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حاضر السيد    بيروت،   الجامعة األميرآية في   دارة األعمال فيبدعوة من آلية سليمان العليان إل

وآانت  .  مبنى الكلية الجديد قرب الملعب األخضر   في   قاعة محاضرات المعماري   آارلوس سليم في
 :   محاضرته بعنوان

بداية تكّلم وآيل الشؤون األآاديمية الدآتور أحمد دالل   ". الحضارة الجديدة للمعرفة والتكنولوجيا "
للكلية  ثم وصف العميد المشارك .  مجال التعليم   آارلوس سليم اإلنسانية خاصة في فأوجز مبادرات

وقد روى آارلوس   . وإرادته ولطفه وعزمه    بليةنظرة آارلوس سليم المستق   الدآتور خليل هندي
فعصر المعدن ومنه     ثم العصر البرونزي   منذ ما بعد العصر الجليدي،    سليم قصة التطور البشري
  سيطرت في   وعّدد األفكار الجديدة التي .  غّيرت طريقة عمل المجتمعات   الى الثورة الصناعية التي

والتنافسية    والحرآية،   والتنوع،   ،   والتعددية   ،   ثل الحرية والديموقراطيةم   قرن المنصرم،النصف  
  وأن تدرك ما التغييرات المطلوبة لجعل المجتمع   معانيها جيدًا وقال إن على الحكومات أن تفقه

 .   يتقّدم 
يوّفر فرص الحياة    التعليمإن  وقال .  يكون خالقًا   ويجب أن    إن التعليم هو أهم تحديات العصر،:وقال 

  البساطة، :  ثم عّدد المحاضر بعض مكّونات نجاح مؤسساته وهي  . األفضل والخروج من الفقر
  والتقّشف حتى في   إنبات شرآات صغيرة،   القرار،   السرعة في   للتنفيذيين،   الشخصي ضمان النمو 
 .    آارلوس سليم النجاح بأنه التناغم بين الروح والعاطفةالختام وصف   وفي  . أوقات الرخاء 
وتقّبل األخطاء والتعّلم    والمرح، آالحب واالستقامة والشجاعة   يجابي،وشّدد على أهمّية الشعور اإل 

مجال    يعمل في   من أصل لبناني،   وهو رجل أعمال مكسيكي   الجدير بالذآر أن آارلوس سليم،  . منها
أصدرتها مجلة فوربس    والتي   العام الحالي، هو أغنى أغنياء العالم بحسب قائمة أغنياء   ت،تصاالاال

وقد ولد   . من جزين   وهو ابن مهاجر لبناني .   مليار دوالر أمريكي   5 . 53   ثروته   وتبلغ   األميرآية،
المكسيك    ستقلة فيوطنية المال وتخّرج آمهندس من الجامعة   1940   العام   آارلوس سليم الحلو في

  عضوًا   2008   العام   وقد عّين في .  يديرها أوالده   مجموعة شرآات   يملك حاليًا   وهو   1961   العام   في
الربح وتقّدم خدمات تقييم    شرآة ال تبتغي   وهي   لشرآة األبحاث واإلنماء،   المجلس التفيذي   في 

  . العالم   لتجارة والسياسة فيمجاالت تشمل ا   وحلول في


