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طالبان مه الجامعة األميركية في بيروت يفوزان بخمسة عشر ألف دوالر في مسابقة 

 مشاريع تجذيذية ملفتة
 

ّٓم رُظٍى انشؽالد ٔانزي ٌُسزؼًم ػهى  (Planitous) طفبص انزغجٍك االنكزشًَٔ ثالٍَزٕ انزي ٌس
أنف دٔالس فً يسبثمخ يشكض دسٔصح  51األٔنى ٔلًٍزٓب  أعٓضح األَذسٌٔذ ٔاَي أٔ اط، ثبنغبئضح

انغالثٍخ األٔنى فً كهٍخ سهًٍبٌ انؼهٍبٌ فً انغبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد ألفضم األفكبس انزغذٌذٌخ 
 .ٔانُشغخ فً لغبع األػًبل

ٌّ ٔغبي ضبْش، انًزخّشعٍٍ ؽذٌضًب يغ ثكبنٕسٌٕط يٍ  ٔعٓبص ثالٍَزٕط ْٕ يٍ اثزذاع  كشٌى فش
 .ح ُْذسخ انكًجٍٕرش ٔاالرصبالد فً انغبيؼخدائش

ٔلذ ُيُؾذ انغبئضح انضبٍَخ ٔلًٍزٓب خًسخ آالف دٔالس، نخذيخ االرصبل انًسزًش ثٍٍ انغجٍت 
ٍّ عبنجبد يبعٍسزش فً  ٔانًشٌض، ًْٔ يٍ اثزذاع دٌبَب أثٕ ضبْش ٔسبثٍٍ لبسٔط ٔيً عؾٍهً ْٔ

 .اداسح األػًبل
كض سًٍؼ دسٔصح نهزغذٌذ فً االداسح ٔسٌبدح األػًبل أٌ انًشكض ٔلبل انذكزٕس ثٍغبٌ أصاد، يذٌش يش

يمزشؽًب. ٔيٍ ْزِ انًمزشؽبد  52يمزشؽبد يشبسٌغ نهًسبثمخ ٔاخزبسد نغُخ انؾكى يُٓب  501رهمى 
انسزخ ػشش، ٔصهذ سزخ فمظ إنى انًشؽهخ انُٓبئٍخ ٔاخزٍش يُٓب انًششٔػبٌ انفبئضاٌ. ٔلذ رّٕعّ 

 .ػبئهخ دسٔصح نذػًٓب انسخًانذكزٕس أصاد ثبنشكش إنى 
ٔرًزهك ػبئهخ دسٔصح ٔرشّغم ششكخ أدٌٔخ انؾكًخ ًْٔ ػًالق صُبػخ األدٌٔخ فً انششق األٔسظ 

  6,2يغ يصبَغ أدٌٔخ فً انٕالٌبد انًزؾذح ٔأٔسٔثب ٔانخهٍظ ٔيُغمخ يٍُب. ٔنهششكخ سأسًبل ثمًٍخ 
 FTSE "  ) 610دنٍم "فٕرسً يهٍبس دٔالس ًْٔ ُيذسعخ فً ثٕسصخ نُذٌ. كًب أَٓب يذسعخ فً 

 .( ألكجش انششكبد فً ثٕسصخ نُذ250ٌ
 

ٔلذ ْذفذ انًسبثمخ انى رشغٍغ انًجبدساد انزغذٌذٌخ ثٍٍ انغالة. ٔعٓبص ثالٍَزٕط يضاًل ٌمزشػ أكضش 
األيكُخ اْزًبيًب نهضائش، اسزُبدًا انى َٕػٍخ انًٕالغ انزً ٌشغت ثٓب، ٌٔظٓش خشٌغخ نهٕصٕل انٍٓب. 

نزٕاصم ثٍٍ انغجٍت ٔانًشٌض فزسًؼ ثبنزٕاصم ثًٍُٓب ؽٍضًب ٌكَٕبٌ ٔرسًؼ نهًشٌض أيب خذيخ ا
 ثبسزشبسح عجٍجّ ٔرًّكٍ االصٍٍُ يٍ االعالع ػهى َزبئظ انفؾٕصبد انًخجشٌخ.

ٔيٍ انًشبسٌغ  انزً ثهغذ انًشاؽم انُٓبئٍخ أعٓضح رؤيٍ انزٕاصم ثٍٍ ششكبد انزأيٍٍ ٔخجشاء 
ى شبؽُبد انمغش، ٔخبرى ٌجش يؼهٕيبد شخصٍخ ػٍ ؽبيهّ، ٔيمٍبط ؽٕادس انسٍش، ٔرششذ إن

 .نزهٕس انٕٓاء
ٔلبل ػًٍذ كهٍخ انؼهٍبٌ ثبنٕكبنخ سهٍى شبٍٍْ: "ْذفُب أٌ َشغغ انًغزًغ كهّ ػهى ارجبع سٔػ 

 ."انًجبدسح



ٌّ ٔغبي ضبْش: "اٌَ صشَب َؼشف كى ٌسزغشق يٍ عٓذ ٔػُبء رؾٌٕم  ٔلبل انفبئضاٌ  كشٌى فش
 نى ٔالغ".انفكشح ا

ٔلبنذ انغبنجخ انفبئضح سبثٍٍ لبسٔط: "االخزشاع ْٕ أفضم عشٌمخ نذيظ يب َزؼهًّ فً انصف ثٕالغ 
 ."انسٕق انزُبفسٍخ

أيب انذكزٕس ثٍغبٌ أصاد فبيزذػ إثذاع انغالة ٔيشبسٌؼٓى لبئاًل إَٓى ػًبد ْزِ انًؤسسخ انؼشٌمخ. 
 .يشبسٌغ انغالةٔلبل أٌ انًسزضًشٌٍ لذ أظٓشٔا اْزًبيًب ثبنؼذٌذ يٍ 

 

  
  انهٍجشانً   األيٍشكً   ٔرؼزًذ انُظبو انزؼهًًٍ   5122انؼبو    ثٍشٔد فً   رأسسذ انغبيؼخ األيٍشكٍخ فً 
  عبيؼخ ثؾضٍخ رذسٌسٍخ،   ٔانغبيؼخ ًْ  . كًُٕرط نفهسفزٓب انزؼهًٍٍخ ٔيؼبٌٍشْب ٔيًبسسبرٓب   نهزؼهٍى انؼبنً 
رمّذو      . عبنت ٔعبنجخ   8500   ؽٕانًيٍ    عالثًٍب   أػضبء ٔعسًًب  600  ٍي شضكأ  رضى ٍْئخ رؼهًٍٍخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبعٍسزش،   ٌُبْض يبئخ ثشَبيظ نهؾصٕل ػهى انجكبنٕسٌٕط،   يب   انغبيؼخ ؽبنًٍب
  . سشٌشًا   060    فٍّ   ى يسزشفًىٌض   انزي   يشكضْب انغجً   فً   ٔرذسٌجًب   عجًٍب   كًب رّٕفش رؼهًًٍب  . انغت   فً
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