تعيين فريد شديد سفي ار للنوايا الحسنة من قبل مبادرة عيش لبنان
اإلثنين  22آب  2016آخر تحديث 17:41
Link: http://www.elnashra.com/news/show/1022050/

أعلنت مبادرة "عيش لبنان" التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان تعيين
السيد فريد شديد سفي ار للنوايا الحسنة للمبادرة ،وذلك "بسبب تميزه بدعم الشباب عبر
نقل تجربته الناجحة وفتح المجال أمام عدد كبير من خريجي الجامعات للعمل في
شركاته واكتساب الخبرة وبناء مستقبلهم".

وللمناسبة ،أشار الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي فيليب ال ازريني إلى انه
"يستكمل اليوم مسيرة العطاء سفي ار للنوايا الحسنة وذلك عبر حمالت التوعية وتأمين
التمويل لمشاريع تساعد المجتمعات المحلية في المناطق المحرومة وتحقق تغيير
ملموس في سبل العيش فيها وخلق فرص عمل في المناطق الريفية وتحسين
أوضاعها اإلنمائية" .ولفت الى أن "هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز استقطاب األدمغة
من خالل إشراك المغتربين اللبنانيين في جهود التنمية في لبنان" ،موضحا أن
"المبادرة تعد شديد مثاال للبناني الذي حقق نجاحا عالميا ،وشجع غيره على دعم
المبادرة والمشاريع اإلنمائية.

بدوره قال شديد" :أشعر بفخر كبير بتعييني سفي ار للنوايا الحسنة واعطائي الفرصة
لدعم المجتمعات المحتاجة في لبنان .لقد تم بالفعل إحراز تقدم انمائي كبير ولكن
حان الوقت لتكثيف جهودنا لتحسين أوضاع المجتمعات المحتاجة من خالل خلق
فرص عمل وتأمين مستوى صحي وتعليمي أفضل".

مبادرة عيش لبنان التابعة لبرنامج األمم المتحدة عينت فريد شديد سفي ار

للنوايا الحسنة

اإلثنين  22آب  2016الساعة 17:40
Link: http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/240746/

وطنية  -أعلنت مبادرة "عيش لبنان" التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان تعيين السيد فريد شديد سفي ار للنوايا الحسنة
للمبادرة ،وذلك "بسبب تميزه بدعم الشباب عبر نقل تجربته الناجحة وفتح المجال أمام عدد كبير من خريجي الجامعات للعمل
في شركاته واكتساب الخبرة وبناء مستقبلهم".
وقال الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي فيليب ال ازريني لمناسبة تعيين شديد سفي ار للنوايا الحسنة" :يستكمل اليوم
مسيرة العطاء سفي ار للنوايا الحسنة وذلك عبر حمالت التوعية وتأمين التمويل لمشاريع تساعد المجتمعات المحلية في المناطق
المحرومة وتحقق تغيير ملموس في سبل العيش فيها وخلق فرص عمل في المناطق الريفية وتحسين أوضاعها اإلنمائية".

وأشار الى أن "هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز استقطاب األدمغة من خالل إشراك المغتربين اللبنانيين في جهود التنمية في
لبنان" ،موضحا أن "المبادرة تعد شديد مثاال للبناني الذي حقق نجاحا عالميا ،وشجع غيره على دعم المبادرة والمشاريع
اإلنمائية.

بدوره قال شديد" :أشعر بفخر كبير بتعييني سفي ار للنوايا الحسنة واعطائي الفرصة لدعم المجتمعات المحتاجة في لبنان .لقد تم
بالفعل إحراز تقدم انمائي كبير ولكن حان الوقت لتكثيف جهودنا لتحسين أوضاع المجتمعات المحتاجة من خالل خلق فرص
عمل وتأمين مستوى صحي وتعليمي أفضل".

وشديد هو المؤسس ،ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشديد "كابيتل هولدنغ" ،وعضو في المجلس االستشاري للمجموعة
المالية "يورومينا".

وقد انتخب تقدي ار إلنجازاته في مجال التأمين ،عضوا في معهد التأمين القانوني في المملكة المتحدة.

حاصل على:
ماجستير في العلوم في إدارة المخاطر للمديرين التنفيذيين من جامعة نيويورك.ماجستير في الموارد المالية من جامعة إدارة األعمال األوروبية في فرنسا ،وكلية الدراسات العليا في إدارة األعمال في لبنان.دبلوم دراسات عليا في القوانين البحرية من جامعة متروبوليتانت في لندن.وهو عضو في:
مبادرة القيادة في الشرق الوسط) (MELIالتابعة لشبكة اسبين غلوبل للقيادة)(AGLN-منظمة الرؤساء الشباب  -لبنان.

-نادي المديرين التنفيذيين في مجال التأمين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ".

مبادرة عيش لبنان التابعة لبرنامج األمم المتحدة عينت فريد شديد سفي ار للنوايا

الحسنة

االثنين  22آب 06:03 - 2016
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أعلنت مبادرة "عيش لبنان" التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان تعيين السيد فريد شديد سفي ار

للنوايا الحسنة للمبادرة ،وذلك "بسبب تميزه بدعم الشباب عبر نقل تجربته الناجحة وفتح المجال أمام عدد
كبير من خريجي الجامعات للعمل في شركاته واكتساب الخبرة وبناء مستقبلهم".
وقال الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي فيليب ال ازريني لمناسبة تعيين شديد سفي ار للنوايا الحسنة:

"يستكمل اليوم مسيرة العطاء سفي ار للنوايا الحسنة وذلك عبر حمالت التوعية وتأمين التمويل لمشاريع تساعد

المجتمعات المحلية في المناطق المحرومة وتحقق تغيير ملموس في سبل العيش فيها وخلق فرص عمل في

المناطق الريفية وتحسين أوضاعها اإلنمائية".

وأشار الى أن "هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز استقطاب األدمغة من خالل إشراك المغتربين اللبنانيين في
جهود التنمية في لبنان" ،موضحا أن "المبادرة تعد شديد مثاال للبناني الذي حقق نجاحا عالميا ،وشجع غيره

على دعم المبادرة والمشاريع اإلنمائية.

بدوره قال شديد" :أشعر بفخر كبير بتعييني سفي ار للنوايا الحسنة واعطائي الفرصة لدعم المجتمعات المحتاجة
في لبنان .لقد تم بالفعل إحراز تقدم انمائي كبير ولكن حان الوقت لتكثيف جهودنا لتحسين أوضاع

المجتمعات المحتاجة من خالل خلق فرص عمل وتأمين مستوى صحي وتعليمي أفضل".

وشديد هو المؤسس ،ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشديد "كابيتل هولدنغ" ،وعضو في المجلس
االستشاري للمجموعة المالية "يورومينا".

وقد انتخب تقدي ار إلنجازاته في مجال التأمين ،عضوا في معهد التأمين القانوني في المملكة المتحدة.

حاصل على:

ماجستير في العلوم في إدارة المخاطر للمديرين التنفيذيين من جامعة نيويورك.-ماجستير في الموارد المالية من جامعة إدارة األعمال األوروبية في فرنسا ،وكلية الدراسات العليا في إدارة

األعمال في لبنان.

دبلوم دراسات عليا في القوانين البحرية من جامعة متروبوليتانت في لندن.وهو عضو في:

مبادرة القيادة في الشرق الوسط) (MELIالتابعة لشبكة اسبين غلوبل للقيادة)(AGLN-منظمة الرؤساء الشباب  -لبنان.

-نادي المديرين التنفيذيين في مجال التأمين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ".
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فريد شديد سفي ارً لمبادرة «عيش لبنان»

أعلنت مبادرة «عيش لبنان» التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان  ،UNDPفي بيان ،تعيين فريد
شديد ،سفي اًر للنوايا الحسنة للمبادرة.

تضمن البيان كتاب التعيين الموقع من الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي فيليب ال ازريني وجاء فيه:

نعين السيد فريد شديد سفي ًار للنوايا الحسنة لمبادرة عيش لبنان  -برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان .هذه
« ّ
المبادرة تسعى إلى تعزيز «استقطاب األدمغة» من خالل إشراك المغتربين اللبنانيين في جهود التنمية في لبنان.

وشجع غيره على دعم المبادرة والمشاريع
ُي َع ّد السيد فريد شديد مثاالً عن
اللبناني الذي حقق نجاحاً عالمياً ّ
ّ
اإلنمائية«.

ونقل البيان عن شديد قوله« :أشعر بفخر كبير بتعييني سفي اًر للنوايا الحسنة واعطائي الفرصة لدعم المجتمعات

تم بالفعل إحراز تقدم إنمائي كبير ولكن حان الوقت لتكثيف جهودنا لتحسين أوضاع
المحتاجة في لبنان .لقد ّ
وتعليمي أفضل».
المجتمعات المحتاجة من خالل خلق فرص عمل وتأمين مستوى صحي
ّ

وأشار البيان الى ان « فريد شديد هو المؤسس ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشديد كابيتل هولدنغ وهو

عضو في المجلس االستشاري للمجموعة المالية يورومينا وقد انتُخب تقدي اًر إلنجازاته الكبيرة في مجال التأمين،
عضواً في معهد التأمين القانوني في المملكة المتحدة.

