
عىل الرغم من األزمــات واملصاعب التي عصفت بها خالل 
الســنتن املاضيتن، ال تزال الصناعة اللبنانية محّركاً أساسياً 
لالقتصــاد اللبناين. إمياناً بقدرة القطاعــات اللبنانية كافًة 
وخاصًة الصناعة، نظّم بنك بيمو حفل تســليم »جائزة التمّيز 
الصناعــي 2021« يف 28 متــوز، 2021 يف جامعة القديس 
يوسف، حرم العلوم االجتامعية، شــارع هوفلن، بعدما كان 
قد أطلقها العام الفائت بهدف ترسي االمتياز واالستثناء يف 

الصناعة اللبنانية. 
بالرشاكة مع كلّية إدارة األعامل والعلم اإلداري يف جامعة 
القديس يوســف يف بريوت، اختارت لجنــة تحكيم »جائزة 
التمّيز الصناعي 2021« 10 رشكات متّيزت باالستثناء، الجودة، 
املسؤولية االجتامعية، الحوكمة، إدارة األزمات، األداء العميل 
واالســتدامة. وقد حازت رشكة NAGGIAR TRADING عىل 
الجائزة األوىل، GENERAL PAINT CO. عىل الجائزة الثانية 

و CONFEXIA عىل الجائزة الثالثة. 
خالل الحفل، وّجه رئيس مجلــس إدارة بنك بيمو الدكتور 
ريــاض عبجي كلمة قال فيها »يؤســفني القول اننا وصلنا 
يف لبنــان إىل مرحلة متقّدمة من الــرداءة. عوضاً عن ذلك، 
لنحاول تحقيــق التمّيز ألننا قد اختربنا الرداءة وبرهن لنا أنها 
اهن عىل التمّيز يف كافة  غري مناســبة وال تحقق النجاح. ل

أعاملنا، وكافة القطاعات وليــس يف الصناعة فقط. نحن، 
يف بنك بيمو، نتطلّع إىل إطالق جائز متّيز أخرى مثل »جائزة 
التمّيز الجامعي«. واألهم، علينــا أن نتخطّى املقبول والعادي 
لجعل لبنان بلداً متمّيزاً عىل كافة األصعدة. هذه فرصة فريدة 

ألنه ال خيار لدينا. خيارنا الوحيد هو التمّيز.« 
من جهته، تكلّم رئيس جامعة القّديس يوســف يف بريوت 
الربوفسور سليم دكّاش اليسوعّي قائالً » الحوكمة والحوكمة 
الجامعيــة مهمتها إعــداد القادة واملــوارد البرشية وإعداد 
الشــهادة لكل طالب يتميز وينجح يف عمله. هذه الشــهادة 
هي كجواز سفر لكن ليس باتجاه الخارج ولكن صوب العمل 
ء، يف لبنان ألن مهمة الجامعة هي غرس  هنــا، وقبل كل 
أبنائنا والشــباب يف هذه األرض املتميزة بجاملها وطبيعتها 

وبإنسانها خاصًة ومواردها اإلنسانية. 
معاً ميكننا أن نكمل املشــوار ونؤســس لصناعة جديدة 

وملؤسسات اقتصادية حتى نرفع اسم لبنان عالياً.« 
أما عميد كلية إدارة األعامل يف جامعة القديس يوســف، 
الدكتور فؤاد زمكحل، فقال » علينا أن نقاوم فكرياً ويف حرم 
الجامعات من أجل شــبابنا ألن أهم ما بقي يف لبنان وأهم ما 
سيســاعدنا عىل إعادة بناء البلد هو الشباب والعلم. بواسطة 

العلم ميكننا أن نصّدر معرفتنا إىل العامل كام صّدرنا الحرف. 

يتمّتع لبنان بقطاع استثنا له القدرة عىل االزدهار اليوم 
وهو القطاع الصناعي. يجــب أن يحظى باملزيد من االهتامم 
عىل كافــة األصعدة. فلطاملــا كان لبنان مخترباً سياســياً 
واقتصاديــاً. ولكن اليوم، عليه أن يصبــح مخترباً للجامعات 
والرشكات حيث نخترب، نبتكر، نخلــق األفكار والتضافر بن 
الرشكات، الجامعات، املبدعــن والصناعات، بحيث يخلق هذا 

واً وقيمًة حقيقين.  التضافر 
من أجل املثابرة والعيش، ليس فقط يف لبنان بل يف عامل ما 

بعد الجائحة، التمّيز هو دافعنا األسايس.« 
إضافًة إىل ذلك، أعــرب ممّثل رئيس جمعيــة الصناعين 
الدكتور فادي جمّيل، أمن عام الجمعية الســيد حسن ياسن 
عن امتنانه لعقد هذا الحفل قائالً » إنه لقاء األمل نعقده يف 
أخطر أزمة متّر بهــا البالد ومبجرّد انعقاده يف هذه الظروف 
هو بحّد ذاته رسالة صمود وإميان بلبنان وبقدراته وطاقاته. 
الصناعي هــو بطل ظــل لالقتصاد اللبنــاين والصناعيون 

اللبنانيون هم أمل شبابنا يوماً بعد يوم. 
أخرياً، تكلّم مدير مؤسسة التمويل الدولية يف لبنان السيد 
سعد صربه، عن موقف املجتمع الدويل من الصناعة يف لبنان 
قائالً »تظهر هذه املبادرة مســتوى املرونة والصمود اللذين 

يتمّتع بهام اللبنانيون والقطاع الخاص يف لبنان. 

واالدارة  ــودة  ــ ــ ــ ــال ــ ب ت  تـــمـــيـــ ــات  ــ ــرك ــ ش  10  :  » 0 1 الـــصـــنـــاعـــي  الـــتـــمـــيـــ  ة  »جــــائــــ
ــل  ــم ــع ــل ل مـــــــــرور  جـــــــــواز   : دكـــــــــا   { الـــتـــمـــيـــ  الــــوحــــيــــد  خــــيــــارنــــا   : ـــي  عـــبـــ
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