It all started with
a seed that
was planted 14
years ago;
over time it grew and bloomed into a tree, gathering
underneath its branches a team of young spirited
professionals eager to see their tree thrive further still.

Tre-Lease is a newsletter that we are sharing with you on a quarterly basis. The
purpose of this newsletter is to update you on the latest news of Tree Ad’s media
and staff; A platform of information, gags and anecdotes.
This March was moving month! Tree Ad moved in its new offices at the mother
company, Level 5 Holding’s new head quarters in Tehwita, and OTV moved into
their new building in Sin el fil.
Find out how Spécial celebrated women’s day and what’s new for Al Joumhouria..

Comments/letters?
Please send them to info@treead.com

01

II
E V
S
A
LE
TRE 2013
y
Ma ANON
LEB

Eddy Hatem, Fida Yared Chaaban, Asma Khoury

*

March was a big month for OTV: 6 years after
its launch, the TV station underwent an inside
out revamping starting with uplifting the logo
all the way to moving into brand new state of
the arts studios.
After proving itself as an independent and patriotic station,
and a serious competitor on the local Media scene, OTV needed
to prepare for a new era; that of technological and digital
advancement. It was thus crucial to create a new identity for the
station that can accompany the TV and prepare it for its
new challenges.
Although the final reveal was not until March 14th, 2013, the works
started months earlier and the changes were on many levels:
A new grid with fresh programs featuring renowned local TV
celebrities was developed and popular programs got a new twist
or changed format. Moreover, the news toned down considerably
without steering away from the TV’s ideologies or beliefs.
These changes were immediately reflected in the ratings; In
Ipsos’s Average Minute Rating for February and March 2013 OTV
scored record ratings, ranking among the top 3 TV stations in
Lebanon. And unlike other stations, OTV’s top rated programs
are not only the political programs or news, but rather the local
entertainment and talk shows that are growing in popularity.
On March 14th, OTV invited the country’s top Marketing and
Advertising executives along with some of the major clients to
reveal the station’s new identity and show them around the
new premises, new sets, and new news’ studios, all modern and
equipped with the latest in production and transmission apparatus.

OTV’s new corporate identity

OTV’s corporate identity revamp was assigned to Brand Central, a
division of M&C Saatchi Mena. Roy Hachem, Chairman and General
Manager of OTV and Gloria Mattar, business director at Brand
Central, shared their opinions on the relaunch of the station.
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What is the creative rationale behind OTV’s new corporate
identity?
R.H: The station was created in 2007 and has since grown and
taken a life of its own. As a result, we needed more office space and
decided to relocate. The new identity was based on the entity that
reflects its environment, people and their daily lives. Our aim is not
to compete with other TV stations, but rather to voice Lebanese
reality accurately and authentically.

Najib Tawil, Nada Tawil, Georges Jabbour

What were the main internal changes accompanying this
rebranding?
R.H: the decision to rebrand was in part due to the relocation.
Despite the fact that viewers will not notice the change in all its
details, the new format related to our news program is quite clear
and in-line with the revamped identity. The reshuffle of the news
broadcast was the result of a four-month process that will allow us
to communicate the news in a serious yet dynamic fashion, which is
central to our vision on what to come. This change is fundamental as
the morning show and the consequent newscasts comprise seven
daily hours of programming. Also, the presenters’ attire changed to
further reflect and emphasize the new identity.
The rebranding effort involving a logo change is usually a
lengthy and extensive process; what does it involve?
GM: Rebranding TV stations is indeed a lengthy program that
usually involves several details in terms of strategy, theme or
concept elaboration, and on screen strategy implementation in
terms of infographics scenarios, idents, thematic signatures and the
various supportive on-air and off-air tools needed for a consistent
image, namely the corporate font used in news system and menus.
Needless to say that guidelines have to be developed as well to
preserve the new look and feel of the channel.

Liliane Chalhoub Maroun & Charles Ghostine

Dany Lattouf, Christina Maakhlouf, Abdo Ayoub

How long did it take you to come up with the new OTV
corporate image and what is the rationale behind it?
GM: We agreed to create a minimalistic logo characterized by smart
curves to convey a friendly character and to promote the full name
of the channel OTV and not just the O. The rebranding program took
almost 6 months from strategy to implementation and we’re not
done yet. The aim behind the new on screen image was to create
an identity that reflects the true Lebanese essence.
Brand Central Team

Dolla Moussallem, Rita , Julie Maatouk, Ghada El Khatib
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On March 11th, Tree Ad moved into its new
offices in Tehwita, joining its sister companies
under Level 5 Holding’s umbrella.

NEW

Appointments
at Tree Ad
Over the past couple of months, we welcomed a
number of new members among Tree Ad’s family:

Spécial celebrates
WOMEN’S DAY
To celebrate Women’s Day and honor the women in our industry,

Tree Ad and Spécial hosted
exclusive women-only breakfasts
on March 8th, 15th and the 22nd at Mandaloun Café, Achrafieh:
Each Friday a group of women from Advertising agencies and
major clients in Lebanon were invited to commemorate the
occasion. After the acquaintances and catching ups, glasses were
raised to cheer the woman, the mother, the daughter, the sister,
the role model and the friend in each one of them.

Betty Jabbour joined the Outdoor department in
the capacity of Commercial Director on Le Réseau.
Myriam Hachem and Maya Yafi also joined Le
Réseau’s commercial team.
Romeo Moussallem and Dima Hajj joined Al
Akhbar’s commercial team and Marie Louise
Chedid and Wassim Fakhouri that of
Al Joumhouria.
And last but not least we welcome Sarine
Boghossian who will henceforth be part of OTV’s
commercial team.

Le Reseau
NEWS

Another prime location joined Le Reseau’s network
under KZone: Strategically positioned in the heart
of Achrafieh, on Elias Sarkis avenue, facing Byblos
tower, the LED sign offers unparalleled visibility on
one the capital’s busiest streets.
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جمهورية المال واألعمال
اإلثنين  25آذار  2013العدد 613

اإلثنين  18آذار  2013العدد 607

وجوه وشخصيات

جان تامر لـ«الجمهورية»:
«لبنان ال يموت أبداً»

جوزف طوق
@joseph.tawk
aljoumhouria.com

بداأت "جمموعة تام����ر لل�رصكات" م�شوار
النج����اح ع����ام  1895م����ع الأج����داد الذي����ن
ترك����وا اإ�شما ً ناجحا ً يف �ش����وق الأعمال على
ال�شعيدَي����ن املحلّي وال����دويل ،وكان هذا
كلّ م����ا ورثه جان تامر عندم����ا خا�س غمار
احلي����اة العملي����ة عام  1963بع����د ح�شوله
عل����ى �شه����ادة دكت����وراه يف الإقت�شاد من
جامعة القدي�س يو�شف.
ي����روي ج����ان تام����ر يف حديث����ه اإىل
"اجلمهوري����ة" بع�ش����ا ً م����ن تفا�شي����ل
البداي����ات الت����ي ينتقيه����ا م����ن ذاكرت����ه
امل�شطردة �شبابا ً ،ويتذكّ ����ر ال�شعوبات
اجلمة التي واجهها ،عندما كان يفتقد اإىل
ّ
اخلربة واملعرفة ،بدخول����ه �رصكة العائلة
التي كانت تواجه يف حينها م�شاكل مادية
خطرة اكت�شفه����ا بنف�شه عندما ف�شل يف
حت�شي����ل �شعر تذكرة �شف����ر بقيمة 375
ل����رة لبنانية م����ن ق�ش����م املحا�شبة .لكن
املفاج���اأة الأكرب كان���ت اكت�شافه تراكم
ديون فاقت املليون لرة لبنانية ،فعقد
العزمية عل���ى ت�شديد الديون امل�شتحقّة
بر
مرة جديدة اإىل ّ
وقيادة �شفينة العائلة ّ

والتفوق.
النجاح
ّ
التميز
يفوح م���ن مكتب جان تامر عط���ر
ّ
وتتكئ على جدرانه �شهاداته اجلامعية التي
تنظر اإلي���ه واإىل اجنازاته بكلّ فخر واعتزاز،
اإىل جانبه���ا اإطارات �ش���ور ي�شتمع من فيها
ب���اآذان �شاغية اإىل كالم���ه ،ويبت�شمون بني
الفين���ة والأخ���رى خلفّة دم �شدي���ق الأم�س
الذي يعالج م�شاكله بحنكة وتفاوؤل.

مشوار نجاح

ويطيب جلان تام����ر التحدّث عن م�شوار
تبجحا ً واإمن����ا ثقة منه بقدرة
النج����اح ،لي�س ّ
الإن�ش����ان عل����ى تخطّ ����ي امل�شتحي����ل اإذا ما
ت�ش ّل����ح بالإ�رصار الالزم ،خ�شو�ش����ا ً واأنه بداأ
م�ش����واره مببل����غ  1200ل����رة لبنانية فقط
مدّخ����رة يف بولي�شة تاأمني على احلياة كان
ق����د عقده����ا قب����ل � 7شنوات ،وه����ي كانت
ال����زاد الوحي����د ال����ذي �شافر ب����ه اإىل اأوروبا
حيث عق����د ع����دداً م����ن الإجتماع����ات التي
ا ّأمنت له الوكالت الأ�شا�شية لإطالق اأعمال
"جمموع����ة تامر لل�����رصكات" بح ّل����ة جديدة،
فتمكّ ����ن خ����الل �شنوات ث����الث م����ن �شداد
الديون املوروثة لينطلق بعدها يف مغامرة
���وة اإىل ال�شوق
اأع����ادت ال�رصكة العائلية بق� ّ
العاملية ،لتغ����دوَ اليوم ال�رصكة الوحيدة يف
املتخ�ش�ش����ة ب�شوؤون الإ�شت�شفاء
املنطقة
ّ
الق����ادرة عل����ى بن����اء م�شت�شف����ى وجتهيزه

برفقة مارغريت تاتشر

إلى جانب طوني بلير

ُّ
تعلق بلبنان

وعلى رغم عالقته الوثيقة مع الكثرين
من احلكّ ام اللبنانيني والقادة العامليني،
بح�شب م����ا ت����روي ال�ش����ور املزدحمة على
حيطان مكتبه ،ل يخفي جان تامر على ا ٍ
أحد
ومه التام ع����ن اخلو�س يف املجال العام
َ
�ش َ
على رغ����م تع����دّد الفر�س ،ب�شب����ب اإميانه
الرا�شخ باأن عل����ى الإن�شان النجاح بقدراته
ال�شخ�شي����ة ولي�����س "عل����ى �شه����ر غرو"،
م�شدّداً على اأن "الإن�ش����ان الناجح ل يحتاج
اإىل احلق����ل العام" ،ف�شالً عن "عتبه الكبر
على امل�شوؤولني الذين ُيخفقون يف تنفيذ
���م و�شعها
امل�شاري����ع واخلط����ط الت����ي يت� ّ
لتعزيز البنى التحتية يف البالد".
والالف����ت اأن ج����ان تامر ل يتم ّت����ع بروؤية
ممي����زة يف ع����امل الأعم����ال فق����ط واإمن����ا يف
الوطني����ة ،فهو كلما ذُك����ر اإ�شم لبنان تلمع
عين����اه بالفخر وال�شع����ادة لإنتمائه اإىل هذا
البلد الذي مل يرتكه يوما ً ل بداعي الدرا�شة
ول هربا ً من احلرب ،بل على العك�س حاول
جاهداً املحافظ����ة على �شورة لبنان القوي
يف تنقالته ب����ني العوا�شم العاملية يف اأوج
موا�شم الدمار والنار التي لفّت بروت.
ول تغي����ب ع����ن ذهنه اأيٌّ م����ن املحطات
املف�شلي����ة يف تاريخ وطننا ،وهو على رغم
املاآ�شي كلها عم����ل طوال حياته وفق مبداأ
اأ�شا�ش����ي وه����و اأن "لبنان ل مي����وت" ،لأنه
موؤم����ن ب����اأن � 6000شنة ح�ش����ارة واإبداع ل
ميكن ان ُتحى ب�شبب اأخطاء بع�س احلكّ ام

يقف بيار أبو جابر خلف سلسلةٍ من أهم المشاريع السياحية في لبنان ،وعلى رأسها فندق «»Le Gray
ً
واحدا
المرموق في وسط بيروت .اليوم ،في حوزة المدير التنفيذي لشركة « ،»Ven Investالذي يُعتبر
ً
شراسة في الميدان ،عصارة سنوات طويلة من الخبرة
من أجرأ رجاالت العمل في لبنان وأكثرهم
المهنية والحياتية التي يتشاركها مع قرّ اء «الجمهورية» ،في حديث خاص يضيء على ّ
قصة نجاح
تمسك بوطنه قبل ّ
كل شيء وغامر من أجله ،فكسب الرهان.
إستثنائية
لرجل ّ
ٍ
رنا أسطيح
@rana.astih
aljoumhouria.com

السفير جان تامر في مكتبه (جوزف برّ اك)

املوقتني ،ويحت ّد جان تامر يف تاأكيده على
اإميانه الرا�شخ بتاريخ هذا الوطن وحا�رصه
وم�شتقبله ،ويع ّل����ل نظريته التي ميكن اأن
تب����دو غريبة على الهواة يف ق����راءة التاريخ
بواقع����ة عمره����ا اأكرث م����ن  60عام����ا ً عندما
ا�شتعان الرئي�����س ب�شارة اخلوري باأحد اأهم
الإقت�شاديني العاملي����ني لتقومي الو�شع

مشكلة البالد األساسية
تكمن في عقلية
اللبناني الذي اعتاد
على منطق «التأجيل
والمماطلة»
املعمقة
اللبناين ،وجاءت نتيج����ة الدرا�شة
ّ
يف �شط����ور قليل����ة تق����ول" :لبن����ان مري�س
ب�شحة جيدة ،اإحذروا اإعطاءه الأدوية
ولكن
ّ
ملعاجلت����ه لأنك����م �شتفاقم����ون مر�ش����ه،
فالأج����دى بك����م املحافظ����ة عل����ى حريت����ه
الإقت�شادي����ة لأن����ه بذل����ك �شيتغ ّل����ب على
جميع الإ�شطرابات العاملية".
وفيما ي����رى اأن ه����ذه النظري����ة ل زالت
حقيق����ة حتى يومنا هذا ،يعتق����د جان تامر
اأن م�شكلة البالد الأ�شا�شية تكمن يف عقلية
اللبناين الذي اعتاد عل����ى منطق "التاأجيل
واملماطل����ة" ( )Procrastinationيف
اأم����وره اليومي����ة والوطنية عل����ى حد �شواء،

...والرئيس الكوبي فيديل كاسترو

وغيابه التام عن التزاماته وواجباته.

الشركة العائلية

ا ّأم����ا الإلتزام فكان اأحد �شم����ات �شخ�شية
جان تام����ر طوال م�شرت����ه املهنية ،وانتقل
مع����ه اإىل حيات����ه العائلي����ة الت����ي بداأها عام
 ،1985متاأخ����راً نوع����ا ً ما ،بفع����ل ال�شاعقة
الت����ي قلبت حيات����ه راأ�شا َ عل����ى عقب حلظة
مقابلت����ه تل����ك الطبيب����ة يف اأروق����ة اأح����د
م�شت�شفي����ات ب����روت ،فتح����وّل م����ن بعدها
الرج����ل الذي ت�شغل الأعم����ال حيزاً كبراً من
وقته اإىل الزوج الغي����ور والأب احلنون الذي
اأجنب عائلة مكوّنة من  4بنات و�شاب� ،شهر
وزوجته الدكتورة جومانا على تربيتهم على
اجلدي����ة يف احلياة وعلى بن����اء الأهداف وفقا ً
ّ
لأحالمه����م وتطلّعاته����م .و�رصعان م����ا تظهر
حميا جان تامر عند
�شمات الأب احلنون على ّ
حديثه عن اأولده اخلم�شة ،فيعدّل و�شعيته
وينت�ش����ب يف كر�شيه ،ليخرب عن جناحهم يف
الدرا�شة وانتقالهم مبلء اإرادتهم اإىل كنف
ال�رصك����ة العائلية ،لي�شاركوا والدهم جناحا ً ل
ري����ب اأنّه متجذّر يف اأج ّن����ة العائلة .ويوؤكّ د اأن
كني����ة تامر مل تن����ح ا ّأيا ً م����ن اأولده اأف�شلية
يف ال�رصك����ة ،م�ش����دّداً عل����ى اأن "مهارته����م
وكفاءته����م العملية ه����ي ال�شف����ة الوحيدة
الكفيلة بارتقائهم �شلّم التقدّم يف ال�رصكة".

أبرز هواياته

ول يخ����ال اأح����د ب����اأن م�ش����وار النجاح يف
الأعمال وم�شرة تربية عائلة كبرة جعلت
م����ن جان تام����ر �شخ�شا ً ممالً ،فه����و قد زرع
ابت�شام����ة اأعر�����س من �شع����اب احلياة على
وجهه يقابل بها النا�����س يف عامله اخلا�س
���م مبلذات
ال����ذي ل يخل����و من جان����ب يهت� ّ
احلي����اة وهواي����ات �شخ�شي����ة داأب عل����ى
مزاولتها منذ زمن بعيد .فهو قد بداأ بجمع
الطواب����ع منذ اأن كان يف ال�شابعة من عمره،
حت����ى بات الي����وم ميتلك جمموع����ة �شخمة
ت�ش����م  21جمموع����ة كامل����ة م����ن الطواب����ع
اللبناني����ة ،والت����ي ميكن اعتباره����ا الأكرب
يف لبن����ان .واإىل جان����ب الطوابع يهوى جمع
الأ�شي����اء امللفوحة بعبر املا�شي كالتحف
والأيقونات والقطع الفني����ة ،كما لو اأن يف
يتم
حتية اإج����الل لالأ�شل ال����ذي عليه ّ
ذلك ّ
بناء احلا�رص وامل�شتقبل.
باإخت�ش����ار ،ياأخ����ذك ج����ان تام����ر ل����دى
دخول����ك اىل عامله يف رحل����ة تاريخية ي�شبع
بها ف�شول����ك لتفا�شيل جمي����ع املحطات
املف�شلي����ة الغاب����رة ،قب����ل اأن يق����دّم لك
قراءة حلا�رص وا�شح املعامل ،ويتجر أا باإميان
التفر�س مب�شتقبل وطن وقع يف
عميق اإىل
ّ
مرة و�شيبقى م�شحوراً به اإىل الأبد.
غرامه ّ

م���ن امللهم كث���ريا ً اأن حت���اور رجالً
ا�ست�س���اغ طع���م النجاح بعدم���ا �سعد
ال�سلّ���م درج��� ًة درج���ة ،وم���ن املث���ري
للده�سة اأن ت�سرتجع معه حمطّ ات كان
فيها لقرار م�س���ريي اتّخذه ذات يوم
اإمكانية تغيري م�سار حي���اة بكاملها...
يف احلقيق���ة اأك���رث م���ا ي�ستوقف���ك يف
حدي���ث بي���ار اأب���و جاب���ر ه���و اأن كلمة
"لبنان" َمتثُل اأمامك من خالل عباراته
ل���رتوي وتر�سم حال���ة ع�سق���ه الدائم
له ،ل تكاد تخل���و ا ّأي جملة يقولها من
"لبنان" ،لبنانه هذا ،حتى تراها تلوح
جمددا ً كطيف يتجلّى يف الثانية.
"اأه���م نقط���ة يف حياتي ه���ي اأنني
مل اأت���رك لبن���ان يوم���ا ً ،هك���ذا يب���داأ
املديرالتنفي���ذي ل�رصك���ة "Ven
� "investساحبة امل�ساريع العمالقة
ين ال�سياح���ة وال�ستثم���ار
يف مي���دا ّ
العق���اري حديث���ه اإىل "اجلمهوري���ة".
ويتابع" :عم���ري  52عام���ا ً ،اأم�سيتها
متخطي���ا ً كلّ ال�سعوب���ات التي
هن���ا،
ّ
مر بها البل���د واملاآ�سي التي فر�ستها
ّ
ويق���ر ا ّأن "الهجرة
احل���رب اللبنانية".
ّ
كانت اإحدى اخليارات واأن ال�سفر كان
م�سري اأ�سدقاء واأق���ارب كرث" ،ولكن
عندم���ا كان يحني وق���ت اخليار لديه،

باألرقام

تو ّؤم����ن �رصك����ة «»Ven Invest
اأك����رث م����ن  350وظيف����ة م����ن خالل
فن����دق « ،»Le Grayو 50وظيف����ة
يف م�����رصوع الوادي ال�سكني ،و1000
وظيف����ة يف م�����رصوع «Le Gray
،»Hotel and Beach Resort
و 2000وظيف����ة يف Airport
»Mall
«Le Gray Hotel and
 :Beach Resortم�ساح����ة العق����ار

كان خياره يقع دوما ً على لبنان.

�سوق العمل وجمع اخلربات".

بعدم���ا اأم�س���ى �سن���وات الدرا�س���ة
الأوىل يف مدر�س���ة "Collège de la
 "Salleيف منطق���ة را�س بريوت ومن
بعدها يف مدر�سة "،"Mont la Salle
ب���داأ بيار اأب���و جاب���ر حيات���ه اجلامعية
يف اجلامع���ة اللبناني���ة حي���ث در����س
الإقت�ساد ال���دويل ،ليوا�سل الدرا�سة
يف اجلامع���ة الأمريكية وم���ن بعدها يف

باكرا ً جدا ً ،بداأ بيار اأبو جابر م�سريته
يف احلي���اة املهنية والت���ي جاءت غنية
املهمة ،بداأه���ا يف القطاع
باملحطّ ���ات
ّ
امل�رصيف متنقالً بني عدد من امل�سارف
الت���ي اأم�سى فيه���ا نحو  20عام���ا ً .ا ّأما
التح���ول الكربى فكان���ت عند
نقط���ة
ّ
تبوئ���ه الإدارة التنفيذي���ة عام 1999
ملجموع���ة قب�س���ه القاب�س���ة اململوكة
باأغلبية اأ�سهمها م���ن اآل ِ
قب�سه ،والتي
نتج عنها م�ساركت���ه يف تاأ�سي�س �رصكة
" "Ven Investواإطالقه���ا ب�س���كل
ِ
���م عل���ى
وا�س���ع ع���ام  ،2003م���ا تُرج َ
الأر����س تنفيذا ً لأحد اأه���م الفنادق يف
البلد واأكرثها فخامة.

ال� ،ESAحيث نال �سهادة الدرا�سات
العليا من املعهد الفرن�سي العايل.
"ال�سه���ادات نف�سه���ا لي�س���ت هي
ال�س���الح الأق���وى يف احلياة ،ه���ي اأداة
اإىل جان���ب اأدوات اأخ���رى تو�س���ل اإىل
النجاح" يقولها بثقة ،ويتابع" :احلياة
يطور من خالله���ا الإن�سان
ه���ي جامعة ّ
درا�سته ب�سكل عمالين ويتعلّم احلكمة
الت���ي متكّ نه من اأخذ القرارت املالئمة
معينة من حياته،
يف حمطّ ات م�سريية ّ
فالدرا�س���ة اجلامعي���ة ل ت�سق���ل فينا
روح الق���رار بق���در ما تهيئن���ا لدخول

اإنّ���ه  ،Le Grayالفن���دق املَعلَم يف
العا�سمة بريوت والتي يوؤكّ د اأبو جابر
اأن���ه "كان و�سيبقى اأيقون���ة ال�سناعة
ال�سياحي���ة يف لبنان ،ولول جراأة وتعلّق
جمموع���ة قب�س���ه الفنزويلي���ة الت���ي
يرتاأ�سها اأدم���ون قب�سه واأخوه جوزيف
يف املهجر لوطنهم���ا الأم ،كما والقرار
احلا�س���م والت�سمي���م الالمتناه���ي
لرئي�س جمل�س اإدارة ""Ven Invest
يف ب���ريوت ال�سي���د �رصكي����س قب�س���ه
مل���ا حتقّ ق ا ّأي م���ن ه���ذه امل�ساريع يف
لبنان".
والي���وم ت�ستكمل ال�رصك���ة "م�رصوعا ً
�سخم���ا ً يف منطق���ة وادي اأبو جميل هو
""Wadi Grand Residence
أبرمنا عق���ده بعد ا ّأيام قليلة
والذي ا ْ
م���ن اغتي���ال الرئي�س رفي���ق احلريري
الع���ام  ،2005يف وق���ت كان���ت تُعتَرب
فيه املجازفة يف م�رصوع بهذه ال�سخامة
�رصبا ً اأكيدا ً من اجلنون".
جممع
وي�سي���ف" :امل�رصوع عبارة عن ّ
�سكني عايل الرفاهية ،ينق�سم اإىل 12
وميتد عل���ى م�ساحة  66األف مرت
مبنى
ّ
مربع ،وقد انتهينا من بنائه اأخريا ً وهو
ّ
يعك�س اأ�سلوب حي���اة ا�ستثنائية على
امل�ستويات كلها".
وي����رصح" :ا�ستطعن���ا اأن ن���رى اأن

الدراسة

«أهم نقطة في حياتي
هي أنني لم أترك لبنان
يوماً»

مرب����ع م����ع واجه����ة
 200.000م����رت ّ
بحرية بطول  600مرت.
 « »Airport Mallم�ساح����ةمربع.
العقار  57.000مرت ّ
 كلف����ة ال�����»»Airport Mallحواىل  300مليون دولر اأمريكي.
���م م�����رصوع «ال����وادي» 12
 ي�س� ّمبنى �سكني����ا ً على م�ساحة 66.000
مرب����ع ،وكلفت����ه بلغ����ت حواىل
م����رت ّ
 120مليون دولر اأمريكي.

المشاريع

In February,
Al Joumhouria started
issuing a new page
in its weekly
business supplement,
dedicated to some
of our country’s
renowned businessmen.
Each Monday, the page features a prominent
Lebanese business figure whose work and
contribution to his industry have been remarkable.

جوزف طوق
@josephtawk

جم���رد �إ�سم مدينة
ومل يع���د بيبلو�س
ّ
تفرت����س �لبح���ر يف �سمال لبن���ان ،و� ّإنا
�إ�س���م م����رف �أ�سبح عن���و�ن ثقة وجناح
لكلّ لبناين.
ويف ذ�ك �ملبن���ى �لأزرق �ملتعمل���ق
يف قل���ب �لعا�سمة ب���روت ،وحتديد�ً يف
�لطاب���ق  ،17يدير رئي����س جمل�س �إد�رة
ومدي���ر ع���ام بن���ك بيبلو����س �لدكت���ور
فرن�س���و� با�سيل �إمرب�طوري���ة م�رفية،
فن
ويحلم ببلد ميتهن في���ه �للبنانيون ّ
�ملو�طني���ة ،ليبن���و� وطن���ا ً يلي���ق باإ�سم
لبنان �لعظيم.

بيار أبو جابر في مكتبه (ريشار سمّور)

القط���اع العق���اري ب�س���كل خا�س كان
ي�سهد فرتة ركود جتاوزت ال� 15عاما ً،
قررنا
وبعد اأن
ّ
تع���ززت ثقتنا يف لبنان ّ
امل�س���ي قدم���ا ً يف م�ساريعن���ا .فلبنان
هو قبل���ة اأنظار اأكرث م���ن  300مليون
عرب���ي ،ه���و يف نظ���ري ميثّ���ل حقيقة
�سوي����رصا ال�رصق ،وه���و يف  10452كلم
مربع يختزل الكرة الأر�سية كلها بغنى
طبيعت���ه وطق�س���ه و�سعب���ه .يقول���ون

« Le Grayهو أحد
أهم الفنادق في البلد
وأكثرها فخامة»
مي���ت اأو اأو�ساع���ه غ���ري
اإن اقت�س���اده ّ
يه���م .اإمنا يف لبنان عوامل
م�ستقرة ،ل
ّ
ّ
اأخ���رى توؤثّر في���ه اإيجاب���ا ً ليبقى مركز
واجلب���ار ،الق���ادر على
الأعم���ال ال ّأول
ّ
حتدي ال�سع���اب وال�سمود يف وجهها،
ّ
تع���دد ثقافته
ومنه���ا �سم���ود �سعبه،
ّ
وروح الإق���دام التي متتلك اأنفا�س كلّ
فرد من اأبنائه".
هذا وق���د ا�ستح���وذت �رصكة "Ven
 "Investاأخريا ً عل���ى م�رصوع اآخر لبناء

جممع جت���اري �سخ���م يف مثلّ���ث خلدة
ّ
قرب منطق���ة املطار �سيحم���ل عنوان
"."Airport Mall
وق���د ا�س���رتت ال�رصكة امل����رصوع من
جمموع���ة "����رصادار القاب�س���ة" ملاريو
����رصادار ،واإن تكلفة امل�رصوع �ستتخطّ ى
ال���� 300ملي���ون دولر ،حي���ث م�ساحة
مربع.
العقار تبلغ  57000مرت ّ
ه���ذا وتعت���زم ال�رصكة تنفي���ذ واحد
من اأ�سخ���م م�ساريعها قريبا ً يف منطقة
الدامور الت���ي �ستحت�سن "Le Gray
 ،"Hotel and Beach Resortعلى
مربع
عقار تبلغ م�ساحته  200.000مرت ّ
م���ع واجهة بحرية بط���ول  600مرت ،ما
�سيفتح اأفاقا ً كبرية يف جمال ال�سناعة
ال�سياحي���ة لأبن���اء املنطق���ة ،عل���ى ما
ي�سدد على التزام
يوؤكّ د اأبو جابر ،الذي
ّ
ال�رصكة مببادئ امل�سوؤولية الجتماعية
وتوفريها العديد من الوظائف والتي
ت�سم���ل  350وظيف���ة من خ���الل فندق
" "Le Grayو 50وظيف���ة يف م����رصوع
"ال���وادي" ال�سكني ،وم���ا يفوق الألف
وظيف���ة يف م�رصوع الدامور و�سعف هذا
جممع املطار التجاري.
العدد يف ّ

رنا أسطيح

بداية فريدة

�سبطن����ا و�سعياتن����ا وبداأن����ا رحل����ة
مث����رية تك�سّ ف����ت اأب����رز حمطاته����ا يف
حديث خا�����ش ل�"اجلمهوري����ة" ،عرفنا
الق�س����ة باأكملها ابتداأت
يف بدايت����ه ا ّأن
ّ
عام  1960يف م�ست�سفى الرببري عندما
ُرزق����ت العائل����ة مبول����ود اأطل����ق عليه
اإ�سم ف����احت ،اإذ كان ا ّأول مولود يفتتح
امل�ست�سف����ى اجلدي����د ،لي�سب����ح ه����ذا
للتفرد
االإ�سم الن����ادر حمفّ ����زاً ل�ساحبه
ّ
انكب
مهمة
يف خطواته احلياتية ،وهي ّ
ّ
عل����ى تطبي����ق تفا�سيلها من����ذ نعومة
اأظافره.
ويك�س����ف ف����احت بكدا�����ش يف حديثه
اأن����ه "كان يحل����م دائم����ا ً ب����اأن ي�سب����ح
طبيب����ا ً جراحا ً ،وعلى هذا االأ�سا�ش ر�سم
الدرا�سة".
اخلطوط العري�سة مل�سوار ّ
���در ف����احت بكدا�����ش م����ن عائلة
يتح� ّ
أ�س�ست
امتهنت ّ
ال�سناع����ة والتجارة ،فا ّ

وظائف متواضعة

Pillars from the Banking, Real Estate, Insurance,
Distribution, Automotive and Airlines sectors
were among the exclusive guests, sharing their
stories with our readers and featuring their
accomplishments over the years.
المركز الرئيس لشركة «أروب» في منطقة فردان

فرنسوا باسيل
في العمق رجل سياسة
مصرفي
لكن بثوب
ّ
�ل�سيا�س���ي ،وعل���ى هذ� �لأ�سا����س �ختار
فتوج���ه لدر��سة
�خت�سا�س���ه �جلامعي،
ّ
وتخ���رج ب�سه���ادة
�حلق���وق يف بلجي���كا
ّ
دكتور�ه يف �لقانون م���ن جامعة لوفان.
لكنّ���ه يك�سف يف حديث���ه ل�"�جلمهورية"
تع���رف
�أنّ���ه خ���الل در��ست���ه يف بلجي���كا
ّ
عل���ى جمموع���ة م���ن �لط���الب �لذي���ن
يح�رون �أطروحتهم
كانو�
ّ

وجوه وشخصيات

�جلامعية حول �لعمل �مل�ريف ،و�أيقظت
�أفكاره���م في���ه رغبة للعم���ل يف �ملجال
�مل����ريف ،وبع���د �أن �أنه���ى �سه���ادة
�حلق���وق ح�سل على �سه���ادة يف �لعلوم
�لقت�سادية و�لتجارية.
وخالل م�سرت���ه �لعلمية ،بد�أ فرن�سو�
با�سي���ل �لعم���ل يف �ركة �لعائل���ة �لتي
تا ّأ�س�ست ع���ام  ،1950وكانت "بيبلو�س
با�سي���ل �إخو�ن و����ركاوؤه" �ركة جتارية
زر�عي���ة مركزها مدينة جبي���ل ،تتعاطى
جت���ارة �ل�سم���اد �لكيم���اوي وتبيع���ه
وتقدم
للمز�رعني بالدَي���ن يف �ملو��سم
ّ
ِ
�سلفَ���ا ً مو�سمية للمز�رع���ني .كما كانت
ِ
فيني من
متن���ح قرو�سا ً �سخ�سي���ة للح َر ّ
تعدل
�أبن���اء �ملنطق���ة .ويف ع���ام ّ 1956
نظ���ام �ل�رك���ة لت�سبح �رك���ة حمدودة
�مل�سوؤولي���ة ،فح�سلت عل���ى رخ�سة من
وز�رة �ملالية �سمحت لها بفتح ح�سابات
توفري���ة و�إ�س���د�ر كف���الت ل�سال���ح
�ملتعهدين ،وهكذ� بد�أت �لعائلة �لعمل
ّ
بد�ئي.
�مل�ريف و�إن ب�سكل
ّ
ويك�سف فرن�سو� با�سي���ل �أنّه يف تلك
�لف���رتة كان يتاب���ع درو�س���ه �جلامعي���ة
يف بلجي���كا ،وكان ي���زور لبنان يف ف�سل
ين�سم للعمل يف �ل�ركة
�ل�سي���ف ،فكان
ّ
�لعائلية ليكت�سب �ملزيد من �خلربة يف
هذ� �ملجال.

حلم الطفولة

ويف ع���ام  1959ب���د�أت ت���ر�وده
فك���رة حتويل �رك���ة و�ل���ده �ملتمركزة
يف جبي���ل �إىل م����رف وطن���ي .لك���ن يف
�نتظ���ار بلورته���ا و�إن�ساجه���ا� ،أد�ر
�أ�رعت���ه ناحية حلم �لطفول���ة �لذي كان
ل ي���ز�ل يدغ���دغ طموح���ه وه���و خو����س
فرت�سح عام
غم���ار �حلي���اة �ل�سيا�سي���ة،
ّ
 1960لالنتخاب���ات �لنيابي���ة يف وج���ه

بيبلوس إسم مصرف
أصبح عنوان ثقة ونجاح
لكلّ
لبناني
ّ
رمي���ون �إده ،لكنّ���ه ف�س���ل يف �حل�س���ول
على �ملقع���د �لنيابيّ � ،إنا فاز باأ�سو�ت
�أكرث م���ن  3000ناخب ،وه���و رقم كبر
يف حينه .وي�ستذك���ر فرن�سو� با�سيل مع
هذه �لنتخابات حادث���ة زيارته �لرئي�س
ف���وؤ�د �سه���اب عق���ب �س���دور �لنتائ���ج
�لذي قال ل���ه�" :هلل ي�ساعدك يا �إبني مع
�أكل���ة �جلبنة" .وكانت خ���ربة �لنتخابات
ع���ام  1960مبثاب���ة �لإن���ذ�ر �لكب���ر
�لذي دف���ع بفرن�سو� با�سي���ل �إىل �إعادة
ح�سابات���ه .فهذ� �لرجل �ل���ذي د�أب على
�لعمل �ل�ساق و�ل�سه���ر يف �سبيل �لنجاح
و�لتق���دم ،و�لذي تعلّم من خالل جتربته
ّ
أوروبية � ّأن �ل�سيا�سي يجب � ّأل يفكّ ر يف
�ل ّ
م�سلحته �ل�سخ�سية و� ّإنا مب�سلحة
�ملجتمع �لذي يعي�س فيه،
�كت�س���ف �أم���ور�ً
كثرة يف �ل�سيا�سة
�للبناني���ة� ،أبرزه���ا
م�ساألة "�لو��سطة"
و�ل�ستغالل
�لنتخاب���ي ،م���ا
دفع���ه �إىل �لعدول
و�لتوجه
عن حلم���ه
ّ
بكامل قدر�ته نحو

المقرّ الرئيس لبنك
بيبلوس في األشرفية
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DAILIES READ YESTERDAY BY REACH

2012 was a pivotal year for Al Joumhouria; in only its second year on the market, the
challenge ahead was big and the odds against it.
But armed with its pledge not to be silent on injustice, fight for a free Lebanon and
serve as a platform for all political Lebanese and Arab trends, Al Joumhouria was able
to rise to the difficulties and prevail.

Beirut & Mount Lebanon 2012 vs. 2011

Al Joumhouria was 5th in NRS 2011 and now is 2nd in NRS 2012
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Today the challenge is behind us, Al Joumhouria was able to break sales records and
establish itself as one of the top ranking Lebanese dailies.
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باسيل في مكتبه في األشرفية (جوزف برّ اك)
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متثيل���ي يف �أبوظبي � ِ
أطل���قَ عام ،2005
�ل���ذي �سهد �أي�سا ً �نطالقة بنك بيبلو�س
�سوري���ا .وكان فرن�س���و� با�سيل من � ّأول
�سجعو� مو ّؤ�س�ساتهم
�مل�رفيني �لذي���ن ّ
ّ
على دخ���ول �ل�سوق �لعر�قي���ة من خالل
�إن�ساء فرع لبن���ك بيبلو�س يف �إربيل عام
ث���م فرع���ني �آخري���ن يف بغ���د�د
ّ ،2006

حبه بعد �أن
�لعمل �مل�ريف �لذي وقع يف ّ
عمل يف م�رف يف لبنان.

«بيبلوس» مصرف وطني

ويف ع���ام  ،1962وباأح���الم و�أه���د�ف
و��سح���ة ،ع���اد فرن�س���و� با�سي���ل �إىل
وحول
لبنان م�ستعيد�ً �أف���كار �ملا�سيّ ،
بقناعات���ه �رك���ة �لعائل���ة �إىل "�ل�رك���ة
�مل�رفي���ة �لزر�عي���ة بيبلو����س با�سيل
�إخ���و�ن و����ركاوؤه" ،بر�أ�سم���ال ق���دره
مليون���ا ل���رة لبناني���ة مركزه���ا مدينة
جبيل .وبعدها بف���رتة وجيزة �نتقل �إىل
مدين���ة طر�بل����س ،حيث �أم�س���ى عامني
أ�س�س خاللهما فرع���ا ً مزدهر�ً لل�ركة يف
� َّ
عا�سم���ة �ل�سمال .وعلى رغ���م �لنجاحات
كان فرن�س���و� با�سي���ل ي�س���ع �لعا�سمة
ب���روت ن�سب عيني���ه ،لأنّ���ه كان موؤمنا ً
باأنّها �ملكان �لأف�سل لال�ستثمار يف هذ�
�ملجال .ومبا � ّأن �ركاء �لعائلة مل يريدو�
خو����س �ملغامرة و�ملخاط���رة بالنتقال
�إىل ب���روت ،يك�س���ف فرن�س���و� با�سي���ل
�أنّهم عر�سو� عليه �ر�ء ح�س�سهم ،ومبا
�أنّ���ه كان يفتق���ر �إىل �ل�سيول���ة �لالزمة،
��سرتى تلك �حل�س����س بو��سطة قر�س
يل على مدى � 5سنو�ت .و�نتقل بذلك
ما ّ
مركز �ل�ركة من جبيل �إىل بروت ،حيث
لعبت عالقات �لعائل���ة �لجتماعية دور�ً
جوهري���ا ً يف تثبيت �ل�رك���ة يف �لعا�سمة
ّ
أعم���ال
ل
�
فيه���ا
�نطلق���ت
�لت���ي
ر�سميا ً
ّ
عام  .1964ومنذ ذلك �حلني ،مل يوقف
مركب �لنجاح �إبحاره ،ل عند موجة حرب
ن���و توتّ���ر�ت �أمني���ة ،بل
طائفي���ة ول يف ّ
و��س���ل بقيادة قبطان���ه �لبا�سل �خرت�ق
أهم �مل�سارف
�مل�ساع���ب لي�سبح �أح���د � ّ
على �لأر��سي �للبنانية.

يكرز بكتاب اإلنماء ويضع
المسؤولية االجتماعية
عنواناً لبنك بيبلوس
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Check out the results of Ipsos’ NRS 2012, conducted between January and June 2012,
on a sample of 2,577 respondents, the figures speak
for themselves.
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Base: Total Population: 2,577 respondents

و�لب����رة ،ه���ذ� �إ�ساف��� ًة �إىل �إن�سائه عام
 2007بنك بيبلو�س �أرمينيا وعام 2010
بنك بيبلو�س �لكونغو �لدميقر�طية.

لبنان البداية والنهاية

ع�سامي بنى
فرن�س���و� با�سيل رج���ل
ّ
بالك���د و�ل�سه���ر ،لكنّه يف
برج �لنج���اح
ّ
ثوري ل يتبنّ���ى �لأفكار
�لوقت نف�س���ه
ّ
�ملعلّب���ة ول يه���وى �لديكتاتوري���ة،
ب���ل ي�سع���ى يف جمي���ع مفا�س���ل حياته
�إىل �لإ�سغ���اء �سعي���ا ً لتطبي���ق �لأفكار
�ملبتكرة و�لبنّاءة� ،سو�ء د�خل �مل�رف
�لذي يديره �أم يف �ملجتمع �لذي ينتمي
أح���ب �إىل قلبه من
�إلي���ه .وما م���ن �سيء � ّ
�لعي�س بالقرب من �لنا�س وم�ساكلهم.
وهو يف �لعمق رجل �سيا�سة لكن بثوب
م����ر ّ
يف يك���رز بكت���اب �لإن���اء وي�سع
�مل�سوؤولي���ة �لجتماعي���ة عنو�ن���ا ً لبنك
بيبلو�س.
كان���ت تل���ك �ل�ساع���ة �ل�سغرة على
مكت���ب فرن�س���و� با�سيل يعل���و �سوت
 ...وعالمي
تكّ اته���ا كلّم���ا �سم���ت ه���و ل�ستذكار
ومن لبن���ان حمل ر�ية بن���ك بيبلو�س ح���دث ،وكا ّأن بينهم���ا عه���د�ً ملقاي�سة
أوروبا �لث���و�ين بالإجن���از�ت .لكنّه���ا يف نهاية
�إىل �أوروبا ،فاأن�ساأ بن���ك بيبلو�س � ّ
ث���م �أن�ساأ فرعني �حلدي���ث �أن�ستت لت�سمع���ه يقول" :يف
يف بلجي���كا عام ّ ،1976
ل���ه يف �ململك���ة �ملتّح���دة وفرن�سا .ويف بد�ي���ة �مل�س���و�ر كن���ت �أحل���م بتحويل
ع���ام � ،1984أن�س���اأ فرع لبن���ك بيبلو�س تل���ك �ل�رك���ة �ل�سغ���رة �إىل �أح���د �أكرب
يف قرب����س .كما بد�أ ع���ام  2003باإر�ساء �مل�س���ارف يف لبنان ،وبع���د �أن حقّقت
ح�سور بن���ك بيبلو�س يف
�لقارة �ل�سود�ء ذلك� ،أحل���م �ليوم ب���اأن نت�ساعد جميعا ً
ّ
من خالل �إن�ساء بنك بيبلو�س �أفريقيا يف م���ن �أجل �أن يبق���ى لبنان دول���ة ولي�س
العدد
�ل�س���ود�ن .ثم �سع���ى �إىل خدمة �لزبائناإلثنين  11آذار
601لنا جميعا ً ،لأنّنا
2013يبقى
دويالت� ،أن
وطنا ً
ّ
ُو ِلدنا هنا ،وهنا نريد �أن نوت".
يف �خللي���ج �لعرب���ي م���ن خ���الل مكت���ب

وجوه وشخصيات
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لم تتجاوز شركة « »Acresأعوامها الستة بعد ،وها هي تقف خلف ثالثة مشاريع
خططت لها ّ
عمالقة ّ
ونفذتها بالكامل في لبنان .ولإلنجاز عنوان هو « »Le Mallبما
مني في الريادة والتفوّ ق.
في االسم من معنى ِض ّ
جورج كمال ،نائب رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة « ،»Acresرَ وى
َ
لـ«الجمهورية» ّ
وكشف عن جوانب من شخصيّة الرجل الذي يقف خلف
قصة نجاحه،
أحد أبرز المجمّ عات التجارية في لبنان.
رنا أسطيح

مدير عام شركة «أروب» للتأمين (جوزف برّ اك)

�س����واء يف لبن����ان اأو اأم����ريكا ،ويقول يف
ه����ذا اخل�سو�����ش" :خ����ال مكوث����ي يف
اأم����ريكا كنت اأدر�����ش واأعمل يف الوقت
نف�سه ،لك����ن يف جمال بعي����د كل البعد
عن جم����ال الهند�سة ،فق����د كنت اأعمل
جممع جت����اري �سخ����م ،وتنقّلت فيه
يف ّ
بن خمتلف الوظائف وجميع االأق�سام،
وب����داأت العمل يف ق�سم املبيعات حيث
وتدرجت من
بع����ت كلّ �س����يء تقريب����ا ً
ّ
بعدها اإىل منا�سب اأعلى".

عالم التأمين

وبالطبع مل يكن طموح فاحت بكدا�ش
يقت�رش على االإرتقاء يف املنا�سب داخل
جممع جت����اري ،فبعد اإنهائ����ه درا�سته،
ّ
ع����اد اإىل ب����ريوت حيث �سغ����ل من�سب
مدير الت�سويق لل�سادرات والواردات

يف �رشك����ة  .GAAPويف ع����ام 1992
يتعرف على �سخ�ش
�ساءت الظروف اأن
ّ
ميتلك �رشكة تاأم����ن ،ووجد هذا االأخري
عند ف����احت بكدا�ش ق����درة فريدة على
التوا�سل مع النا�����ش واإقناعهم بوجهة
نظره ،م����ا دفعه اإىل اإقناع����ه باالإنخراط

«لبنان كان منذ البداية،
وخصوصاً في قطاع
التأمين ،الشعلة
المضيئة في المنطقة»

امل�سمار ،اإذ جنحت يف االرتقاء لت�سبح
من اأبرز �رشكات التاأمن يف لبنان ،التي
ت�سعى لتوفري اأرقى م�ستويات اخلدمة
وتقدم فر�سا ً وبرامج مبتكرة
لزبائنها
ّ
تلبي
للحماي����ة واالدخ����ار واال�ستثم����ار ّ
حاجات خمتلف �رشائ����ح الزبائن" .هكذا
يعلّق ف����احت بكدا�ش على و�سع ال�رشكة
الت����ي يديره����ا اليوم .لك ّن����ه يف الوقت
يتح�رش على الو�سع اللّبناين الذي
نف�سه
ّ
تقدم قطاع
مرة يف اإعاق����ة ّ
�ساهم غ����ري ّ
التاأمن يف لبن����ان بعد ما كان ل�سنوات
طويل����ة االأف�س����ل يف املنطق����ة ومنارة
ل�رشكات التاأمن يف العامل العربي.

إيمان بلبنان

وعلى رغم احل�رشة الوا�سحة ،ال يبخل
يف جم����ال التاأمن ،وه����و اخت�سا�ش مل
ان�سم ف���احت بكدا����ش ال بوطنيت���ه وال بحب���ه
يكن يوم����ا ً يف ح�ساباته .وهك����ذا
ّ
اإىل ع����امل جديد بع����د اأن اأ�سب����ح �رشيكا ً لباده ،فهو يف نهاي���ة املطاف اختاره
يف �رشك����ة  LECTAلو�ساطة التاأمن من بن جميع دول الع���امل التي زارها
وعم���ل فيها ،وهو الي���وم اأي�سا ً ما زال
واإعادة التاأمن.
وال ِ
يخف فاحت بكدا�ش اأنه كان للحظ يرف����ش كل عرو�ش العمل التي تاأتيه
�سط����وة على جمريات م�س����واره يف عامل م���ن اأب���رز العوا�س���م ،ويق���ول يف هذا
التاأم����ن ،فبع����د عمله لب�س����ع �سنوات اخل�سو����ش" :ل���دي اإميان كب���ري بهذا
كو�سي����ط يتعامل مع ع����دد من �رشكات البل���د وبطاقات���ه ،ولوال ه���ذا االإميان
التاأمن ،اكت�سب خ����ربة ثمينة �سمحت ملا كنت عدت اأبدا ً م���ن الغرب للعمل
ِ
له باحت����ال مكانة لدى ه����ذه ال�رشكات هنا" .وال يخف اأمل���ه من الو�سع قائاً:
وكان����ت "ا ﺁروب" اإحداه����ا .وبعد م�سوار "اأكرث ما يوؤملني هو ا ّأن لبنان كان منذ
ن�سبيا ً يف هذا املجال ،وحتديداً البداي���ة ،وخ�سو�سا ً يف قطاع التاأمن،
ق�س����ري
ّ
كف فاحت بكدا�ش ال�سعلة امل�سيئ���ة يف املنطقة اأجمعها
يف اأيار ع����ام ّ ،1996
متقدم���ن عل���ى اجلمي���ع ،لكن
عن لع����ب دور الو�ساط����ة لي�سبح فرداً وكنّ���ا
ّ
تقدم���ت علين���ا دول كث���رية،
من عائلة "ا ﺁروب" للتاأمن فان�سم اإىل الي���وم ّ
اإن م���ن ناحي���ة
ال�رشك����ة يف من�سب
القوان���ن اأم م���ن
م�ساع����د للمدي����ر
العام .وبعد م�سي تسعى « »AROPEلتوفير ناحية اخلدمات".
نهاي���ة
ويف
ب�سع����ة اأ�سه�
���ر ً ،أرقى مستويات الخدمة
حديثه
انتُخ����ب مديراً عاما
لل�رشك����ة .ومل يكن لزبائنها من مختلف
ل�"اجلمهورية"
دعا فاحت بكدا�ش
الوق����ت ا ّإال �ساهداً
عل����ى اإجن����ازات شرائح المجتمع
ال�سب���اب اللّبن���اين
اإىل التمتّ���ع ب���روح
وطموحات
الرج����ل ال����ذي مل����ع جنم����ه يف التاأم����ن املغام���رة وال�سف���ر اإىل اخل���ارج م���ن
واإع����ادة التاأمن بف�س����ل ثمار جناحاته اأج���ل الدرا�سة ،لكن ب����رشط العودة اإىل
أم����ش احلاجة اإىل
املتعددة.
ّ
وطنه���م الذي هو يف ا ّ
مت انتخاب فاحت بكدا�ش طاقاتهم التي من �ساأنها امل�ساهمة يف
عام ّ ،2007
مرة جديدة نائب����ا ً للرئي�ش ومديراً عاما ً رفع رايته ب���ن دول املنطقة والعامل.
ّ
ل�رشك����ة "ا ﺁروب" ،وه����و من�س����ب ال زال "اأمتنى اأن يكون لدى ال�سباب اللبناين
َنفَ�ش طويل بقدر ال َنفَ�ش الذي متتّعنا
ي�سغله حتى يومنا هذا.
ال�سع���ب يف لبنان"
"تاأ�س�س����ت "ا ﺁروب" للتاأم����ن ع����ام به خ���ال م�سوارنا ّ
 ،1974بال�رشاك����ة م����ع �رشك����ة اأجنبي����ة ،ه���ي الكلمة التي وجهه���ا اإىل ال�سباب
وهي " "SCORالفرن�سية ،اإحدى اأبرز قب���ل اأن يختت���م حديثه قائ���اً" :اأحب
م�ستعد ملقاي�ست���ه با ّأي
واأرقى �رشكات اإعادة التاأمن يف العامل .لبن���ان وغ���ري
ّ
ال�سباقة يف هذا مكان اﺁخر على وجه الكرة االأر�سية".
كانت "ا ﺁروب" للتاأمن
ّ

والتنمي���ة" .هذا م���ا يقوله ج���ورج كم���ال يف بداية
حديث���ه .ويتابع�" :سيدا مث��� ًال لي�ست م�سدراً كبرياً
جممعا ً جتاريا ً
لتاأمني م���ردود هائل ،ولكن اأن تبني ّ
ال���رتوي ،واأحيان���ا ً اإىل التاأجي���ل .اجلزء اجلنوبي
يف منطق���ة بعي���دة ن�سبي���ا ً ع���ن املدينة يعن���ي اأن اإىل
ّ
باجتاه املطار ه���و اأر�س خ�سبة
فر����س عمل لقاطنيها م���ن بريوت اأي�س���ا ً ّ
ّ
تطور ه���ذه املنطقة وتوفّ ر َ
التم�سك بها".
وتدفعهم اأكرث اإىل
مل�ساري���ع من هذا الن���وع .ا ّأما بالن�سب���ة اإىل البلدان
ّ
وي�سي���ف" :ا�سرتاتيجيتن���ا
فيهتم كمال باجلزائر
االأخرى،
ّ
نط���ور "Mall
ه���ي اأن
الت���ي يق�سده���ا يف �سف���رات
ّ
« "Leلبنان وطننا
ِ
نت���وىل فيه
ون�س���ل اإىل مكان
الفر�س
متتالية بغي���ة درا�سة
ّ
َ
أن
ا
وبعد
ة.
التام
الريادة
املتاح���ة ،وم���ن بعده���ا تاأت���ي
نثبت ولدينا مسؤولية
ّ
ّ
الع���راق .ولكنّه ِ
اأقدامن���ا يف البل���د ،ال ا
"تهمنا
يو�سح:
ّ
آف���اق اجتماعية لناحية
فالتو�سع
حمدودة لطموحاتنا،
العراق بغ���داد ولي����س العراق
ّ
اأربيل ،كما يقول الكلّ ".
نحو اخلارج مطلوب ومطروح" .التطوير والتنمية»
اإىل اأي���ن اإذاً؟ ال يخفي رجل
وم���ن العا�سم���ة العراقي���ة
املتمر����س اأن عينيه
االأعم���ال
يع���ود اإىل مكتب���ه يف اجلن���اح،
ّ
تتجه���ان نح���و عا�سم���ة ال�سم���ال طرابل����س ،ولكن
كم���ن انتقل فرتة وجي���زة اإىل مدن وع���وامل بعيدة
ّ
َ
بالطب���ع الو�سع االأمني غ���ري
والتو�سع .يف
امل�ستقر هناك يدفعه اأخذه اإليها احلل���م والطموح باالنت�سار
ّ
ّ

ريادة وتفوُّق (ريشار سمّور)

@rana.astih
aljoumhouria.com

«أحب لبنان وغير
مستعدّ لمقايضته
ن ﺁخر على وجه
بأيّ مكا ٍ
الكرة األرضية»

اأبحر ف����احت بكدا�ش نحو هدف جديد
���رة الواليات
وكان����ت الوجه����ة هذه امل� ّ
املتح����دة االأمريكي����ة .ول����دى و�سول����ه
الق����ارة اجلدي����دة ،التح����ق بجامع����ة
وتخرج منها عام
كاليفورني����ا اجلنوبية
ّ
 1984حائزاً على بكالوريو�ش علوم يف
الهند�سة املدنية.
واأك����رث ما يلفت����ك يف حدي����ث فاحت
بكدا�����ش ه����و اعت����زازه بالوظائ����ف
املتوا�سعة التي �سغلها خال م�سريته،

مصرف بدائي

أح���ب فرن�س���و� با�سيل خ���الل ن�ساأته
� ّ
�حلي���اة �لجتماعية و�لخت���الط بالنا�س،
فطم���ح منذ �لبد�ية �ىل �لعمل يف �ملجال
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ل�رشك����ة ناجحة وفّ رت للعائل����ة واالأوالد
جيداً يف
���وى معي�سي����ا ً
م�ست� ً
وتعليمي����ا ً ّ
ّ
اأف�س����ل مدار�ش العا�سم����ة .وعلى رغم
عمله لفرتات متقطّ عة يف �رشكة العائلة،
ا ّإال ا ّأن ف����احت بكدا�����ش كان ال ي�ست�سيغ
ه����ذا املج����ال ومل يفكّ ����ر يوم����ا ً بوراثة
اأعم����ال العائل����ة املزده����رة ،ب����ل كان
يتح�رش لدخول جامعة القدي�ش يو�سف،
ّ
عل����ى رغ����م تواج����د خط����وط التما�����ش،
كلي����ة الطّ ����ب اخلا�س����ة
و ّ
مت قبول����ه يف ّ
مب�ست�سف����ى ""Pitié-Salpètrière

يف باري�����ش .غ����ري ا ّأن الظ����روف القاهرة
اأجربته على اإع����ادة التفكري يف قراراته
امل�ستقبلي����ة و�رشف النظ����ر عن درا�سة
الطب.

شيطنات وحشرية

ويف حدي���ث خا�س م���ع "�جلمهورية"
غاب���ت �لأرق���ام وتعقيد�ته���ا �ملنهك���ة
لل�سام���ع و�لق���ارئ ع���ن كالم فرن�س���و�
با�سيل �ل���ذي �ختار �لغو����س يف �سدمي
ذ�كرة م�سحونة باملحطّ ات لي�سطاد لنا
ق�س�سا ً وتفا�سي���ل وقفت يف �ملا�سي
خلف م�سو�ر �لبد�ية.
�أعاد �ل�سوؤ�ل �ل ّأول عقارب �ل�ساعة �إىل
�لور�ء ،وذهب مع���ه فرن�سو� با�سيل �إىل
�سيطن���ات �لطفولة وح�رية �إبن �لفيد�ر
�ل���ذي كان يه���وى يف كثر م���ن �لأحيان
�ل�ستغن���اء ع���ن �للعب ملر�فق���ة و�لده
يف م�ساويره �لجتماعي���ة ،ليعا�ر �لكبار
وي�ستم���ع �إىل �أحاديثه���م ،لعلّه ي�سيف
ن�سجا ً �إىل �أحالم���ه �لكبرة .وكان

حمبا ً للعمل
فرن�سو� با�سيل منذ �لبد�ية ّ
و�جل���د ،وق���د عمل ط���و�ل حيات���ه وفق
ّ
�لكد تكت�س���ب �ملعايل
مقول���ة" :بق���در ّ
ومن طلب �لعال �سه���ر �لليايل ،ومن ر�م
�لعال م���ن غر ك ٍّد �أ�س���اع �لعمر يف طلب
�ملح���ال" .وهك���ذ� ب���د�أ فرن�س���و� �ليافع
�لعم���ل يف معم���ل �لعائلة � ّأي���ام �لعطلة
ويف مو�س���م �ل�سيف مقاب���ل لرة و�حدة
يومي���ا ً ،فاكت�سب مه���ارة �إد�رة "ثروته
ّ
�لكد و�جلهد
�ل�سغرة" ،و�أدرك معن���ى
ّ
ل�رف �لعي�س معكو�سا ً بقطر�ت متالألئة
عمال كادحني.
على جباه ّ

«تحدّ ى واربح»

امل�سوؤولي���ة الجتماعية بالن�سبة اإىل
اأب���و جاب���ر ل تقت�رص فقط عل���ى التزام
متتد اأي�سا ً لتطال جوانب
ال�رصكة ،اإمنا
ّ
ال�سخ�سية حيث ي�ساهم مع
من حيات���ه
ّ
زوجت���ه ه���ال يف الكثري م���ن الن�ساطات
الجتماعية والإن�ساني���ة وعلى راأ�سها،
�سن���دوق خا����س حلديث���ي ال���ولدة
يف اجلامع���ة الأمريكي���ة Neonate
املخ�س����س
،"Fund"AUBMC
ّ
لالأطفال الذين يول���دون قبل اأوانهم،
�سيم���ا بعد اأن عا����س التجربة عندما
ل ّ
رزق بولدين ت���واأم يبلغ���ان اليوم من
العمر � 3سنوات.
"حتدى واربح" يوا�سل
حتت �سع���ار
ّ
بيار اأب���و جابر اليوم م�س���واره املهني
وي����رصب مواعيد جديدة م���ع املجازفة
والنجاح ،حي���ث احللم هو الو�سول اىل
اأعل���ى طموح عل���ى م�ست���وى ال�سناعة
ال�سياحي���ة يف لبن���ان .بالن�سب���ة اإلي���ه
وقدره.
"ال�سياحة نفط لبن���ان الأغلى
َ
نر�س���خ موقع لبنان
ومع���ا ً ن�ستطيع اأن ّ
على خريط���ة ال�سياح���ة العاملية �رصط
ا ّأل يرتك���ه اأبن���اوؤه واأن يبق���ى اإميانن���ا
ب���ه را�سخ���ا ً ،واأن نع���رف اأن ل و�س���ول
م���ن خ���الل ال�س���رب
أح���الم ا ّإل
اإىل ال
العدد 618
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والت�سميم".

«بلورية» ينتهزها لصعود ّ
لم ينتظر فرصة ّ
سلم النجاح في مشوار
ّ
والتمتع برخائها .فاتح بكداش ﺁمن بحلمه منذ أن كان
الحياة،
على مقاعد الدراسة وأمسك بلجام طموحاته ،فوصل بالكدّ
والتصميم إلى إدارة شركة «ﺁروب» للتأمين ،واحدة من أبرز شركات
التأمين في لبنان والمنطقة.

@rana.astih
aljoumhouria.com

فرنسوا باسيل لـ«الجمهورية»:
«أحلم بلبنان الدولة ال الدويالت»
@joseph.tawk
aljoumhouria.com

فاتح بكداش لـ«الجمهورية» »AROPE« :في المراكز الريادية

لكنته البريوتي����ة ظاهرة وابت�سامته
اجلميل����ة ت�سف����ي الراح����ة عل����ى اأجواء
املكون بالدرجة
اال�ستقبال يف مكتب����ه
ّ
االأوىل م����ن الزج����اج ،ف����ا ي�سع����ك ا ّإال
اال�ست�س����ام له����ذا املن����اخ ال�سفّ ����اف
�س����واء من الناحي����ة العمراني����ة اأو حتى
ال�سخ�سي����ة .كلّ �س����يء يف مكتب مدير
ع����ام �رشك����ة "ا ﺁروب" للتاأم����ن ف����احت
بكدا�ش يوحي بالهيبة ،ا ّإال �سوته الذي
يدف����ع بزائري����ه للغرق اأك����رث واأكرث يف
كرا�سيهم املريحة.

وجوه وشخصيات
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عندما نقش الفينيقيون على ناووس الملك أحيرام تلك األشكال البدائية التي صنعت مجد بيبلوس،
يوما ُ
ً
ستصبح منارة تواصل لشعوب العالم قاطبة .وبعد مرور آالف السنين ،وبعد أن
لم يعلموا أ ّنها
أبحر من شطآن بيبلوس مبدعون فاق عددهم حروف األبجدية بكثير ،لم تعلم المدينة أ ّنه سيولد
من رحمها إبن يقترض إسمها من الخريطة الجغرافية لينقشه على خريطة العالم المصرفية.

البداية

« »Le Grayالفندق المَعلَم في العاصمة بيروت

07

13

بيار أبو جابر لـ«الجمهورية» »Le Gray« :أيقونة السياحة في لبنان

تعدّ دت ألقابه وتنوّ عت شركاته حتى باتت المناصب الرسمية أصغر من طموحاته .جعل هدف حياته
المحافظة على إسم عائلة تميّز بالعراقة ألكثر من قرن من الزمن ،فحوّ له إلى أيقونة في عالم األعمال
وأمثولة من النجاح والتميّز .إنه جان تامر الذي عاشر الملوك والرؤساء وصادق الكبار في عالم األعمال
والفن والسياسة ،فحفظ تاريخ وطننا لبنان َ
وك َتبه بقلمه الحالم ال لي َ
ُوضع على رفوف المكتبات بل
ً
درسا يومي ًّا في الوطنية والنجاح.
ليكون
مبعدّات����ه واأجهزته وحت����ى اإدارته من دون
الإ�شتعان����ة ب����اأي �رصك����ة اأخ����رى .ويفتخ����ر
جان تامر ب����اأن جمموعته تتعام����ل مع باقة
ال�شحي،
�شخمة من الأعمال اأبرزها القطاع
ّ
املجوهرات وال�شاعات الفخمة واجللديات،
الطباع����ة الأمني����ة (ج����وازات �شف����ر ،عملة
وطواب����ع) ،حل����ول م�رصفي����ة وتكنولوجي����ا
املعلوم����ات ،امل����واد الكيميائي����ة واخلام،
جتهيزات املط����ارات والتبغ اإل����خ ...ولكن
تتميز فقط
"جمموع����ة تامر لل�����رصكات" ل
ّ
بع����دد ال����وكالت وال�رصكات الت����ي تديرها
واإمنا ب�شيا�شة ج����ودة الإدارة املميزة التي
تتبناه����ا ،وامل�شتوح����اة م����ن روؤي����ة رئي�س
جمل�����س اإدارته����ا ال����ذي وقّ ع ع����ام 1994
الإتّفاقي����ة العام����ة للتعرف����ة اجلمركي����ة
والتج����ارة ( )GATTب�شف����ة �شف����ر يف
الكومنوِلث.

اإلثنين  15نيسان  2013العدد 629
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…When figures speak louder than words
Al Joumhouria in Ipsos’ NRS 2012.
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بابت�سام���ة دافئة ملوؤها الثق���ة ،ي�ستقبلك جورج
كم���ال يف مكتبه الرحب يف منطقة اجلناح يف الطابق
الث���اين م���ن مبن���ى " ،"Azadeaكلّ �س���يء مرتّب
ومري���ح .اأ�سلوب ع�رشي يف توزي���ع االأثاث .االأبي�س
�سيدا املوق���ف .ما ِمن َ�سع���ي مبالغ فيه
واالأ�س���ود ّ
الإعطاء انطب���اع بالرفاهية ،كلّ �س���يء له ا�ستعماله
ل�سخ�سية
العم���الين ،ويف كلّ ذل���ك انعكا�س رمب���ا
َ
ّ
يعت���ز
املجم���ع التج���اري ال���ذي
ولهوي���ة
الرج���ل
ّ
ّ
ّ
بتاأ�سي�سه.
ق�سة جورج كمال مع احلياة بداأها عام  ،1964يف
ّ
حني مل ترتك االأعوام الثمانية واالأربعون هذه اآثاراً
حم ّيا الرجل الذي ترتافق االبت�سامة مع
وا�سحة على ُ َ
كلماته ،وكا ّأن بينهما عق���داً مرما ً يتمتّع ب�سالحية
طويلة االأمد...
ب�رشاك���ة م���ع اآل �ساه���ر ،اأ�سح���اب جمموع���ة
" ،"Azadeaتا ّأ�س�ست �رشكة " "Acresاملنبثقة عن
ال�رشك���ة االأم ،ونفّ ذت عام  2009ا ّأول م�رشوع لها هو
ت�سم
"� - "Le Mallسن الفيل .ال�رشكة االأم التي
ّ
اأكرث من  50ماركة عاملية من الثياب والكماليات،
وما يناهز ال���� 500حملّ جتاري يف لبنان واملنطقة،
تكر�س
واأك���رث م���ن  7000موظّ ف حت���ت مظلّته���اّ ،
املجم���ع التج���اري الذي يحت���وي على
وجوده���ا يف
ّ
جمموعة �سخمة من ماركاتها العاملية� .سداقة 15
�سن���ة م���ع اآل ال�ساهر كانت نتيجتها ه���ذا التعاون
الي���وم ،مع العل���م ا ّأن " "Acresم�ستقلّ���ة متاما ً من
الناحيتني االإدارية والتنفيذية.
الي���وم ،يتواج���د " "Le Mallيف ثالث���ة فروع :يف
�س���ن الفي���ل ( )2009و�سي���دا ( )2010واأخرياً يف
التو ّ�سع
فرعه اجلديد يف
�سبي���ة ( .)2012ا ّأما خطّ ة َ
ّ
فيك�س���ف عنه���ا كم���ال ب�سيء م���ن احلما�س���ة خالل
حديثه اإىل "اجلمهورية":
"عندم���ا ت�سارك���تُ واآل ال�ساهر ،قلن���ا الأنف�سنا
ا ّإن هدفن���ا لي����س فق���ط اأن ننفّ ���ذ م�رشوع���ني اأو
ثالث���ة يف البل���د .بالن�سب���ة اإلين���ا لبنان ه���و وطننا،
ولدينا م�سوؤولي���ة اجتماعي���ة اإزاءه لناحية التطوير

 - Le Mallسن الفيل
• تاريخ التأسيس يعود إلى نيسان 2009
•  30000متر مربّع من المساحة
•  700مكان مخصّ ص لركن السيّارات
• مجموعة كبيرة من أشهر الماركات العالمية
• يحوي المجمّع حالياً على ما يقارب الـ 120مستأجراً
• يصِ ل عدد زبائن المجمّع إلى  2.5مليون شخص في السنة

لبنان يرى كمال "مناف�سة �رش�سة من ِق َبل عمالقة يف
التق���دم ،ال بل ن�سري
هذا املج���ال ،ولكننا ال نخ�سى
ّ
دوم���ا ً اإىل االأم���ام .نح���اول اأن ننجح و�س���ط اأ�سعب
خا�سة
ق�سة جناح ّ
الظروف ،ومع ذلك اأرقامنا تروي ّ
بنف�سها".
الق�س���ة وراء اال�سم؟ وكي���ف اخرتمت اأن
ما ه���ي
ّ
تطلقوا عليه ا�س���م ""Le Mall؟ ال يخفي كمال ا ّأن
ب�س ّمه
املجم���ع الذي �سكّ ل ثورة يف ع���امل
الت�سوقَ ،
ّ
ّ
اأك���ر عدد ممكن من اأف�سل امل���اركات العاملية يف
ومع���راً .وي�رشح:
مبن���ى واحد ،ي�ستح���قّ ا�سما ً جاذبا ً
ّ
فنتوجه
"اخرتنا ا�سما ً يجمع االإنكليزية والفرن�سية،
ّ
ب���ه اإىل الفئ���ات الفرنكوفونية كم���ا االأنغلوفونية
املوج���ودة يف لبنان ،كما اأن لال�سم معنى يعزز ِ
�س َمة
ّ
ّ
التميز والفَرادة كما الريادة".
ّ
ابن املحيدثة ج���ارة بكفيا لي�س بارعا ً يف االأعمال
فح�سب ،بل تراه مناف�س���ا ً �رش�سا ً على اأر�س امللعب
ينظمها بني االأ�سدقاء
يف مباريات كرة القدم التي
ّ
للمرة االأوىل يف
اأو املوظفني .اأم�سكَ م�رشب التن�س ّ
يتم�سك اإىل اليوم مبمار�سة
�س���ن ال�سابعة ،وال يزال
ّ
عيه
مرت���ني يف االأ�سبوعَ .
�س ُ
هذه الهواية على االأقل ّ
اإىل النج���اح بداأ باكراً عندما عقد ا ّأول اتفاق له ونفّ ذ
الق�سة بداأت عندم���ا هاجر اأهله عام
بنوده كامل���ة.
ّ
 1978اإىل فرن�س���ا بعدما َه ّجرت احلرب من َه ّجرت
وقتل���ت َمن قتل���ت .وعندما بلغ ج���ورج كمال عامه
ي�ستمر يف العي�س يف فرن�سا.
اخلام�س ع�رش ،مل ي�ساأ اأن
ّ
هكذا اتّفق مع والدته اأن تر�سله ليعي�س مع جدته يف
لبنان� ،رشط اأن يحافظ على املرتبة االأوىل يف �سفّ ه،
وهك���ذا كان .وبعدم���ا در����س الهند�س���ة يف لبنان،
فيتزوج
ليتخ�س�س هناك،
ع���اد جمدداً اإىل باري����س
ّ
ّ
مرة جديدة العودة اإىل
وي���رزق ابنتني .ولكنه يختار ّ
متر�سه يف مهنته � 10سنوات يف املهجر.
لبنان ،بعد ّ
فع���اد وعمل وا ّأ�س�س ،وها ه���و اليوم ،لي�س اال ّأول يف
�سفّ ه فح�سب ،ولكن يف �سفوف كبار رجال االأعمال
والروؤيويني .وماذا بعد؟ يقول" :اأعي�س يف �سالم مع
نف�سي ومع الع���امل ،قادَين اإلي���ه اإعجابي بالفل�سفة
نمي االإن�سان فينا،
البوذية .هذا الت�سالح ال ّ
بد اأن ُي ّ
ق�سته".
ا ّأما ّ
الغد فاأتركه لالأيام لكي تروي ّ
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 - Le Mallصيدا

 - Le Mallضبية

• افتتح في حزيران عام 2010
• يض ّم مساحة  20000متر مربّع
• يحتوي على ّ 50
محال تجاريا
• يض ّم مجموعة كبيرة من أهم الماركات العالمية

• افتتح عام 2012
• تبلغ مساحته ما يقارب الـ 70000متر مربّع
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GROWTH BY SOV OUT OF TOTAL POPULATION

)Beirut & Mount Lebanon Monthly Income Exceeding US$ 6,000 (2012
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AL JOUMHOURIA

Base: Total Population: 2,577 respondents

• يض ّم  1000مكان مخصّ ص لركن السيّارات
• يحتلّ موقعاً بارزاً على الطريق السريع حيث يمرّ حوالى  250000ألف سيّارة في اليوم الواحد
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