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شركات

«غلوب ماد» تفوز بمناقصة كهرباء لبنان
أعلنت شركة غلوب مد لبنان املتخصصة في إدارة خدمات الرعاية الصحية ،عن
ُ
فوزها بمناقصة مؤسسة كهرباء لبنان .وبموجب هذا العقد ،ستدير غلوب مد لبنان
خدمات الرعاية الصحية ملوظفي املؤسسة ولعائالتهم والبالغ عددهم قرابة 9000
شخص ،وذلك بدءًا من شهر آذار الفائت .2017
وقد تم االتفاق على تجهيز مكتب مخصص لتسهيل جميع املعامالت املطلوبة في
حرم مؤسسة كهرباء لبنان ،تقوم بإدارته غلوب مد وذلك توفيرًا للجهد والوقت لدى
إنجاز أي معاملة طبية لدى املوظفني وعائالتهم.
تعليقًا على هــذا الـتـعــاون ،قــال مدير عــام شركة غلوب مــد لبنان وليد حالسو إن
ّ
التقنية لتسهيل حصول موظفي املؤسسة على
الشركة ستضع "خبرتها وأنظمتها
خدماتهم الصحية بسرعة وانسيابية من دون أي تعقيدات".

«تاتش» تدعم الفرق اللبنانية في MIT
نظمت شركة تاتش املتخصصة في مجال خدمات الهاتف النقال والبيانات في لبنان،
والتي تديرها مجموعة زينً ،
لقاء هدف إلى تسليط الضوء على الفرق اللبنانية 11
التي تأهلت الى نهائيات مسابقة منتدى  MITللشركات العربية الناشئة في نسختها
العاشرة ،وذلك في  touch Labفي أسواق بيروت.
وشكل اللقاء فرصة للفرق للتواصل مع مجموعة من الشخصيات امللهمة في مجال
األعمال الناشئة في لبنان ،ولعرض مشاريعهم التي أهلتهم إلى نهائيات املسابقة.
في املناسبة قال الرئيس التنفيذي ًلشركة تاتش لبنان إمري غوركان إنه "في ظل
هذا العدد الكبير من املتأهلني مقارنة بعدد السكان الصغير نسبيًا ،فإن لبنان هو
من أنجح الدول التي شاركت في مسابقة
منتدى  MITللشركات العربية الناشئة".
فيما أشارت رئيسة مجلس إدارة منتدى
 MITلــريــادة األع ـمــال فــي الـعــالــم العربي
هال فاضل إلى أن " %15من الطلبات التي
وصل عددها هذا العام إلى  8,272أتت من
لبنان وهذا دليل على صحة قطاع ريادة
األعمال القائم هنا".

البلمند في دورة استثنائية على أن «املطلوب من املجلس دعم الجامعة على الصعد كافة،
متابعة أعمالها ومراقبة نشاطها بحيث تصبح الحوكمة واملحاسبة أم ـرًا ثابتًا ،وربــط
الجامعة باملجتمع وقضاياه».
من جهته أشار رئيس الجامعة إلى أن «الجامعة ّ
تمر اليوم في ظروف دقيقة نظرًا إلى أن
التوسع الذي تشهده يطرح مشاكل إدارية ومالية وأكاديمية ،تعمل الجامعة بجدية على
تجاوزها .كما أن املنافسة قوية بني الجامعات ما ّ
يحول استقطاب الطالب مسألة محورية».

جائزة «بنك بيبلوس» للتصوير

أع ـل ــن ب ـنــك ب ـي ـب ـلــوس ع ــن بـ ــدء ق ـبــولــه طـلـبــات
امل ـش ــارك ــة ب ـج ــائ ــزة ب ـنــك ب ـي ـب ـلــوس لـلـتـصــويــر
ال ـفــوتــوغــرافــي  2017ال ـتــي سـيـعـلــن ع ــن اســم
رابحها خالل معرض BEIRUT ART FAIR
في شهر أيلول املقبل .يمكن للراغبني تقديم
طـلـبــاتـهــم ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت ع ـلــى مــوقــع www.
 byblosbankaward.comحتى نهار األربعاء
الواقع فيه  31أيار .2017وستختار لجنة حكام
مؤلفة مــن خـبــراء مـعــروفــن عامليًا فــي مجال
التصوير الفوتوغرافي املتأهلني العشرة على
أن يعلن اسم الفائز في اليوم األخير للمعرض.
يذكر أن الجائزة تهدف إلى تمكني املصورين
ال ـف ــوت ــوغ ــراف ـي ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ـص ــاع ــدي ــن من
الـنـفــاذ إل ــى ال ـســوق الـفـنـيــة عـبــر إتــاحــة املـجــال
لـهــم لـلــوصــول إل ــى أص ـحــاب ص ــاالت الـعــرض
والـخـبــراء ووســائــل اإلع ــام وجامعي األعمال
الفنية.

كيف تختار
مهنة المستقبل؟
من منا لم يقف محتارًا لدقائق أمام خزانة المالبس ليفكر أي قطعة
ّ
أن
يرتدي ،أو يلبس ثيابًا معينة ليعود ويخلعها ويرتدي غيرها إلى ً
يستقر على ما يرضيه؟ من منا لم يهدر وقته في المطاعم متأمال
في الئحة الطعام ،مفكرًا أي طبق يختار وفي النهاية ال يستقر
على رأي ويطلب مساعدة النادل؟ ماذا عن التلفاز حين يصادفك،
في الوقت عينه ،برنامجان يعجبانك وتدخل في صراع ً فكري الختيار
أحدهما أو في أسوأ األحوال تقضي وقتك متنقال بينهما؟
هذه عينة بسيطة عن مواقف عادية نصادفها يوميًا
وتتطلب منا اتـخــاذ ق ــرار ،ومــع هــذا نجد صعوبة في
حسم خياراتنا .فكيف إذا كان املطلوب منك ،في لحظة
محددة ،اتخاذ قــرار سيالزمك مدى الحياة وسيكون
عليك تحمل تبعاته مــع ش ــروق كــل شمس وغروبها
كاختيار اختصاص جامعي ،وبالتالي مهنة املستقبل؟
مـمــا ال ش ــك فـيــه أن اخ ـت ـيــار االخ ـت ـصــاص الـجــامـعــي
ومهنة املستقبل يعتبران مــن أصـعــب ال ـقــرارات التي
علينا مواجهتها عند التخرج فــي املــدرســة .فإضافة
الــى مصيرية القرار الــذي يتطلب تفكيرًا عميقًا نظرًا
الى النتائج الوخيمة واملكلفة للندم الحقًا ،فإن عوامل
ع ــدة تـجـعــل م ــن ال ـخ ـيــار مـهـمــة غ ـيــر ي ـس ـيــرة كـتـعــدد
االختصاصات التي قد نرغب في دراستها أو ميلنا
إلى أكثر من وظيفة ،أو تداخل الذاتي باملوضوعي أي
بني ما نرغب فيه وما هو متوفر أو األفضل في سوق
العمل.
فما هي النقاط التي يجب التوقف عندها الختيار مهنة
املستقبل؟
ً
أوال :اعرف نفسك
الـخـطــوة األول ــى قبل اخـتـيــار االخـتـصــاص الجامعي
ومهنة املستقبل تكمن في معرفتك لنفسك ،وميولك
وك ـفــاءتــك .وم ــن األسـئـلــة الـتــي يمكنك طــرحـهــا وقــد
تساعدك على استكشاف نفسك بشكل أفضل:
¶ ما هي املواد التي أحبها وأبرع فيها في املدرسة؟
بطبيعة الحال ،يفرض املنطق أن نبدأ بتحديد ما نحب
وبـحــذف مــا ال نـحــب .بعض الـنــاس يفضلون املــواد
العلمية ،والـبـعــض اآلخ ــر يميلون نحو اإلنسانيات،
وه ـن ــاك م ــن يـفـضـلــون الــريــاض ـيــات ،وم ــن يـحـبــذون
ال ــدراس ــات االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة .كــل مــن هــذه
التوجهات ،عند اختيارك ألي منها في السنة الثانية
من التعليم الثانوي ،ترسم لك مسارًا محددًا عليك
اتباعه في ما بعد عند اختيار االختصاص الجامعي.
¶ ما هي نقاط قوتك وما هي نقاط ضعفك؟
بعض املــواهــب وال ـقــدرات قــد تكون لها رواب ــط بــارزة
ً
مع مهن واختصاصات ّ
معينة .مثال :هل لديك ذاكرة
جيدة؟ هل أنت شخص اجتماعي يجيد التفاعل مع
الناس؟ هل تملك مقدرة على التواصل واإلقناع؟ هل
أن ــت مــوهــوب فــي الــرســم؟ عـلــى سبيل امل ـثــال ،يتجه
األشخاص ذوي امليول الفنية نحو اإلخــراج والرسم
والتمثيل ،فيما قد يلجأ من هم اجتماعيون بطبعهم
ويحبون االختالط بالناس وبناء العالقات إلى التعليم
والعالقات العامة وإدارة األعمال ،والسياحة...
¶ ما هي هواياتي؟ كيف أقضي وقت فراغي؟
إن سلوكياتنا ووسائل الترفيه التي قد نلجأ إليها
والـشـخـصـيــات الـتــي قــد نتمثل بـهــا عـنــد الـلـعــب في
الـصـغــر تعتبر مــؤشــرات مهمة لتحديد توجهاتنا
املستقبلية.
ثانيًا :اطلب النصيحة
أنـ ــت ص ــاح ــب ال ـخ ـي ــار األول واألخـ ـي ــر ف ــي اخ ـت ـيــار
االخـ ـتـ ـص ــاص ال ـج ــام ـع ــي ،ك ــون ــك األدرى ب ـق ــدرات ــك
وإمكانياتك ورغـبــاتــك .إال أن هــذا ال ينفي ضــرورة
اسـتـشــارة األه ــل واألس ــات ــذة ،إضــافــة إلــى خـبــراء في
االختصاصات التي قد تجد نفسك أقرب اليها .وفي

هذا السياق ،من املهم أن تطرح بعض األسئلة؛ منها:
¶ ما هي مدة التخصص؟
¶ أين يمكن دراسته؟
¶ ما هي تكاليف الدراسة؟
¶ مـ ــا أوج ـ ـ ــه ال ـ ـفـ ــرق بـ ــن اخ ـت ـص ــاص ــن جــام ـع ـيــن
متشابهني؟
ثالثًا :اعرف أكثر عن سوق العمل
ف ــي الـكـثـيــر م ــن األحـ ـي ــان ،ت ـك ــون الـحـقـيـقــة مـغــايــرة
مل ــا نـتـخـيـلــه ،وق ــد ال ي ـت ـطــابــق ال ـع ـم ـلــي م ــع ال ـن ـظــري.
فاالختصاص الجامعي الــذي تريده يمكن أن يؤدي
بــك إلــى مهنة ذات ظ ــروف ال تحبها أو تجدها غير
مطابقة لتوقعاتك ،إن على الصعيد امل ــادي أو على
الصعيد املعنوي .فما العمل؟
ينصح في هذه الحال ،لكي تكون على دراية تامة بما
أنت مقبل عليه ،بأن تحاول استكشاف بعض األمور
األساسية ،بما فيها اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
¶ هل االختصاص مطلوب في سوق العمل؟ وما هي
املهن املرتبطة به؟
¶ م ــا ه ــي ظـ ــروف الـعـمــل بـشـكــل ع ــام والـضـمــانــات
االجتماعية التي يمكنك الحصول عليها؟
¶ هل مردود الوظيفة املستقبلي جيد ،وعلى مستوى
تطلعاتك؟
¶ مــا هــي مخاطر الـســوق كالبطالة وأزم ــات السوق
والقطاع وغيرها؟

االختصاص الجامعي
الذي تريد يمكن أن يؤدي بك
إلى مهنة ال تحبها

¶ ما هي فرص التقدم والترقي؟
ول ـك ــي تـكـتـشــف م ـيــدان ـيــا م ــا س ـي ـكــون عـلـيــه عملك
املستقبلي واملـهـمــات الـتــي سـتـنــاط ب ــك ،ينصح بــأن
تستفيد من العطلة الصيفية منذ أيام املدرسة وقبل
الــوصــول إلــى الجامعة لتخضع لتدريب مجاني في
بعض املؤسسات والشركات التي تعمل في املجال
الذي تريد التخصص فيه.

بين العقل والقلب؟
م ــن أك ـث ــر األس ـئ ـلــة ال ـشــائ ـكــة ال ـت ــي ق ــد ي ـك ــون عليك
مواجهتها والتي تبقى اإلجابة عنها محصورة بك
فقط وتنبع مــن معطى ذاتــي حـصـرًا ،هــو معرفة أي
ّ
درب عليك أن تسلك :هل تتبع قلبك أم تحكم عقلك؟
ُ
م ــاذا تفعل فــي ح ــال خـ ّـيــرت بــن وظـيـفــة تـحــب ،لكن
مــردودهــا امل ــادي قليل ،ووظيفة ال تحب ومــردودهــا
املالي كبير؟
ليس بإمكان أحد اإلجابة عن هذا السؤال إال أنت .لكن
تذكر دائمًا أن املــردود املالي مهم ،تمامًا كأهمية أن
تمارس مهنة تحبها وترضيك معنويًا واجتماعيًا.

