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 االتحاد األوروبي 
 في لبنانألوروبي بعثة االتحاد ا

  2016أيار  13 فيبيروت، 

  بيان صحافي
  

  ساعة إلنقاذ البيئة: االتحاد األوروبي يطلق "ويك أند المؤسسات المبتدئة" في المعهد العالي لألعمال 54
 

، أطلق االتحاد األوروبي اليوم "ويك أند المؤسسات المبتدئة" Alt Cityبالتعاون مع المعهد العالي لألعمال ومؤسسة 
. ويهدف الحدث الممتد لثالثة أيام إلى تحقيق الترابط بين ذات الصلة ادرات والنظام اللبنانيلدعم أصحاب المب

أما الموضوع المحدد فهو  األشخاص ومنح أصحاب المبادرات الفرصة لتطوير أفكار ألعمال ومنتجات جديدة.
  . "البيئة"

على في لبنان، و ًا مهمًا من أهدافه في لبنان. و ويعتبر االتحاد األوروبي تشجيع روحية المبادرة وتحفيز االبتكار هدف
ك القطاع الخاص النمو ويستحدث الوظائف. وأنفق االتحاد األوروبي مبالغ كبيرة لتعزيز غرار العديد من البلدان، يحرّ 

دفع القطاع الخاص وتحسين بيئة األعمال. وهذا الدعم أكثر مالءمة لسات الصغيرة والمتوسطة الحجم قدرة المؤس
  بسبب األوضاع الصعبة في البالد والمنطقة.  تواجه صعوبات يومية في أعمالهاوم، إذ إن الكثير من الشركات الي

احية: "إنها المرة األولى التي ة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة كريستينا السن في كلمتها االفتتوقالت رئيس
، ونحن نفعل ذلك ألننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن أصحاب المبادرات مول فيها االتحاد األوروبي حدثًا من هذا القبيلي

الديناميكيين هم ركيزة االقتصاد الصحي والقوي والمستدام". وأضافت: "نؤمن أيضًا بأهمية االستثمار في األشخاص 
  أمر ملح". هذا و داث الوظائف في لبنان، ونعرف أنكم جميعًا قادرون على المساهمة بشكل كبير في النمو واستح

شخص يمثلون مؤسسات مبتدئة، ومن أصحاب المبادرات الحاليين والمستقبليين،  300وشارك في الحدث حوالي 
  والطالب، وجهات الرعاية الرفيعة من لبنان وأوروبا، باإلضافة إلى منظمات أعمال وجهات تعمل على تسريعها.

األكثر ابتكارًا وصلًة التي سيجري تطويرها خالل "ماراتون  جوائز لألفكار الثالثأنه سُتمنح تجدر اإلشارة إلى منح 
  ساعة".  54التفكير والتطوير الممتد لـ

 لمعرفة المزيد عن المبادرة: 

http://www.up.co/communities/lebanon/beirut-lebanon/startup-weekend/about  
  


