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اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 

15934العدد    2020- 10-21األربعاء 

املشاركون في حفل التأسيس

جائزة ب�سارة وكارمن عبجي للإبداع واالبتكار يف الي�سوعّية

العلوم االقتصادّية،  إل��ى ط��ّاب كلّية 
وه��ذا أم��ر يستحق الثناء، خاصًة أن 
ه���ذه ال��ك��ل��ّي��ة مت��ث��ل قيمة م��ض��اف��ة في 
حياة بلدنا، م��ن خ��ال ت��دري��ب أفضل 
االخ��ت��ص��اص��ي��ني ف���ي م��ج��ال ال ي���زال 
حيوًيا لبلدنا وملنطقتنا التي تعرضت 

ألقسى األزمات«. 

وب��ع��د اإلش����ادة ب��اجل��ودة املمتازة 
إدم��ون  امل��ق��ّدم��ة، وبجهود  للمشاريع 
ش��دي��اق، أش��ار ري��اض عبجي إل��ى أن 
»االب��ت��ك��ار ل��ي��س ج��دي��ًدا ب��ل ه��و ج��زء 
االبتكار  البشرية....لكن  الطبيعة  من 
يتطّلب إمي��اًن��ا وش��ج��اع��ة، ل��ن يبقى 
ال��ش��ب��اب ف��ي لبنان ول��ن نتمكن أب��ًدا 

م��ن إع���ادة املغتربني أو احل��ف��اظ على 
الروابط معهم إاّل من خال االستثمار 
في االبتكار الذي يحتاج إلى االزدهار 
واحل��ف��اظ على التقاليد التي ميثلها 
ال��ق��ط��اع األك����ادمي����ّي، وب��ش��ك��ل أك��ث��ر 
حت���دي���ًدا، م��ن ق��ب��ل ج��ام��ع��ة ال��ق��ّدي��س 

يوسف«.

ُأقيم حفل تأسيس »جائزة بشارة 
وك��ارم��ن عبجي ل��إب��داع واالب��ت��ك��ار« 
ف���ي أودي���ت���وري���وم ف��رن��س��وا ب��اس��ي��ل، 
)ح���رم االب��ت��ك��ار وال��ري��اض��ة، ب��ي��روت( 
ب��ح��ض��ور رئ���ي���س ج��ام��ع��ة ال��ق��ّدي��س 
البروفسور سليم  يوسف في بيروت 
دّك����اش ال��ي��س��وع��ّي، ورئ��ي��س مجلس 
رياض  السيد  إدارة مجموعة عبجي 
عبجي، عميد كلّية الُعلوم االقتصادية 
ال��دك��ت��ور ج���وزف اجل��م��ّي��ل، ورئيسة 
جمعية متخرجي العلوم االقتصادية 
جومانا كميد حبيقة، ومديرة مؤّسسة 
 Fondation جامعة القّديس يوسف
USJ(( سنتيا غبريل أندريا، وعدد من 
أب��رز أع��ض��اء جلنة اجل��ائ��زة ال سيما: 
ن��اب حاكم  البروفسور سليم شاهني 
م��ص��رف ل��ب��ن��ان؛ ه��ن��ري عبجي املدير 
العام ملجموعة عبجي؛ الدكتور فؤاد 
زمكحل عميد كلّية إدارة األع��م��ال في 

جامعة القّديس يوسف. 
كان احلفل مزودًجا إذ شهد توقيع 
ب��روت��وك��ول تأسيس »ج��ائ��زة بشارة 
وك��ارم��ن عبجي ل��إب��داع واالب��ت��ك��ار« 
وت����وزي����ع ج����وائ����ز ري�������ادة األع���م���ال 
الفائزين.  ال��ط��ّاب  ملشاريع  والتمّيز 
تأتي اجل��ائ��زة تكرمًيا ل��ذك��رى وال��دّي 
ري��اض عبجي السّيدة كارمن عبجي 
واملرحوم بشارة عبجي، ومتنح وفق 
موضوعني: األول ريادة األعمال، وفاز 
بها هذه السنة الطالب رودري��غ حداد 
عن مشروعه UBUS، والثاني التمّيز، 
وفازت بها هذه السنة الطالبة الميس 
ديب ألدائها في مادة البحث واالبتكار. 
وص����ف ال���دك���ت���ور اجل��م��ّي��ل خ��ال 
ك��ل��م��ت��ه م����ب����ادرة م��ج��م��وع��ة ع��ب��ج��ي 
اجل��م��ي��ل��ة ب��ال��ق��ول »إن���ه���ا ش��ع��ل��ة أم��ل 
حتت سماء مظلمة« ، وأضاف« تواجه 
تهّدد  التي  التحديات  أكبر  جامعتنا 
ُأس��س مجتمعنا، وه��ذه امل��ب��ادرة جزء 
م���ن اجل��ه��د امل��ش��ت��رك ل��ع��ال��م األع��م��ال 

واملجتمع األكادميّي«. 
أم���ا رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة ال��ب��روف��س��ور 
دّكاش فتوّجه إلى السّيد عبجي بالكام 
ف��ق��ال: »أردمت أن تذهب ه��ذه اجلائزة 
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