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مسابقة “ريادة األعمال للشباب ”2018

ّ
ّ
للمر ة الخامسة ،نظمت الجامعة
الحديثة لإلدارة والعلوم ،بالتعاون
مع مركز األمم المتحدة لإلعالم في
بيروت ،مسابقة “ري��ادة األعمال
للشباب لعام  ،”2018وذل��ك في
وزارة التربية والتعليم العالي،
بيروت .تهدف هذه المسابقة إلى
تحفيز روح االبتكار واإلب��داع لدى
جميع
طالب المرحلة الثانوية في لاّ
المدارس الحكومية والخاصة وط ب
ّ
المهنية ،من خالل إطالق
المعاهد
ا لعنا ن لمخيلتهم ف��ي تصميم
مشاريع صغيرة تساهم في بناء
قدراتهم وتعزز روح المبادرة لديهم.
تتمحور األفكار المبتكرة لهذا العام
حول المواضيع التالية :التكنولوجيا،
ّ
األع��م��ال ال��ت��ج� ّ
المسؤولية
�اري��ة،
ّ
ّ
الصحة وأنماط
االجتماعية ،التعليم،
الحياة ،الموضة والترفيه ،البيئة،
الفنون والتصميم.

كلمات

ُ ّ
ّ
ترحيبية
استهل الحفل بكلمة
ألقاها د .حاتم عالمي ،رئيس مجلس
األمناء في الجامعةّ ،
شدد فيها على
أهمية إعطاء فرصة للطالب الشباب
للتعبير عن أفكارهم الخالقة وتعزيز
الفكر النقدي لديهم وذلك من خالل
مشاركتهم في ه��ذه المسابقة.
ّ
كما ركز على موضوع الريادة التي

“ تتطلب بيئة منا سبة لها على
الدولة توفيرها من أج��ل تطوير
وتعزيز إيمان الشباب بدولتهم،
ً
فضال عن مسؤولية قطاع األعمال
في المساعدة على تشجيع األفكار
الجديدة ،والمسؤولية العامة في
خلق فرص العمل” .وأشار د .عالمي
إل��ى ض���رورة تعزيز الجسور بين
التعليم الثانوي والمهني والمرحلة
الجامعية ،باإلضافة إل��ى تحفيز
صغيرة
الشباب على القيام بمشاريع
ً
ذات تأثير اجتماعي ينعكس ًإيجابا
على بناء قدراتهم ليكونوا روادا في
مجال عملهم.
م��ن ناحيتها ،أل��ق��ت السيدة
سينتيا دروس خ��وري ،المسؤولة
ّ
اإلعالمية في المركز ،كلمة بالنيابة
عن مديرة المركز السيدة مارغو
ا لحلو ،حيث أ ث��ن��ت على أ ّ
همية
تشجيع م��ب��ادرات الشباب ودعم
روح ريادة األعمال لديهم .وقالت
“إن ّخدمة المجتمع واقتراح األفكار
الخالقة ال يرتبطان بعمر ّ
محدد؛ إن
األمم المتحدة تولي ٍ ّ
أهمية كبيرة
لالبتكار ومشاركة الشباب في كافة
المجاالت .وأضافت“ :لذلك تبذل
المنظومة الدولية ف��ي لبنان ما
بوسعها إلشراك الشباب في صقل
ّ
المحلية ،وأذكر هنا
مجتمعاتهم
الحملة األخيرة التي حملت عنوان

ُ
“األم���م المتحدة تصغي لكم”
ومبادرة “شهادة الجدارة في الوعي
حول األمم المتحدة” التي أطلقتها
منذ عامين مع كافة المدارس.

المدارس والفائزون
وقد ش��ارك في هذه المسابقة
 13م��درس��ة ،ه��ي :ثانوية زاهية
ّ
الرسمية المختلطة؛ المدرسة
سلمان
الثقافية المهنية؛ مدرسة المختارة
الرسمية؛ ثانوية بيصور الرسمية؛
ّ
المحبة؛
مدرسة مار منصور لراهبات
ّ
الفنية؛ ثانوية
مدرسة الشويفات
األرز الثقافية؛ م��درس��ة صوفر
ّ
الرسمية المختلطة؛ ثانوية األمجاد
ا للبنا نية ؛ جمعية ا لمختر عين

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن؛ م��درس��ة القلبين
األقدسين -البوشرية؛ ثانوية قرنايل
ّ
الفنية.
الرسمية؛ ومدرسة بيصور
ّ
تألفت لجنة التحكيم من المدير
التنفيذي لقسم الشؤون الخارجية
في مصرف لبنان األس��ت��اذ خالد
ّ
اإلعالمية
البحصلي ،والمسؤولة
في مركز األم��م المتحدة لإلعالم
في بيروت السيدة سينتيا الخوري،
والمدير العام لمؤسسة كفاالت د.
خاطر أبي حبيب ،والمخترع والمبتكر
علي زراقط.
ً
المهندس دّ .ل�اّ
وق� ّ
���دم ال��ط� ب  13م��ش��روع��ا
ا خ��ت��ا ر ت منهم لجنة ا لتحكيم
أفضل ثالثة ّ
وقدمت لهم الجوائز،
ّ
كما وزعت اللجنة شهادات تقدير

المدارس المشاركة .كما فاز
لكل ً
مشروعا نال أكثر نسبة تصويت من
قبل ّالناس.
حل في المرتبة األول��ى مشروع
“”One Blood One Lebanon
لاّ
لط ب ثانوية األمجاد اللبنانية
ال��ذي��ن ح���ازوا على شيك بقيمة
 1000دوالر .يهدف المشروع إلى
إنشاء بنك لبيانات التبرعات بالدم
ّ
المتقد مين
باالستناد على بيانات
ّ
المتحانات ال��ش��ه��ادة الثانوية
الرسمية وتحويل بطاقاتهم إلى
بطاقات ّ
ذكية تحتوي على معلومات
ّ
أساسية حول فئة دم الشخص.
و حصل على ا لمر تبة ا لثالاّنية
مشروع “ ”Smarty Buggyلط ب

ّ
الرسمية
ثانوية زاه��ي��ة سلمان
المختلطة ،وهو عبارة عن عربة أطفال
ّ
ذكية ال تحتاج الستخدام اليدين،
ّ
وق��د ت��م تصميمها باستخدام
التقنيات ّ
الحر ة مفتوحة المصدر.
ّ
وتتضمن ال ّ��ع��رب��ة دع��م��ا صوتيا
وميزات تعز ز الحماية والسالمة.
ح��از الفائزون على شيك بقيمة
 600دوالر.
أما المرتبة الثالثة فكانت من
نصيب مشروع “Mixerلاّ Industrial
 ”of the Futureلط ب مدرسة
ّ
الفنية ،وهو عبارة عن
الشويفات
خلاّ ط يعمل على ّ
محرك ثالثي الطور،
ّ
ويتميز بتصميم مبتكر وبساطة
استخدامه وتوفيره في استهالك
ّ
المحر ك
استخدام
الطاقة .يمكن ً
ً
صناعيا أو تجاريا  .قيمة الجائزة
كانت  400دوالر.
وفاز مشروع “Re-imagining
 Children booksلاّpre-schools:
 ”!come to lifeلط ب المدرسة
ا ل��ث��ق��ا ف��ي��ة ا لمهنية بمسا بقة
التصويت .والمشروع هو عبارة عن
مبادرة إلنشاء روضة لألطفال ّ
مبنية
ّ
الدراسية،
على أس��اس الفصول
هدفها تعزيز اإلبداع واالستقالل
�ذات��ي وم��ه��ارات التواصل .ربح
ال� ّ
الطال ب تذكرتين لجولتين داخل
لبنان مع شركات خمس نجوم.

مركز األمم المتحدة لإلعالم في بيروت يتعاون مع جامعتين رائدتين في لبنان في تنظيم معرض المنظمات غير الحكومية 2018

برعاية وزير الشؤون االجتماعية
بيار بو عاصي ،وبالتعاون مع مركز
األم��م المتحدة لإلعالم في ّبيروت
للمرة الرابعة على التوالي ،نظم كل
من مركز المشاركة المدنية وخدمة
المجتمع في الجامعة األميركية في
بيروت ومكتب شؤون الطالب في
جامعة القديس يوسف “معرض
المنظمات غير الحكومية” ،استمر
المعرض يوما واحدا في كافة ّ
كليات
جامعة القديس يوسف ويومين في
الجامعة األميركية.
إطلع طالب الجامعتين من ممثلي
أكثر من  120منظمة دولية ومن
المجتمع المدني المشاركين في
المعرض على كافة المعلومات
المتعلقة بأعمال هذه المنظمات
والرسائل التي تعمل على إيصالها
م��ن خ�لال نشاطاتها .وش��ارك��ت
منظومة األم��م المتحدة في هذا

المعرض من خالل مكتب المنسق
الخاص لألمم المتحدة في لبنان،
واللجنة االقتصادية واالجتماعية
لغرب آسياّ ،
وق��و ة األم��م المتحدة
الموقتة في لبنان ،المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين،
ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة ،ومتطوعو األمم المتحدة،
ومركز األم��م المتحدة لإلعالم في
بيروت.

االفتتاح
اف��ت��ت��ح ال��م��ع��رض ف��ي ّجامعة
القديس يوسف بحضور ك��ل من
ممثل الوزير بو عاصي زياد الهيبي،
والمنسقة الخاصة لألمم المتحدة في
لبنان باالنابة برنيل كاردل ،ومديرة
مركز األم��م المتحدة لإلعالم في
بيروت مارغو الحلو ،ورئيس الجامعة
األميركية في بيروت الدكتور فضلو

خ��وري ،ورئيس جامعة القديس
دكاش
يوسف البروفيسور سليم ّل�اّ
ال��ي��س��وع��ي ،وح��ش� ٍ�د م��ن ال��ط� ب
واإلعالميين وممثلي المنظمات
المشاركة في المعرض.
وقد ّ
تم بث االفتتاح مباشرة كما
المحادثات مع ممثلي المنظمات
المشاركة في ّ
كليات جامعة القديس
الرسميين
يوسف الخمسّ .وفي جولة
لاّ
على األكشاك ،تركزت أسئلة الط ب
والمشاركين حول المواطنة ،ومشاركة
الشباب في مجتمعاتهم ،واالبتكار،
والريادة.
كلمة لها ،هنأت ك��اردل
وف��ي
ٍ
الجامعتين على ال��ف��رص��ة التي
أتاحتاها للشباب ليتواصلوا مع
ّ
ّ
والتعرف
الحكومية
المنظمات غير
على الطرق التي يمكنهم من خاللها
إحداث فرق في مجتمعاتهم .وأشارت
إلى أن رؤية عدد كبير من الشباب

بخدمة مجتمعاتهم هو
مهتمين
ً
أمر ّ
ٌ
مشجع ،داعية إياهم إلى تكثيف
مشاركتهم في هذا اإلطار .وأضافت
إنها ترى في الشباب الذين تلتقيهم
في لبنان ما يلزم لقيادة ًالتغيير
الذي نحتاجه اليومّ ،
مشددة على أن
الشباب ليسوا قادة الغد فحسب ،بل
هم يبرهنون أكثر فأكثر أنهم قادة
ّ
خضم الفترة
اليوم .وقالت إنه في
االنتخابية الحالية في لبنان ،يبقى
الشباب جديرأ بالمالحظة
إش� ً�راك ً
وأمرا ضروريا.
وألقى الهيبي كلمة الوزير أبو
الوطني
عاصي ذكر فيها “البرنامج
ٌّ
ّ
“ممول
للتطوع” في الوزارة وقال إنه
م��ن البنك ال��دول��ي ويستهدف
الشباب المتطوعين وبالشراكة
ّ
الحكومية التي
مع الجمعيات غير
نختارها لنعمل معها على مشاريع
لتطوير المجتمع في ميادين عدة

ّ
ّ
ّ
والبيئية
واالجتماعية
الطبية
منها
ّ
ّ
والبلدية وغيرها” .وتوجه للشباب
بالقول“ :شاركوا في المجتمع ،وكونوا
متضامنين وملتزمين بمشاكله ما
يسمح لكم بالنهوض بالمجتمع
وبالبلد ال��ذي تريدون ونريد بناء ه
ليكون ً
بلدا للمستقبل”.
من ناحيته ،قال الدكتور خوري
إن هذا المعرض هو بال شك البوتقة
الرئيسية للمنظمات االنسانية غير
الهادفة للربح على الساحة اللبنانية،
كما إن��ه منتدى رئيسي للحوار
ّ
المنسق بين المجتمع األكاديمي
ونظرائنا في قطاع المنظمات غير
الحكومية .وأضاف أن “هذا الحوار
ّ
منسق في الجامعة األميركية في
بيروت من ِقبل مركز االلتزام المدني
وخدمة المجتمع ،وهو مركز عالمي
الوزن وحائز على جوائز ،وهذا الحوار
ّ
منسق هنا في جامعة القديس

يوسف من ِقبل مكتب استثنائي هو
مكتب المشاركة المجتمعية ،تحت
شؤون الطالب”.
إشراف قسم
ّ
أما البروفسور دكاش فقد اعتبر أن
ّ
البرلمانية في هذه ّ
األيام
“االنتخابات
حي ًزا ً
تأخذ ّ
كبيرا من االهتمام ،لكن
ّ
ّ
األهم من ذلك هو أن أتصرف في
هذه اإلنتخابات وفي مناسبات أخرى،
ّ
ّ
الطالبية،
خاصة خالل اإلنتخابات
ّ
ّ
كمواطن حقيقي ومواطن لبناني”.
واعتبر أن “أحد أشكال التعبير عن
ّ
التطوع والعمل ّمن أجل
المواطنة هو
العدالة .لهذا السبب هذهّ اللقاءات
ّ
المتعلقة بالمواطنة ّستسلط الضوء
ّ
الجمعيات والمنظمات والحركات
على
�ن أج���ل اآلخ��ري��ن،
�
م
تعمل
�ي
�
ال��ت
ّ
واألطفال ،والمسنين ،والمرضى ،من
أجل ه��ؤالء المواطنين المهملين
والذين يحتاجون إل��ى المساعدة
واالهتمام”.

