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جــــــائــــــزة

"بشارة وكارمن عبجي لإلبداع واالبتكار" في اليسوعية
وكارمن  بشــارة  "جائزة  أطِلقت 
عبجي لإلبداع واالبتــكار"، يف احتفال 
حرم  يوســف،  القديس  بجامعة  أقيم 
االبتــكار والرياضــة. بحضور رئيس 
دكاش  ســليم  الربوفســور  الجامعة 
اليسوعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة 
عبجي رياض عبجي، عميد كلية العلوم 
أعضاء  الجميل،  جــوزف  االقتصادية 
لجنــة الجائزة: نائــب حاكم مرصف 
املدير  شاهني،  سليم  الربوفسور  لبنان 
عبجي  هنري  عبجــي  ملجموعة  العام 
وعميد كليــة إدارة األعمال يف الجامعة 

فؤاد زمكحل.
توقيع  االحتفــال  خــالل  وتــم 
بروتوكول تأســيس "جائزة بشــارة 
واالبتكار"  لإلبــداع  عبجــي  وكارمن 
وتوزيع جوائز ريــادة األعمال والتميز 

والجائزة  الفائزين.  الطالب  ملشــاريع 
تكريميّة لذكــرى والدي رياض عبجي 
وفق  وتمنح  عبجي،  وبشــارة  كارمن 
وفاز  األعمال،  ريادة  األول  موضوعني: 
بها هذه الســنة الطالب رودريغ حداد 
عن مرشوعــه UBUS، والثاني التميز، 
وفازت بها الطالبة الميس ديب ألدائها 

يف مادة البحث واالبتكار.
مجموعة  مبادرة  الجميل  ووصف 
عبجــي "بشــعلة أمل تحت ســماء 
ألجيالنا  "رسالة  أنها  معترباً  مظلمة"، 
الشابة التي يغزوها الشك والخوف من 
املستقبل"، مردفاً أّن "هذه املبادرة هي 
جزء من الجهد املشــرتك لعالم األعمال 

واملجتمع األكاديمي".
مــن جهتــه، توّجــه دكاش إىل 
تذهب  أن  "أردتم  وقال:  بالكالم  عبجي 

هذه الجائــزة إىل طالب كليــة العلوم 
االقتصادية، وهذا أمر يســتحق الثناء، 
قيمة  تمثل  الكليــة  هذه  أن  خصوصاً 
مضافة يف حياة بلدنا، من خالل تدريب 
أفضــل االختصاصيني يف مجال ال يزال 
حيوياً لبلدنــا وملنطقتنا التي تعرضت 
"ممتنون  إننا  مردفاً  األزمات"،  ألقىس 
لرسالة األمل والصداقة هذه، كمؤسسة 

وكجماعة جامعة القديس يوسف".
من ناحيته، شــدد عبجي عىل أن 
"االبتكار ليــس جديداً بل هو جزء من 
الطبيعــة البرشيــة، و يمثل رضورة 
لإلنسان يف جميع املجاالت وليس فقط 
يف االقتصاد، خاصــة أّن لبنان بحاجة 
لهذا االبتكار وهو السبيل الوحيد، لكي 
يتمكن لبنان من الخروج من املشاكل".

وإذ لفت اىل أّن "االبتكار يتطلب 
إيماناً وشــجاعة"، قال عبجي: "لن 
يبقى الشــباب يف لبنان ولن نتمكن 
أبداً من إعــادة املغرتبني أو الحفاظ 
عــىل الروابط معهــم إال من خالل 
االســتثمار يف االبتكار، الذي يحتاج 
إىل االزدهار والحفــاظ عىل التقاليد 
األكاديمي،  القطــاع  يمثلهــا  التي 
وبشكل أكثر تحديداً، من قبل جامعة 

القديس يوسف".


