ن 
االخ��ت��ص��اص��ي��ي��ن وال���خ���ب���راء ف���ي االق��ت��ص��اد 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ورج�����ال األع���م���ال وأص��ح��اب 

الشركات المؤثرين في مجاالتهم.

وت����وزع "ال��ن��ه��ار" ب��ال��ت��زام��ن م��ع الجلسات 
عددًا خاصًا داخل الجامعات باللغتين العربية 
واالن��ك��ل��ي��زي��ة، ي��ت��ض��م��ن م���ح���اور غ��ن��ي��ة ح��ول 
سوق العمل والوظائف المطلوبة مستقباًل، 
وال���ذك���اء االص��ط��ن��اع��ي ودخ���ول���ه ال��ق��ط��اع��ات 
ك��اف��ة وت���أث���ي���ره ع��ل��ى ال���واق���ع وال��م��س��ت��ق��ب��ل، 
النجاح  مفهوم  تغيير  على  العولمة  وق���درة 

التقليدي بالنسبة الى األفراد والشركات. 

 

Roadshow���������������ال" إن  ت���وي���ن���ي  وق����ال����ت 
يستضيف خ��ب��راء وأف����رادا نجحوا ف��ي هدف 
آمنوا به ووصلوا الى النجاح، وهكذا نحن في 
"النهار" نعمل بإيجابية رغم كل الظروف من 

أجل تحقيق النجاح". 

أط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة ب���ي���روت ال��ع��رب��ي��ة م��س��اب��ق��ة 
لطالب  الفصحى  العربية  اللغة  في  للتحاور 
ال��ج��ام��ع��ات ف��ي ل��ب��ن��ان م��ن ع��م��ر 17 إل���ى 25 
عامًا، تهدف إلى تشجيعهم على استخدام 
ثقافتهم  وتعميق  الفصحى  العربية  لغتهم 
وتنمية  الجامعية  التخصصات  إط���ار  خ���ارج 
شخصياتهم وحضهم على التحاور وتقديم 
ال��ح��ج��ج ل��ل��دف��اع ع��ن أف��ك��اره��م واح���ت���رام آراء 

اآلخرين.
ش��ارك في المسابقة 6 ف��رق من الجامعة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة األم���ي���رك���ي���ة، س��ي��دة 
العربية،  وبيروت  الجنان  الحكمة،   اللويزة، 
ح��ي��ث ت��ب��ارى ف��ري��ق��ان منهم ف��ي ك��ل جولة 
حول موضوع من عشرة موضوعات مطروحة 
ب اب���ل���غ���وا ب��ع��ن��اوي��ن��ه��ا 

ل��ل��ت��ح��اور ك����ان ال���ط���ال
مسبقًا.

العام  األمين  من  مؤلفة  لجنة  واستمعت 
وجيه  ال��دك��ت��ور  اللبنانيين  الكتاب  الت��ح��اد 
ف���ان���وس، وم���دي���ر ت��ح��ري��ر ج���ري���دة "ال��ن��ه��ار" 
اإلعالمية وعضو  والمستشارة  غسان حجار، 
ال��م��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي ف��ي ت��ي��ار ال���م���ردة فيرا 
ي��م��ي��ن، إل���ى ال��م��ت��ب��اري��ن ووض��ع��ت تقييمها 

لكل فريق. وفاز في ختام المسابقة بالجائزة 
األولى الطالبان هشام الجناني ومحمد بزيع 
وقيمتها  األم��ي��رك��ي��ة  اللبنانية  الجامعة  م��ن 
ثالثة االف دوالر أميركي، وبالجائزة الثانية 
ال��ط��ال��ب��ت��ان ك�����ارال أب����و ذي�����اب ول��ي��ل��ي��ان أب��و 
ألفا  وقيمتها  الحكمة  ج��ام��ع��ة  م��ن  ش��اه��ي��ن 
الطالبتان  الثالثة  وبالجائزة  أميركي،  دوالر 
م���ري���م س��ل��ي��م��ان وم��ل��ك��ة خ��ل��ي��ل م���ن ج��ام��ع��ة 
بيروت العربية وقيمتها الف دوالر أميركي. 
وأشار رئيس الجامعة الدكتور عمرو جالل 
العدوي في كلمة، إلى حرص الجامعة على 
الكشف  في  تساهم  التي  العناوين  اختيار 
القضايا  حيال  الشباب  تفكير  طريقة  ع��ن 
ال��م��ط��روح��ة، ك��م��ا ت��ه��دف إل���ى رف���ع مستوى 
المناقشة  ع��ل��ى  وال���ق���درة  ال��ش��ف��ه��ي،  األداء 
وعرض أفكارهم بعربية فصيحة واضحة أمام 
جمهور من المستمعين، مشددًا على أهمية 
الحفاظ على اللغة العربية رغم كل الظروف 

والتحديات. 
���الب 

واخ�����ت�����ت�����م ال�����ل�����ق�����اء ب����ت����ك����ري����م ال�����ط��
ال��م��ت��س��اب��ق��ي��ن، ث����م ق�����دم رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة 
العدوي دروعًا تذكارية ألعضاء لجنة الحكم.

 

"النهار" أطلقت Blue Dawn roadshow... والبداية من اليسوعية

"التحاور يف اللغة العربية الفصحى" 
مسابقة جامعية يف بيروت العربية

 

أعضاء لجنة الحكم يستمعون إلى الطالب.
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