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تفاهم بين بيريتك ومؤسسة ميشال عيسى
صدى البلد

التنمية االقتصادية ًوإعطاء قيمة عالية وتأثير كبير لكسروان
بهدف المساهمة في ّ
وجبيل وأقضية الشمال ،وقعت بيريتيك ممثلة برئيسها ومديرها التنفيذي مارون ن.
شماس على مذكرة تفاهم مع مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية ،ممثلة برئيسها
د .طوني عيسى ،لتطوير مركز لألعمال واالبتكار في عمشيت .أقيم هذا الحدث في مكتب
رئيس جامعة القديس يوسف في المتحف -بيروت ،بحضور رئيس الجامعة األب سليم
دكاش و ميشال عيسى اللذين منحا المشروع موافقتهما الرسمية .كما حضر نواب رئيس
الجامعة وإدارة بيريتيك وبعض أعضاء مؤسسة ميشال عيسى باإلضافة إلى النائب
البطريركي لمنطقة صربا المطران بولس روحانا ورئيس بلدية عمشيت الدكتور أنطوان
عيسى والمدعي العام لديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس ورئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي لمجموعة إرغا السيد إيلي جبرايل .وأكد عيسى أن المشروع سيساعد
على تلبية إستراتيجيات التنمية االقتصادية التي تتبعها مؤسسة ميشال عيسى للتنمية

المحلية .يهدف هذا ً المشروع إلى تلبية االحتياجات االقتصادية لدى كسروان وجبيل
وأقضية الشمال .نظرا إلى أنه المشروع األول من نوعه في المنطقة ،سيجذب إليها أكثر
الطالب الجامعيين موهبة والشركات الناشئة التي أسسها مقاولون والشركات الصغيرة
ّ
االبتكار
والمتوسطة ،وبالتالي الحد من هجرة الشباب ذوي ّ االختصاصات إلى بيروت وتعزيز َ
والمساهمة في التنمية المحلية .في مداخلته ،أكد شماس أن بيريتيك ستعمل أوال على
خلق مجتمع ديناميكي بفضل تنظيمها المستمر لمناسبات التواصل واللقاءات والمؤتمرات
مع متحدثين ّقيمين بهدف تعزيز ريادة االعمال وخلق فرص العمل في المناطق المذكورة
أعاله مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وصناعة األغذية الزراعية الذكية
والطاقة المتجددة والسياحة البيئية وقطاعات ريادة األعمال االجتماعية.
وقال األب سليم دكاش رئيس الجامعة اليسوعية أن جامعة القديس يوسف وهي
أول جامعة أنشأت مراكز جامعية في طرابلس وزحلة وصيدا ،تعتبر أن إحدى مهماتها
هي التنمية المحلية للموارد البشرية واالقتصادية واالجتماعية .بالتالي ،فإن بيريتيك
الجديدة ستكون حاضنة فعلية للشركات الجديدة ،وباألخص للطالب والخريجين الشباب
من جامعة القديس يوسف وغيرها من الجامعات “.
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