
نجاح واكيم

امللفات التي أعدها الصحافيان غسان 
سعود ورلى ابراهيم، عن الثروات التي 
ــوا مـــواقـــع في  ـ

ّ
ــول حــقــقــهــا عـــدد مــمــن تـ

السلطة وأقرباؤهم وشركاؤهم، قّيمة 
جـــدًا، وســتــكــون مفيدة جــدًا فــي زمن 

آٍت. متى؟
الذي  اللبناني،  الشعب  يتمكن  عندما 
الشرس  النهب  أعــمــال  لشتى  تعرض 
طـــوال الــفــتــرة املــاضــيــة، مــن بــنــاء دولــة 
لحكم  الــجــمــيــع  فيها  يخضع  سليمة 

القانون.
هــو زمــن آٍت ال ريــب فــيــه. واملــؤشــرات 

على ذلك كثيرة منها:
ــــ هذا االنهيار الشامل في املؤسسات 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــاسـ ــ الــــدســــتــــوريــــة، رئـ
النواب، وتداعيات  والحكومة ومجلس 
هــــذا االنـــهـــيـــار فـــي ســائــر مــؤســســات 

الدولة.
ــعـــــارم الــــذي  ـــــــــــــ الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي الـــ
املــاضــي، واملستمر  آب  فــي 22  تفجر 
هذه  تتمكن  أن  دون  مــن  واملتصاعد، 
الــســلــطــة املــتــهــالــكــة مــــن مــعــالــجــة أي 
الــتــي فجرت  تــلــك  وأبــســطــهــا  مشكلة، 

الغضب الشعبي، مشكلة النفايات.
التي شهدها  التظاهرات  في  والــافــت 
اللبنانيني  أن  الــفــتــرة  ــذه  هـ فــي  لــبــنــان 
ــتــــاحــــوا االصـــطـــفـــافـــات الــطــائــفــيــة  اجــ
واملــذهــبــيــة والــعــصــبــيــات الــتــي يستند 
إلـــيـــهـــا أطـــــــــراف الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة 

الفاسدة.
أمــا عــن املـــأزق الـــذي بلغه هــذا النظام 
السياسي، واستقراء تفاعات الحراك 
الــشــعــبــي فــــي املــســتــقــبــل، فــالــحــديــث 
ولنسجل  املــلــفــات  إلـــى  لنعد  يـــطـــول... 

املاحظات اآلتية:
1ــــ إن األسماء التي وردت فيها تمثل 
عــّيــنــة مـــن أولـــئـــك الـــذيـــن تـــولـــوا مــواقــع 
 ،1992 عــام  منذ  السلطة  في  مختلفة 
السلطة  فـــي  وأقــربــائــهــم وشــركــائــهــم 
املوظفني  مــن دون ســائــر  الــســيــاســيــة 
الــدولــة ومؤسساتها مثل  فــي  الــكــبــار 
مجلس اإلنماء واإلعمار، واملحافظني، 
في  املسؤولني  وكبار  والقائممقامني، 
املحاسبة  كــديــوان  الرقابة  مؤسسات 

والتفتيش املركزي، والقضاء.
ــا اعـــتـــمـــدت فـــقـــط عـــلـــى قــيــود  2ـــــــــــــ انـــهـ
إلــى مغارة  تلج  ولــم  التجاري،  السجل 
املــودعــة  املتنفذين  املــصــارف وثـــروات 
ــــخــــارج بــســبــب الــســريــة  فـــي لــبــنــان وال

املصرفية.
ـــ بـــالـــرغـــم مـــن الـــجـــهـــود املــشــكــورة  ـــ ـــ 3ـ
التي بذلها معدا هذه امللفات، فإن من 
الضروري، الستكمال الصورة، توثيق 

ثــــــروات هـــــؤالء قــبــل تــولــيــهــم الــســلــطــة، 
وكيف ضاعفوا ثرواتهم بفجور منقطع 

النظير أثناء توليهم السلطة.
امللفات ال تتضمن  هــذه  أن  4ــــ صحيح 
بالفساد،  مــبــاشــرًا ألصــحــابــهــا  اتــهــامــا 
أين   صريحا: من 

ً
ولكنها تطرح ســؤاال

لهم هذا؟ نحن ال نتوقع جوابا من قبل 
من  القضاء  أيــن  ولكن  السلطة،  أثــريــاء 
التمييزية  الــعــامــة  النيابة  أيــن  هـــذا؟  كــل 
وتسمع؟  وتــقــرأ  تــرى  أال  ومتفرعاتها، 

ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا...
وبعد.

في الحقيقة، فإن ما تعّرض له لبنان منذ 

ونهب  مــن عمليات ســرقــة  عــام 1992، 
فــي كــل تاريخه،  لــم يعرفه  الــعــام  للمال 
ولم يعرفه أي بلد آخر في العالم ــــ كما 

أعتقد ــــ في كل تاريخه.
ملــاذا أقــول منذ العام 1992، وبالتحديد 
مــنــذ أن تــولــى رفــيــق الــحــريــري رئــاســة 
ــذي  ــ ــو ال ــل هــ ــرجــ ــ ــل إن ال ــة؟ هــ ــكـــومـ الـــحـ
ارتــكــب وحـــده كــل هــذه الــجــرائــم؟ طبعا 
ال. فالحريري كان أبرز أفراد املجموعة 
التي تولت السلطة في ذلك الحني، وأبرز 
ــوز املـــافـــيـــا الـــتـــي مـــارســـت عــمــلــيــات  ــ رمـ
املجموعة شكلت  هــذه  الشرسة.  النهب 

في ما بينها تحالفا لثاث فئات:

باملصارف  املتمثلة  املالية  الرأسمالية  ــــ 
وكـــبـــار املــودعــيــني مـــن لــبــنــانــيــني وغــيــر 

لبنانيني.
ــــ زعماء ميليشيات الحرب، الطائفيون، 
الــذيــن كــانــت مــمــارســاتــهــم فــي السلطة 
امــــتــــدادًا ملــمــارســاتــهــم فـــي األزقـــــة إبـــان 

الحرب األهلية.
ــــ املجموعة السورية التي كانت تمسك 
بــاملــلــف الــلــبــنــانــي وكــبــار ضــبــاط األمــن 
السوريني. وأبــرز رجــال هــذه املجموعة 
ــوا عـــبـــد الــحــلــيــم خـــــــدام، وحــكــمــت  ــانــ كــ
ــعـــان، ورســـتـــم  ــنـ الـــشـــهـــابـــي، وغـــــــازي كـ

غزالي...

ومــع هــذا اإلئــتــاف، أو الــتــحــالــف، بــدأت 
طغمة  تها 

ّ
تول لبنان  في  مرحلة جديدة 

يرمز إليها باسم »الحريرية السياسية«.
كــنــا نــســمــع هــــؤالء يـــدافـــعـــون، أحــيــانــا، 
عـــن ارتـــكـــابـــاتـــهـــم بـــالـــقـــول إن الــفــســاد 
لبنان »فالبلد  ليس ظــاهــرة جــديــدة فــي 
التقيت  أنني  طــول عمرو هيك«. وأذكــر 
السنيورة، وكــان ذلــك قبل  السيد فــؤاد 
وكــان   ،1992 عــام  النيابية  االنتخابات 
يـــحـــاول أن يـــقـــرب بــيــنــي وبــــني الــســيــد 
رفــــيــــق الــــحــــريــــري. قـــلـــت لـــــه: ال تــوجــد 
مشكلة شخصية بيني وبني الحريري، 
ي الــفــســاد بدليل أنه 

ّ
ولــكــن الــرجــل يــغــذ

 لعدد كبير مــن الــنــواب لكي 
ً
دفــع أمـــواال

يـــصـــوتـــوا عــلــى قـــانـــون إنـــشـــاء شــركــة 
يقول:  بالسنيورة  فوجئت  ســولــيــديــر. 
ــور بــهــالــبــلــد مــا  ــ ــ »صـــحـــيـــح، ولـــكـــن األمـ

بتمشي إال هيك«.
صحيح أن الدولة في لبنان قبل الحرب 
الحرب  وأثناء  األهلية كان فيها فساد. 
األهلية كان هناك فساد في الدولة. لكن 
الفساد  حــّولــت  السياسية«  »الحريرية 
وعاجها  محاصرتها  يمكن  ــة 

ّ
عــل مــن 

ــاء تــفــشــى فـــي الــســلــطــة، ومنها  إلـــى وبــ
إلى مختلف أوصال اإلدارة، ومنها إلى 
املجتمع ذاته، فبّدل منظومة قيمه، ودّمر 
ــار الـــفـــســـاد هو  ــ ـــاق الـــعـــامـــة، وصـ ــ األخـ
»القيمة« أو »منظومة القيم« التي تحكم 
ــنـــني بــبــعــضــهــم الــبــعــض،  ــواطـ ــة املـ عـــاقـ
ــــوطــــن،  وتـــحـــكـــم عــاقــتــهــم بـــالـــدولـــة وال
باملواطنني.  الدولة  عاقة  أيضا  وتحكم 
ــــنــــزاهــــة،  أمـــــا الــــشــــرف، والـــفـــضـــيـــلـــة، وال
فهي  االجــتــمــاعــي،  والتكافل  والــوطــنــيــة، 
فة، بائدة، ال وجود لها إال في 

ّ
قيم متخل

مخيلة املغفلني.
إلــى مــا تقدم فقد كــان مــن بــني أخطر 
شّرعت  أنها  الطغمة  هــذه  ارتكبته  مــا 
بــقــوانــني ومــراســيــم ال يتسع  الــفــســاد 
وشّرعت  وشرحها،  لتعدادها  املجال 
ــة  ــايــ ــمــ ــاد وحــ ــســـ أيـــــضـــــا حــــمــــايــــة الـــــفـــ

املرتكبني.
ــتــي جــرت  وبـــالـــعـــودة إلـــى املــنــاقــشــات ال
في مجلس النواب بشأن قانون اإلثراء 
غير املشروع، نتبني بوضوح »عبقرية« 
هذه الطغمة وفجورها. وفي هذا املجال 
أذكر ما رواه لي أحد كبار املوظفني في 
اإلدارة عن حــوار دار بينه وبــني رئيس 
األخير  كــان  الحريري.  رفيق  الحكومة 
يطلب من املوظف التوقيع على معاملة 
املــوظــف:  فــقــال  للقانون.  مخالفة  مالية 
ولـــكـــن هــــذا يـــا دولـــــة الـــرئـــيـــس مــخــالــف 
ــرد عــلــيــه الــرئــيــس: بسيطة  لــلــقــانــون، فـ

نغّير القانون.
وبعد...

ما الحل؟ لنا في هذا حديث آخر.
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 l’entreprise Societe Fonciere مدير •
عــام  أنــشــئــت  الــتــي   Franco-libanaise
1960 كــجــنــاح فــرنــســّي لــشــركــة إنــتــرا 
لـــاســـتـــثـــمـــار. يــبــلــغ رأســـمـــالـــهـــا وفـــق 
املواقع الرسمية الفرنسية مليار و158 

ألف يورو. 
وهـــــو واصــــــل عــمــلــه مــــن خـــالـــهـــا في 
»إدارة املباني والعقارات« في باريس 

حتى 10 كانون األول 2014.  
 Societe Fonciere شــركــة  مــحــامــي   •
وفق  رأسمالها  يبلغ  الــتــي   du Liban
مليار   2 الفرنسية:  الرسمية  املــواقــع 

و139 ألف يورو.

شقيقه ياسر بري
• نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس اإلنـــــمـــــاء 

واإلعمار.

شقيقه سعد بري
• رئيس مصلحة املالية في محافظة 

النبطية.

أخته جمال بري
العامة  الــعــاقــات  رئــيــســة مصلحة   •
ــنــــي لــلــضــمــان  ــي الــــصــــنــــدوق الــــوطــ ــ فـ

االجتماعي.

أخته أمينة بري
• مــؤســســة ومــســاهــمــة رئــيــســيــة في 
)تلفزيون  لــإرســال  الوطنية  الشبكة 

.)NBN
ــات الــطــبــيــة  ــدمــ • رئـــيـــســـة قـــســـم الــــخــ

االجتماعية في الصليب االحمر.
• رئيسة جمعية بيت املرأة الجنوبي.

فــــواز، نائب  العميد حسن  • زوجــهــا 
سابق لرئيس جهاز أمن الدولة.

ــام  ــر عــ ــ ــديـ ــ ــر فـــــــــواز مـ ــ ــامـ ــ ــا سـ ــهــ ــنــ • إبــ
الــــدراســــات واملــعــلــومــات فـــي املجلس 

النيابي.

إبن عمه محمد 

بري
قاضي التحقيق األول في النبطية.

إبنة شقيقته 

القاضية ندى 

دكروب

هند نبيه بري
• مساهمة رئيسية ومفوضة توقيع 
فـــي شــركــة اتـــش .ان. بـــي. الــتــي يقول 
ســجــلــهــا الــتــجــاري إنــهــا متخصصة 
بخدمات النقل والسفر والكوميسيون 
ــات االجـــنـــبـــيـــة،  ــ ــادمـ ــ ــخـ ــ ــدام الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
واملـــقـــاوالت، وتــجــارة وتــوزيــع اجهزة 
ــاالت الــســلــكــيــة والــاســلــكــيــة  ــ ــــصــ االتــ
والخليوية، واستثمار وإدارة املطاعم 

ومختلف األعمال السياحية. 

التي أسستها   M&A • مديرة شركة 
الــشــركــة وفــق  عــــام 2006. وتــتــعــاطــى 
ســجــلــهــا الـــتـــجـــاري: أعـــمـــال الــهــنــدســة 
ــاوالت، وكــــافــــة انـــــــواع الــتــجــارة  ــ ــقــ ــ واملــ

والدعاية واإلعانات. 

 KIDZ عضو مجلس إدارة في شركة •
التي   INVESTMENTS HOLDING

يرأس مجلس إدارتها علي كزما. 
أبرز املساهمني في هذه الشركة هم:

¶ السيدة رانيا أبي نصر، إبنة النائب 
في تكتل التغيير واإلصاح نعمة الله 

أبي نصر.
 Kids Edutainment Park شـــركـــة   ¶

وأبرز أعضاء مجلس إدارتها 
ابراهيم عازار نجل النائب السابق 

سمير عازار.
رجـــــل األعــــمــــال الـــســـعـــودي محمد 
ضحيان بن عبد العزيز الضحيان.

 RB VENTURES شــــــــــركــــــــــة 
في  املسجلة   INTERNATIONAL
الـــعـــذراء« إلخــفــاء  »جـــزر بريطانيا 

هوية مالكيها.
اســمــاعــيــل مـــزنـــر: أمــــني الــصــنــدوق 
املـــســـاعـــد فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 

الثقافية في العالم.
فــــادي غــيــث: نــجــل الــشــيــخ يــوســف 
غــيــث شــقــيــق شــيــخ عــقــل الــطــائــفــة 

الدرزية السابق بهجت غيث.

شــركــة  فــــي  إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو   •
KIDZ HOLDING التي يرأس مجلس 
ــا. وهـــــي الــشــركــة  ــزمــ إدارتـــــهـــــا عـــلـــي كــ
ألعاب  الرئيسية املساهمة في مدينة 
األطــفــال  KidzMondo )كــــيــــدز ش.م.ل( 
الـــتـــي شـــيـــدت فـــــوق 4000 مـــتـــر عــلــى 
الــواجــهــة الــبــحــريــة لــبــيــروت. علمًا أن 
يــــرأس مجلس إدارة عــدة  عــلــي كــزمــا 

شركات أخرى، أبرزها:
التي   advanced broadband services
تعنى وفق سجلها التجاري بترويج 
باالتصال  املتعلقة  الــخــدمــات  جميع 
ــه واالنـــتـــرنـــت واألجـــهـــزة  ــواعــ عــلــى انــ

الخليوية. 

شــريــك فـــي مــؤســســة جــمــيــل ابــراهــيــم 
التي أسست عام 1979 وحلت بحسب 

السجل التجاري في 2014/7/20. 
وهـــي كــانــت تتألف مــن ثــاثــة شركاء 
ــاب، جــمــيــل  ــ ــهــ ــ هـــــــم: عـــلـــيـــا حــــســــني شــ

ابراهيم والرئيس نبيه بري. 
ــــق ســجــلــهــا  ــز وفــ ــ نــــشــــاط الـــشـــركـــة ركــ
ــراء االراضـــي  الــتــجــاري عــلــى بــيــع وشــ

والبناء، االتجار بمواد البناء. 
ــــرت مـــؤســـســـة جـــمـــيـــل ابـــراهـــيـــم  ــتـ ــ اشـ
العقارات  وبعض  »الكارلتون«  فندق 

املحيطة به بمبلغ 70 مليون دوالر. 
أطلقت عام 2005 مشروع »دريــم بي« 
السكني الفاخر الذي بلغت تكلفته 50 
مليون دوالر. وهو يقع في منطقة عني 
بنايات  مجموعة  من  ويتألف  التينة 
حــديــثــة تــتــراوح مــســاحــة شققها بني 
يتراوح  فيما  مربعًا،  مترًا  و660   520

سعر املتر بني 4000 و10000 دوالر. 
أطلقت »برج استوريا« على كورنيش 
املــنــارة وتــفــاخــر مسؤوليها فــي أحــد 
املــقــاالت الدعائية أن شقة واحـــدة من 
ــا بــرج  كـــل عـــشـــرة، تـــبـــاع لــلــبــنــانــي. أمــ
»اتوميوم تاور« في األشرفية فبلغت 
بلغت  فيما  دوالر،  مليون  تكلفته 20 
تكلفة »رملة البيضا 3646« 12 مليون 

دوالر.

جميل ابراهيم هو أيضًا:

• رئيس مجلس إدارة جي اي هولدنغ 
و ــــزس«  ــرايـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ انـ كــــارلــــتــــون  و»ذي 
 SODICO Square و   5205  Atomium

 .SAL
• أبــنــاؤه جهاد ومــازن وكريم جميل 

ابراهيم:
»اوبريتورز  عــام 2004 شركة  أسسوا 
ـــ »مـــواكـــبـــة وحــمــايــة  ســـيـــكـــيـــورتـــي« لــ
ــة وحـــــــراســـــــة  ــ ــايــ ــ ــمــ ــ االشـــــــــــخـــــــــــاص، حــ
االشـــخـــاص والــشــركــات واملــؤســســات 
الــخــاصــة مــن مستشفيات ومــصــارف 
ــات واوتــــــيــــــات  ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ومــــــــــــــدارس وجــ
وصــــيــــدلــــيــــات وأبــــنــــيــــة ومـــجـــمـــعـــات 
ــــل االمـــــــــــوال  ــقـ ــ ــة، وحـــــمـــــايـــــة نـ ــيــ ــنــ ــكــ ســ

واملجوهرات. 
ــة  شــــركــ إدارة  فــــــــي  شــــــــركــــــــاء  وهــــــــــم 
بالتعهدات  تعنى  التي  »كونتراكت« 
واملقاوالت وتشييد األبنية وتعمل مع 

مجلس اإلنماء واإلعمار.

محمود بري

نبيه بري
 رئيس المجلس النيابي منذ 1992 

23 كتاب كتاب

دخول 

المقاول 

محمد دنش 

على خط 

النفايات 

بعد تثبيته 

نفسه في 

»اإلنماء 

واإلعمار« 

وانطالق 

جامعة 

فينيسيا 

ومركز 

»مدرار« 

الطبي باتت 

أمبراطورية 

الرئيس بري 

األبرز بين 

زميالتها
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ثالثة  بــري  نبيه  الــرئــيــس  لــدى 

ــع  ــواق ــاء يــشــغــلــون م ــقـ أشـ

تــبــرزان  وشقيقتان  رســمــيــة، 

في الحياة العامة:

ومن أبنائه العشرة يبرز خمسة 

أبرزهم  األعمال،  قطاع  في 

يرد  لم  الــذي  بري  مصطفى 

التجارية  السجالت  في  اسمه 

إليها،  الــوصــول  أمــكــن  الــتــي 

الموثقة  غــيــر  األخــبــار  رغـــم 

إلدارة  تفرغه  عن  المتداولة 

اآلخرين  األربعة  أما  األعمال. 

فهم:

اثنان  يبرز  األصــهــرة،  بين  مــن 

فــي قــطــاع األعــمــال، هما: 

السابق  الصهر  عاشور  وسام 

للرئيس نبيه بري، 

وأيمن جمعة

المحيطين  األعـــمـــال  ــال  ــ رج

بالرئيس نبيه بري وأبرز المدراء 

العامين المقربين منه

فرح نبيه بري
• دخلت وزارة الخارجية واملغتربني 
ثم  االغترابيني،  امللحقني  ضمن دفعة 
ثبتت كدبلوماسة، وهي اليوم قائمة 
بأعمال السفارة اللبنانية في سوريا. 
• زوجها العقيد علي نــور الدين هو 
مسؤول األمن القومي في استخبارات 

الجيش في الجنوب.
• شريكة في شركة M&A لإعانات. 

إبنه عبدالله بري:
• رئيس جمعية »مدرار«. 

ــزا طـــبـــيـــًا هــو  ــ ــركـ ــ تـــبـــنـــي الـــجـــمـــعـــيـــة مـ
األضخم في الجنوب. 

الــنــائــب عــلــي عسيران  األرض قــدمــهــا 
مربع،  متر  ألــف  وتبلغ مساحتها 43 
ســابــقــني  ووزراء  نــــــــواب  قــــــدم  فـــيـــمـــا 
الــــخــــرائــــط، وتــــبــــرع آخــــــــرون بــالــحــفــر 
التجهيزات.  سائر  وتكلفة  والباطون 
لــكــنــهــا لـــن تـــكـــون مــســتــشــفــى مــجــانــي 
بطبيعة  حــكــومــي  هــي مستشفى  وال 
إدارة  رئــيــس مجلس  أن  الــحــال. علمًا 
شركة مجمع مــدرار الطبي هو املدير 
التنفيذي واملساهم الرئيسي بالشركة 
وفق سجلها التجاري: رامي حراجلي.
• تدير الجمعية ما يعرف بـ »أكاديمية 
الــتــحــريــر« الــتــي تــتــكــون مــن مدرستني 
غير مجانيتني تتسعان ألكثر من ألفي 
للجمعية جامعة صور،  طالب. ويتبع 
غير املجانية، التي تستوعب ألف طالب 
الفواتير  تــقــول  أيــتــام  وداري  وطــالــبــة. 

إنها تحتضن أكثر من 400 طفل. 

إبنه باسل بري
ــة  ــركــ شــ إدارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس   •

ENIGMA Holding House العقارية.
 ASHRAFIEH فــي شــركــة  مــســاهــم   •

SAL 1023 العقارية.
و  5367  Faqra شــركــتــي  مـــؤســـس   •
مجلس  يــــــرأس  الـــلـــتـــني   7954  Faqra

إدارتهما أيمن جمعة. 
• أمــني عــام جامعة فينيسيا الدولية 
ــــوم إنـــشـــائـــهـــا فــي  ــــرسـ ــتــــي صــــــدر مـ الــ
التربية  وزير  وافتتحها   .2012/10/9

العونّي الياس أبو صعب أخيرًا.

زوجته السيدة رندة 

بري
لرعاية  اللبنانية  الجمعية  رئيسة   •

املعوقني.
ــلـــس أمـــــنـــــاء جـــامـــعـــة  ــيــــســــة مـــجـ • رئــ

فينيسيا.
التي  البيئة  أمـــواج  • رئيسة جمعية 
تــأســســت عـــام 1995، واســتــفــادت عــام 
1998 من إعــان شاطئ صور محمية 

طبيعية.
الشاطئ الرملي الذي تقام عليه الخيم 
الصيفية هــو جــزء مــن هــذه املحمية، 
وكذلك مخيم الاجئني الفلسطينيني 
ــقـــام  ــارات أخـــــــــرى تـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة عـ ــوعــ ــمــ ــجــ ومــ
أبرزها  استثمارات،  مجموعة  عليها 
استراحة صور السياحية التي ردمت 

البحر وأنشأت سنسولني. 
 
ً
تمويا تلقى  الــتــي  الجمعية  أنــشــأت 
مــتــعــددًا مــن وزارة الــبــيــئــة وصــنــدوق 

البيئة الفرنسي وغيرهما:
ــات الـــعـــضـــويـــة فــي  ــزارعــ ــلــ ــًا لــ مـــشـــروعـ

محمية شاطئ صور. 
مشروع ملعالجة النفايات املنزلية.

حديقتني عامتني في صور وثالثة في 
تول )النبطية( ورابعة في أرنون.

شريف وهبة
ورد  شـــركـــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس   •
يــقــول  الـــتـــي  ــة  ــيـ ــائـ املـ املـــــــــوارد   wardو
سجلها التجاري إنها متخصصة في 
»القوميسيون، وتجارة املعدات واآلالت 
ــــول فــــي املــنــاقــصــات  ــــدخـ الــثــقــيــلــة، والـ
العامة والخاصة، والتعهدات واعادة 
تلزيم املـــقـــاوالت الــعــامــة وحــفــر اآلبـــار 
االرتـــوازيـــة وتــركــيــب مــضــخــات اآلبـــار 
وشق الطرقات وتزفيتها والتمديدات 
وبناء  والصحية  واملائية  الكهربائية 

االنشاءات ايا« كان نوعها«. 
• ورد املوارد املائية والتنمية شريكة 
ــة فــــــي »ســــيــــديــــســــا الــــشــــرق  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ أسـ
األوســط« املتخصصة باملقاوالت هي 

األخرى. 
وهبة الذي كان يرأس نادي التضامن 
- صــــور هـــو املــتــعــهــد الــرئــيــســي لكل 
أعــمــال مجلس الــجــنــوب، ولــه الحصة 
الجنوبية األكبر من مشاريع مجلس 
اإلنـــمـــاء واإلعـــمـــار فــي الــجــنــوب. وهــو 
كــان املرشح األبــرز للفوز بمناقصات 
جــمــع الــنــفــايــات وطــمــرهــا فــي أقضية 

الجنوب.

محمد دنش
• رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة دنــش 
ــتـــي تعتبر  الـ لـــلـــمـــقـــاوالت والــــتــــجــــارة 
الــشــريــكــة الــرئــيــســيــة ملــجــلــس اإلنــمــاء 
واإلعمار من جهة الرئيس نبيه بري، 
حيث تكاد ال تمر مناقصة كبيرة دون 
اشتراكها فيها، ال سيما في الجنوب. 
ــتــــجــــاري لــلــشــركــة  ويــــقــــول الـــســـجـــل الــ
الــتــي ســجــلــت عــــام 2004 إنــهــا تعنى 
»االشتراك باملناقصات على اختاف  بـ
ــر واملــؤســســات  ــدوائــ ــدى الــ أنـــواعـــهـــا لــ
العامة والــخــاصــة، إضــافــة إلــى القيام 
ــال املـــــقـــــاوالت والـــتـــعـــهـــدات  ــمــ بـــكـــل أعــ

واإللتزامات. 
ــكــــل أعـــــمـــــال جــــمــــع ونـــقـــل  ــام بــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ والـ
النفايات وإعــادة تدويرها.  ومعالجة 
والــتــزام أعــمــال املــقــاوالت االلكترونية 
وشبكات  والكهربائية  وامليكانيكية 
االتصاالت السلكية ومحطات تحلية 
املـــــيـــــاه والــــــصــــــرف الــــصــــحــــي والـــــــري 
ــاقـــة. وحـــفـــر وصــيــانــة  ومـــحـــطـــات الـــطـ
آبــار البترول. وأخيرًا: صيانة أنابيب 

البترول«.
• رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة دنــش 
التي  شـــور  أوف  واملـــقـــاوالت  للتجارة 
سجلها  ويــــقــــول   2008 ــام  ــ عـ ســجــلــت 
الـــتـــجـــاري إنـــهـــا تــعــنــى بـــاالســـتـــفـــادة 
املنطقة  فــي  املــتــوفــرة  التسهيات  مــن 

الجمركية لتخزين البضائع.
 

حسن فران 
رئيس مجلس إدارة بنك التمويل.

وسام عاشور 
• يدير إحدى أبرز الشركات العقارية 
في لبنان التي ال يقل حجم مشاريعها 
وفق  دوالر  مليون   100 عــن  السنوية 

تصاريح عاشور.   وهو يملك:
 .Lancaster Hotel Raouche ¶

 .Lancaster Suites ¶
 .the Lancaster Plaza ¶

¶ عشرات املطاعم، 
¶ ثانوية الروضة، 

¶ شركة »ليما« لتأجير السيارات.
¶ مجموعة مصابغ 

¶ شركة Blue Media لإعانات. 
 Eden األهم من كل هذا هو مشروع ¶
فيه  الــعــمــل  بــــدأ  الـــــذي   Rock Resort
بمحاذاة شاطئ الرملة البيضاء، قبالة 
سفارة اإلمارات العربية املتحدة: يمتد 
املشروع على 22 ألف و300 متر تقريبًا 
كل  يتألف  ويتضمن مبنني ضخمني 
منهما من 22 طابق، أحدهما سيكون 
فندق 5 نجوم. ويشمل املشروع أيضًا 
مـــاريـــنـــا صــيــفــيــة عــائــمــة وشــالــيــهــات 
ومــركــز تــجــاري. وتكلفته 500 مليون 

دوالر. 
املـــشـــروع هــو شركة  أن متعهد  عــلــمــًا 
الحريرّي  النائب  لصاحبها  السيكو 
الــســابــق ومــســتــشــار الــحــريــري سليم 

دياب. 

أيمن جمعة
 Jomaa Group إدارة  • رئيس مجلس 
إنها  اإللكتروني  موقعها  يقول  التي 

تعنى بثمانية قطاعات، هي: 
ــقـــات  ــيـ ــبـ ــطـ االتـــــــــصـــــــــاالت. بــــــرامــــــج وتـ
الهواتف الخلوية. اليانصيب. اإلعام 
)فــازت شركته  اإللكتروني. اإلعانات 
ــات فــي  ــ ــانــ ــ قــــطــــاع اإلعــ بــــــــــإدارة    961
)أنــشــأ عام  بــي إن(، الصيدلة  قناة إن 
الصناعات   ،)Promedica شركة   2012
واالستثمارات  واملتوسطة.  الخفيفة 

العقارية.
ــقــــاريــــة  ــعــ • أســــــــس شـــــركـــــة األمــــــــــل الــ
ــاوالت  ــ ــقــ ــ ــاع املــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ لـــاســـتـــثـــمـــار فــ

والتعهدات والكهرباء في العراق. 
إدارة منذ  • شــريــك ورئــيــس مجلس 
عام 2006 لشركة DoubleU التي تعنى 

بتقديم خدمات هاتفية مختلفة.
• مؤسس جمعية »صناعة االتصاالت 
العلم والخبر  يــقــول  الــتــي  فــي لبنان« 
الخاص بها إن هدفها »تطوير ودعم 
الشركات اللبنانية الناشطة في قطاع 
صــنــاعــة االتــــصــــاالت، وتــأمــني ملتقى 
هذا  فــي  العاملة  اللبنانية  للشركات 
القطاع مع الشركات واألفراد اللبنانية 
املميزين في هذا الحقل والقاطنني في 

الخارج«.
في  إدارة  مــجــلــس  • شـــريـــك وعـــضـــو 
 DOUBLE U CALL CENTER شركة
الـــتـــي تــعــنــى وفــــق ســجــلــهــا الــتــجــاري 
بــــــــــــإدارة واســــتــــثــــمــــار مـــــراكـــــز خـــدمـــة 

 .CALL CENTER  اتصاالت الزبائن

ناصيف سقالوي 
إدارة هيئة حصر  رئــيــس مجلس   •

التبغ والتنباك )الريجي(. 
الـــريـــجـــي مـــرفـــق عــــام تـــابـــع لــوصــايــة 
املــالــيــة مــهــامــهــا إدارة إحــتــكــار  ــر  وزيــ
زراعــة وصناعة وتجارة ونقل التبغ 
ـــى 

ّ
والـــتـــنـــبـــاك ومـــشـــتـــقـــاتـــهـــمـــا. تـــتـــول

ــنــــح الــــرخــــص  ــرًا مــ ــ ــــصـ املـــــؤّســـــســـــة حـ
ــة، ثــــم إســـتـــام  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ واألذونــــــــــــات الـ
املــحــاصــيــل مـــن املــــزارعــــني. لتصنيع 
ســــجــــائــــر وطــــنــــيــــة وتـــــنـــــبـــــاك، وهــــي 
تــمــتــلــك مــعــامــل تــصــنــيــع فـــي كـــل من 
هــي  واإلدارة  وطــــرابــــلــــس.  الـــــَحـــــَدث 
الــوكــيــل الــحــصــري لــجــمــيــع أصــنــاف 
املـــصـــنـــوعـــات الــتــبــغــيــة املـــســـتـــوردة،  
وهـــي الجهة الــوحــيــدة املــخــّولــة منح 

رخص لبيع التبوغ. 
شــــركــــة  إدارة  ــلــــس  ــجــ مــ ــــس  ــيــ ــ رئــ  •
 DIAMOND IMMOBILIERE
البحري،  النقل  املتخصصة بأنشطة 
والكيمائية  الطبية  املعدات  ال سيما 

والصناعية واملخبرية. 
• برعاية عقيلة رئيس مجلس النواب 
السيدة رندة عاصي بري أطلقت ريم 
نــاصــيــف ســـقـــاوي أخـــيـــرًا مــؤســســة 
في  الفرنسية  للحلويات    Maison.S
مطعم الفينيسيان في بيروت. وريم 
سقاوي رئيسة مجلس إدارة شركة 
سويت ريم التي تعنى وفق سجلها 
التجاري بتجارة وتصنيع الحلويات 
ــات  ــجـ ــلـ ــثـ ــة واملـ ــيــ ــبــ ــنــ الــــعــــربــــيــــة واالجــ

والشوكوال.

قبالن قبالن 
مــجــلــس  إدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس   •
الجنوب الذي تبلغ ميزانيته السنوية 

نحو 80 مليار. 
• إبنه علي قبان قبان:

عـــام 2009 شــركــة مجموعة  أســـس   ¶
غاما للتواصل واملعلومات. 

وهــــي تــعــنــى وفــــق ســجــلــهــا الــتــجــاري 
املـــواقـــع  وتــصــمــيــم  وإدارة  بــتــأســيــس 
اإللكترونية، وإعــداد ونشر الدراسات 

واألبحاث والتقارير الصحفية. 
 BEIRUT  أســـس عـــام 2010 شــركــة ¶
الــعــقــاريــة   2  SAFE INVESTMENT
والديكور  البناء   بأعمال  تعنى  التي 
ــة املــــــفــــــروشــــــات الـــخـــشـــبـــيـــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ وصـ
وتنسيق  األملنيوم  وأعمال  واملعدنية 

الحدائق وتجهيز املطابخ. 
 PACIFIC مساهم رئيسي في شركة ¶
يــقــول  الـــتـــي   HORIZON REALITY
ســجــلــهــا الـــتـــجـــاري إنــهــا متخصصة 
ــارات واألبـــنـــيـــة ومــــواد  ــقـ ــعـ بـــتـــجـــارة الـ

البناء، وشق الطرقات.
في  إدارة  مــســاهــم وعــضــو مجلس   ¶

شركة RESIDENCE 4763 العقارية.
 SAIFI إدارة  ــلــــس  مــــجــ ــــس  ــيــ ــ رئــ  ¶

RESIDENCE 17  العقارية.
ــبــــان أســـس  ــبــــان قــ ــنــــه حـــســـن قــ • إبــ
 GLOBAL شــــــــركــــــــة   2012 عــــــــــــام 
 PHARMACEUTICAL TRADING
التي تعنى باستيراد معدات وأدويــة 
أطباء األسنان، وتخزين األدويــة وكل 

ما يباع في الصيدليات.

محمد شعيب
رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنترا 

لاستثمار. 
 برئيس مجلس 

ً
مصرف لبنان )ممثا

الــشــرق األوســــط محمد  إدارة طــيــران 
الــحــوت( هو املساهم األكبر في انترا 
بدورها  األكــبــر  املساهمة  لاستثمار 

في كازينو لبنان.

شركة  إدارة  مجلس  رئــيــس  نــائــب   •
برايم انفستمنت.

«برايم« هي:
فــي شركة  ¶ مساهمة بحصة كبيرة 
الترابة الوطنية )شكا – ترابة السبع(.
ــــي الـــشـــركـــة  ¶ مـــســـاهـــمـــة رئـــيـــســـيـــة فـ
ــــت االبـــــيـــــض  ــنـ ــ ــمـ ــ الــــلــــبــــنــــانــــيــــة لـــــاسـ
ــا فــي  ــ ــدورهـ ــ ــلــــدكــــب« املـــســـاهـــمـــة بـ »ســ

»هولسيم باطون«.
ــــي مـــشـــروع  ¶ مـــســـاهـــمـــة رئـــيـــســـيـــة فـ

»دامور 809« السياحي.
جابر  شــركــة  إدارة  رئــيــس مجلس   •
غروب انترناشونال التي أسسها عام.
مــجــمــوعــة  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس   •

الشرق األدنى لاستثمار.
»كامل  شركة  إدارة  مجلس  رئيس   •
جابر وأوالده« التي تعنى بكافة أعمال 
التجارة العامة بما في ذلك التعهدات 

واملقاوالت وأعمال القومسيون.
.IMPERIAL SUITES HOTEL مالك •

.NBN مساهم أساسي في قناة •
ــامـــل يـــوســـف جــابــر  • مـــديـــر مـــركـــز كـ
ــي الــنــبــطــيــة  ــتـــمـــاعـــي فــ الـــثـــقـــافـــي االجـ
الـــــــذي يـــنـــســـق مــــع املـــــراكـــــز الــثــقــافــيــة 
الــتــابــعــة لــلــســفــارات الــغــربــيــة لتنظيم 
والــطــاب،  للتامذة  تعليمية  دورات 
إضافة إلى دورات مهنية في مجاالت 
الـــســـكـــرتـــاريـــة اإلداريـــــــــــة والـــتـــســـويـــق 
والتزيني والتجميل النسائي. ويتبع 

للمركز مجموعة نوادي رياضية.
ــــي شـــركـــة  ــع أشــــقــــائــــه فــ ــ ــك مــ ــ ــريـ ــ • شـ
ــة الـــــتـــــي يـــقـــول  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــيـــكـــس الـ ــنـ ــيـ فـ
سجلها التجاري إنها تعنى بأعمال 
القوميسيون، والتعهدات واملقاوالت، 
وكـــل مـــا يتعلق بــاســتــثــمــار املــنــشــآت 

السياحية والخدماتية.
• إبنيه كامل وسارة جابر مساهمني 
فــــي شــركــة  إدارة  مــجــلــس  وعــــضــــوي 

واشنطن التجارية.

غازي زعيتر
• مؤسس وشريك في الشركة العربية 

للصيرفة.

علي بزي
ابنه ريــان مساهم وعضو مجلس   •
 Cielo Entertainment  إدارة في شركة

 .SAL
املــســاهــم الــرئــيــســي فـــي هـــذه الــشــركــة 
تساهم  الــتــي  القابضة  بكس  آي  هــي 
فيها اإلعامية ديما صــادق، ويــرأس 
مجلس إدارتها زوجها أحمد الحاج، 
مستشار وزير الشباب والرياضة عبد 

املطلب حناوي.
علمًا أن الحاج وصـــادق شريكان في 
»آي بكس آفايشن« التي سجلت عام 

2009 وهي متخصصة بـ:
أعمال االسعاف الجوي، 

النقل الجوي للركاب والبضائع، 
ــئــــجــــار وتـــأجـــيـــر  ــتــ بـــيـــع وشـــــــــراء واســ

الطائرات على اختاف انواعها، 
للطائرات  االرضــيــة  الــخــدمــات  تقديم 
واملسافرين، وإدارة وتشغيل الطائرات 

وصيانتها.  
ويــشــيــر املـــوقـــع االلــكــتــرونــي للشركة
ibexaircharter.com إلى امتاكها عدة 

طائرات خاصة.

فوزي صلوخ
• ابنه باسل مساهم وعضو مجلس 

إدارة في بنك اإلمارات ولبنان.

ياسين جابر

شقيقه رباح جابر
في  إدارة  مــســاهــم وعــضــو مجلس   ¶

»االعتماد اللبناني«.
في  إدارة  مــســاهــم وعــضــو مجلس   ¶

البنك اإلسامي – اللبناني. 
غـــرفـــة  إدارة  ــلـــس  مـــجـ فـــــي  عــــضــــو   ¶

التجارية اللبنانية األميركية.
¶ مــؤســس وشـــريـــك فـــي شــركــة بـــازا 

للشقق املفروشة.
¶ مؤسس شركة البناء العقارية.

العقار  شركة  إدارة  مجلس  رئيس   ¶
4376 بعبدا.

¶ شــريــك ومــفــوض تــوقــيــع فــي فندق 
 SEA VIEW SUITES - LAHOYA

.HOME
¶ رئيس مجلس إدارة شركة نورمندي 

ريل استيت.

إبن شقيقه نادر 

رباح جابر 
¶ عضو مجلس إدارة، مع نعمة طعمة 
وتيمور جنباط، في شركة غاز لبنان.
الــشــركــة  فـــي  إدارة  مــجــلــس  ¶ عــضــو 

اللبنانية الفرنسية للعقارات.
¶ عضو مجلس إدارة في شركة سي. 
ان. س غــروب هولدنغ التي تضم كل 

أفراد عائلة جابر.
التال  إدارة شــركــة  رئــيــس مجلس   ¶

املشرفة العقارية أيضًا.
ــــع ســنــوات  ¶ يـــؤســـس مــنــذ نــحــو أربــ
ــنـــة الـــبـــصـــرة  ــلـــغـــاز فــــي مـــديـ  لـ

ً
مـــعـــمـــا

العراقية يفترض أن يبدأ العمل قريبًا. 

شقيقته ماجدة 

جابر 
 C.N.J. شركة  إدارة  مجلس  رئيسة   ¶

INTERNATIONAL  العقارية.
الشرق  شــركــة  إدارة  مجلس  ¶رئيسة 
األوســــــــــــــط لــــلــــصــــنــــاعــــات واآللـــــــيـــــــات 
املـــتـــخـــصـــصـــة بــــاســــتــــيــــراد الـــلـــمـــبـــات، 

السبوت اليتس، ومفصات االبواب.
»ســـــي.ان.أس  إدارة  مجلس  رئيسة   ¶
الرئيسية  املساهمة  هولدنغ«  غــروب 

في عدة مشاريع عقارية.
ــة  ــركــ شــ إدرة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــســـــة   ¶

ساراوندينغ غروب.
 MASTER SWAP فـــــي  شـــريـــكـــة   ¶
s.a.r.l التي ال يحدد سجلها التجاري 

بوضوح طبيعة عملها.
شــركــة  ــــي  فـ إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو   ¶

ريزيدانس 4375 ش.م.ل العقارية.
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في  إدارة  مجلس  وعــضــو  مساهم   •
شركة زي برغر كومباني.

• مــســاهــم مــع رجـــال أعــمــال أردنــيــن 
.Par Contre وسعوديني، في شركة

شــــركــــة  إدارة  ــلــــس  ــجــ مــ رئــــــيــــــس   •
وفــــــق  تـــــعـــــنـــــى  الــــــــتــــــــي   TIDBITS
ــإدارة واســتــثــمــار املــطــاعــم  ــ ســجــلــهــا بــ
والـــــســـــنـــــاكـــــس. وتـــــــجـــــــارة وتــــمــــويــــن 
والسكاكر  الــســنــدويــشــات  وتحضير 

واملشروبات.
• مـــديـــر عــــام مــســاعــد فـــي شـــركـــة ام 
الرئيسية  املــســاهــمــة  ام هــولــدنــغ  انـــد 
ــزارع املــشــرق للحليب«  فــي شــركــة »مــ
التي تعنى وفق سجلها بشراء وبيع 
وتــخــزيــن وتــســويــق الــعــلــف وتــربــيــة 

املواشي. 
شــركــة  فــــي  إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو   •
ــان« الــتــي  ــ ــبـ ــ »املــــشــــرق لــلــعــصــيــر وااللـ
تعنى وفق سجلها بانتاج وتصنيع 
من  انواعها  على  الحليب  منتوجات 
البان واجبان ومثلجات ومشروبات.

• عضو مجلس إدارة الشركة العربية 
انــتــاج  فــي  املتخصصة  لــلــمــشــروبــات 

العصير واملياه املعدنية والحليب. 
 5019 VERDUN مساهم في شركة •

العقارية.
شــــركــــة  إدارة  ــلــــس  ــجــ مــ رئــــــيــــــس   •

»جعيتاوي العقارية«.
شــركــة  فــــي  إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو   •
»عقارية الجناح« التي يرأس مجلس 

إدارتها عمه طه ميقاتي.
إدارة  مـــجـــلـــس  ــو  وعــــضــ مـــســـاهـــم   •
فــي »عــقــاريــة طــرابــلــس« الــتــي يــرأس 

مجلس إدارتها عمه طه ميقاتي.
العزم  إدارة شــركــة  رئــيــس مجلس   •

العقارية.
• رئــيــس مجلس إدارة شــركــة أمــوال 
فــنــتــشــر هــولــديــنــغ الــتــي تــســاهــم في 

شركة سرادار بارتنرز )هولدنغ(. 
• عضو مجلس إدارة في شركة العزم 
للتنمية هولدنغ املساهمة الرئيسية 

في شركة سيتي ريزيدانسز.
شــركــة  فــــي  إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو   •

هافنز الند ريلتي العقارية.
ــي  انــفــســتــكــوم  • مــســاهــم رئــيــســي فــ
الــتــي  )قـــابـــضـــة(  ش.م.ل.  هـــولـــديـــنـــغ 
ــلـــس إدراتـــــــهـــــــا عــــمــــه طــه  يــــــــرأس مـــجـ

ميقاتي. 
ــة تـــمـــســـك قــطــاع  ــمـــاقـ ــي مـــجـــمـــوعـــة عـ ــ وهــ
االتصاالت في 21 بلدًا يقدر عدد سكانهم 
بـــ500 مليون نسمة. وحني أعلن عن دمج 
تي  ومــجــمــوعــة«إم  مجموعة«إنفستكوم« 
الصفقة  قيمة  قــدرت  أفريقية  الجنوب  إن« 
دوالر.   ــلـــيـــون  بـ  5.53 بـــنـــحـــو  اإلجـــمـــالـــيـــة 
شركة  فــي  رئيسية  مساهمة  إنفستكوم 
»أنــــتــــرنــــت أكــــســــس« الـــتـــي تــعــنــى بــجــمــيــع 
بــاالتــصــاالت  املتعلقة  الــتــجــاريــة  العمليات 
ونــــقــــل املـــعـــلـــومـــات وتـــســـويـــق الـــبـــضـــائـــع، 
ــة  ــيـ ــزة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة واآللـ ــهــ ال ســيــمــا االجــ
والاسلكية. علمًا أن »انفستكوم هولدينغ« 
املــســاهــمــة الــرئــيــســيــة وشــبــه الــوحــيــدة في 
شـــركـــة »لـــبـــنـــان 24« الـــتـــي يـــقـــول الــســجــل 
التجاري إن وظيفتها نشر املعلومات على 

شبكة االنترنت.
 EMERGE رئيس مجلس إدارة شركة •
وتـــصـــديـــر  ــراد  ــيــ ــتــ الســ  LEBANON
وتــخــزيــن ونــقــل الــبــضــائــع وال سيما 

املواد االستهالكية.
شــركــة  فــــي  إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو   •

.CLOUDS LAND REALTY
في  إدارة  مجلس  وعــضــو  مساهم   •
طــرابــلــس«  بــســاتــني  »عـــقـــاريـــة 4141 

العقارية.

في  إدارة  مــســاهــم وعــضــو مجلس   •
BLC  مصرف

في  إدارة  مــســاهــم وعــضــو مجلس   •
فرنسبنك.

شــركــة  فــــي  إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو   •
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«  ــعــــوديــ »الـــشـــعـــلـــة الــــســ
إدارتها  يــرأس مجلس  التي  العقارية 
االمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد 

العزيز آل سعود. 
في  إدارة  مــســاهــم وعــضــو مجلس   •
الشركة اللبنانية للتوظيفات العقارية 
)سوكيم( التي يرأس مجلس إدارتها 

نديم القصار.
شــركــة  فــــي  إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو   •

ليكويد مينيرال غروب.
شــركــة  فــــي  إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو   •
GRANTOO LEBANON املتخصصة 
ــاري بـــــصــنــاعــة  ــجــ ــتــ ــق ســجــلــهــا الــ ــ وفــ
وتطوير البرامج وااللعاب املعلوماتية 
ونــــشــــرهــــا وتــــرويــــجــــهــــا عـــلـــى شــبــكــة 

االنترنت.
 SALMONTINI مــطــعــم  مـــؤســـس   •

.WATERFRONT
  Stow Waterfrontمساهم في شركة •
ــا الــوزيــر  ــهـ الــتــي يــــرأس مــجــلــس إدارتـ
ــفـــدي، وهــــي شــريــكــة مع  مــحــمــد الـــصـ
ســولــيــديــر فــي اســتــثــمــار مــا يــعــرف بـ 

»زيتونة باي«.
• عضو مجلس إدارة في شركة القرية 
األكبر  الحصة  تملك  التي  الفينيقية 

فيها مجموعة الساير الكويتية.
• عضو مجلس إدارة شركة »فرنسا 
ــد« الـــتـــي يــمــلــك غــالــبــيــة أســهــمــهــا  ــ النــ

عدنان وعادل وفيق القصار.
 ACC عضو مجلس إدارة في شركة •

 .ASIA
إدارة  مـــجـــلـــس  وعــــضــــو  مــــســــاهــــم   •
 REAL ESTATE  M1 ــــة  ــــركـ شـ فـــــي 
 REAL  M1 تعتبر  التي   LEBANON
 ESTATE INTERNATIONAL
املساهمة األكــبــر فيها، وهــي مسجلة 
الـــعـــذراء« إلخفاء  بريطانيا  فــي«جــزر 

هوية أصحابها.
• عضو مجلس إدارة شركة لوفانت 
هولدنغ ليبانون التي يــرأس مجلس 
إدارتها رجل األعمال الكويتي صالح 

فياب احمد مبارك امليال.
في  إدارة  مــســاهــم وعــضــو مجلس   •

شركة ميكا الند العقارية.
• نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية 

في نقابة املحامني.
• مساهم رئيسي وعضو مجلس إدارة 

  .PAC TECHNOLOGIES في شركة
• محامي شركة »ثمار طرابلس« التي 
يرأس مجلس إدارتها الوزير امليقاتي 

السابق نقوال نحاس.
الــتــي   SOPHIE›S شـــركـــة  مــحــامــي   •
تــعــنــى بـــتـــجـــارة املــــــواد االســتــهــالكــيــة 
واإللكترونية وااللبسة واالكسسوارات 
ــد واالحــــــــــذيــــــــــة، وكــــل  ــ ــيــ ــ وحـــــقـــــائـــــب الــ
تجهيزات الفنادق واملطاعم واملقاهي.

الــريــاض هولدينغ  • محامي شــركــة 
املــالــيــة الــتــي يــــرأس مــجــلــس إدارتـــهـــا 

خالد السيف السعودّي الجنسية.
• مــــؤســــس شــــركــــة مــــــــــزارع املــــشــــرق 
تــســاهــم فيها شــركــات  الــتــي  للحليب 
ــة، ومــحــامــيــهــا وديــــع  ــيـ ــالـ مــيــقــاتــي املـ
قــرطــبــاوي نجل وزيـــر الــعــدل العونّي 

السابق شكيب قرطباوي.
ومـــحـــامـــي  إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو   •

مــع شقيقه طه   2007 عـــام  أســـس   •
ميقاتي شركة group M1 التي تدير 
ــثـــر مــــن 10 شــــركــــات حـــول  الــــيــــوم أكـ

العالم، أبرزها:
من   %10 تــمــلــك  الـــتـــي   limited  M1

شركة  MTN لإلتصاالت.
مــن  تــــديــــر  الــــتــــي   real estate  M1
ــا  مــونــاكــو أعــمــال عــقــاريــة فــي أوروبـ

والواليات املتحدة.
لـــتـــأجـــيـــر   commercial jets  M1

الطائرات.
 Retail Concepts Lebanon  M1
في  العقاري  القطاع  في  لالستثمار 

لبنان.
travel M1 املساهمة األكبر في شركة 

بابو السويسرية للطيران.
Fashion M1 التي تملك عدة وكاالت 
 façonnable, ثياب وعطورات أبرزها
 .Pepe jeans and Hackett London
اشترت  ميقاتي  مجموعة  أن  علمًا 
وكالة الـ faconnable عام 2007 بـ210 
com.franchise- مليون دوالر وفق الـ

.magazine
energy M1  التي تستثمر في شركة 
  Avante Petroleum oil company

ومقرها في لوكسمبرغ. 
عام 2010 تملكت مجموعة األخوين 
EFG- حــــصــــة  مـــــن   %50 مـــيـــقـــاتـــي 

Hermes املــســاهــمــة فــي بــنــك عـــودة، 
مقابل 450 مليون دوالر.

• صاحب مركز العزم التربوي الذي 
أنشأه عام 2010 وهو يضم مدرسة 

وجامعة خاصتني.

ماهر نجيب 
ميقاتي

 السابق وليد الداعوق 
ّ
الوزير الميقاتي

)صهر الوزير السابق عدنان القصار(

خالد دبوسي

أوسكار يمين

مجموعة أبشي

املتعهد الشمالي األبرز خالل حكومة ميقاتي األخيرة والذي فاز بنعمة إنجاز 
القصر البلدي الجديد وكل متفرعاته في مدينة املينا خالد دبوسي هو أيضًا:

مــديــر شــركــة ارامـــكـــو لــلــمــحــروقــات واملــشــتــقــات الــنــفــطــيــة املــتــخــصــصــة بــتــجــارة 
املنتوجات النفطية ومشتقاتها، 

وتوفير خدمات حقول النفط من اي نوع كانت لحساب االدارات العامة واالفراد 
والشركات واملؤسسات، 

وانشاء واستثمار وإدارة محطات الوقود واملحروقات على انواعها،
وانشاء مجابل االسفلت والباطون ومعامل االحجار والكسارات. 

علمًا أن شركة »آراكو لالسفلت اللبنانية« التي يملكها جهاد وعبد القادر وخليل 
العرب شريكة رئيسية )بنحو ثلث األسهم( في شركة دبوسي. وكان ياسر خالد 

دبوسي قد تزوج أخيرًا نور جهاد العرب.

»ليكوي  شــركــة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
غـــــــــــــروب« املــــتــــخــــصــــصــــة بــــالــــشــــؤون 

املصرفية.
لــبــنــان  فـــي   Ven-Invest شـــركـــة  تـــديـــر 
مقربة جدًا من فرنجية ولديها اليوم 
بـــيـــروت  وســـــط  فــــي   Le Gray فــــنــــدق 
ــنـــي مـــــن عـــــــدة أبـــنـــيـــة  ــكـ ومــــــشــــــروع سـ
ــــو جــمــيــل، وهــم  فـــي مــنــطــقــة وادي أبـ
يـــحـــضـــرون ملــنــتــجــع ســـيـــاحـــي يــقــول 
موقعهم إن مساحته 40000 متر مربع 
في منطقة الدامور، علمًا أن املجموعة 
تملك واحـــد مــن أكــبــر وأهـــم املــصــارف 

في فنزويال )بنك كاروني(.

نجيب 

ميقاتي

طوني فرنجية  

ريما قرقفي

وضاح الشاعرقبالن يمينبسام يمينروني عريجي

يمكن  ال  الــســيــاســيــني  لغالبية  خــالفــًا 
إيــجــاد إســـم سليمان فرنجية فــي أي 
سجل تجاري أو مستشفى أو محطة 

بنزين أو شركة مقاوالت.
1ـ  طوني سليمان فرنجية:

• مؤسس شركة »فرنجية أوف شور« 
التي يــرأس مجلس إدارتها أنطونيو 
املـــردّي  الــقــيــادي  سايد فرنجية، فيما 
شــــادي ســعــد مــحــامــيــهــا. وهـــي شركة 

نقل بحري تعنى بـ 
اســتــعــمــال الــتــســهــيــالت املـــتـــوافـــرة في 
املــنــطــقــة الــجــمــركــيــة الـــحـــرة فـــي لبنان 
العــادة  املــســتــوردة  البضائع  لتخزين 

تصديرها.

• رئيسة لجنة مهرجانات إهدن.
• رئيسة مركز الشمال للتوحد.

يــتــقــاســم رئــيــس الــحــكــومــة 

مع  ميقاتي  نجيب  الــســابــق 

األول  ــمــركــز  ال طــه  شقيقه 

وفق  لبنان  فــي  رجــل  ألثـــرى 

تصنيف موقع فوربس لعام 

 3.2 بـــ  ــدرت  ــ ق بــثــروة   2015

بليون دوالر لكل منهما. 

 CLOUDS GATE REALTY شــركــة 
SAL التي يــرأس مجلس إدارتــهــا طه 

ميقاتي.
• عضو مجلس إدارة ومحامي شركة 
القرية الفينيقية العقارية التي يشير 
ــــى أن املــســاهــم  ســجــلــهــا الـــتـــجـــاري إلـ
الــرئــيــســي وشـــبـــه الـــوحـــيـــد فــيــهــا هي 

مجموعة الساير الكويتية. 
• مــســاهــم رئــيــســي وعـــضـــو مجلس 
إدارة في شركة ضهر املغارة العقارية.
• مـــؤســـس شـــركـــة ســـيـــف هــولــديــنــغ 
املـــالـــيـــة الـــتـــي تــضــم مــجــمــوعــة رجـــال 
أعــــمــــال ســـعـــوديـــني ويــــــــرأس مــجــلــس 
إدارتــهــا خــالــد مساعد الــســيــف، وهي 

مساهمة في عدة شركات عقارية.
• مــســاهــم رئــيــســي وعـــضـــو مجلس 

PAC TECHNOLOGIES إدارة شركة
إدارة  ــلـــس  مـــجـ وعــــضــــو  مــــســــاهــــم   •

ومحامي شركة سفيركوم  العقارية.
إدارة  ــلـــس  مـــجـ وعــــضــــو  مــــســــاهــــم   •
ــزن ريلتي  ــ ومــحــامــي شــركــة بلو اورايـ

العقارية.
إدارة  ــلـــس  مـــجـ وعــــضــــو  مــــســــاهــــم   •

ومحامي شركة روبيسكوم العقارية.

ووليد الداعوق محامي:

لـــلـــمـــشـــاريـــع  املـــــتـــــحـــــدة  الـــــشـــــركـــــة   ¶
أشقاء  ملجموعة  الــعــائــدة  الكهربائية 

سوريني من آل رباط.
¶ شركة مارينا تاورز العقارية

¶ شركة مارينا 19 العقارية
¶ شركة »وادي أبو جميل السكنية«. 

¶ شــركــة وادي أبـــو جــمــيــل الــعــقــاريــة 
ــرأس مــجــلــس إدارتـــهـــا جمانة  الــتــي تــ

نسيب لحود.
 MOUNTAIN GREEN شــــركــــة   ¶

العقارية.
¶ شـــركـــة  »كـــــورت يـــــارد« الــتــي يــقــول 
سجلها التجاري إنها تعنى باستيراد 
ألـــعـــاب الــتــســلــيــة والــلــهــو واملـــأكـــوالت 

وتصنيع االخيرة وتعليبها، وتجهيز 
وإدارة املطاعم واملقاهي.

¶شركة بعلبك لالنماء السياحي التي 
ــرأس مــجــلــس إدارتـــهـــا طـــه ميقاتي،  يــ
واملـــــســـــاهـــــم الــــرئــــيــــســــّي إلـــــــى جـــانـــب 
مــيــقــاتــي فــيــهــا هــــو عـــلـــي الــحــســيــنــي 
السابق  الــنــواب  رئــيــس مجلس  نجل 
ــقــــول الــســجــل  حـــســـني الــحــســيــنــي. ويــ
إنــهــا تعنى بتملك  للشركة  الــتــجــاري 
واستثمار الفنادق واملطاعم واملقاهي 

واملجمعات السياحية ولوازمها.
لـــلـــفـــنـــادق  ــاري  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة االسـ ــ ــركــ ــ ¶ شــ

واملطاعم.
ــة الــــــتــــــوريــــــدات والـــهـــنـــدســـة  ــ ــركـ ــ ¶ شـ
والــتــنــفــيــذ املــتــقــدمــة ) ابـــكـــس ( الــتــي 
ــارك أســهــمــهــا عـــائـــلـــي مــيــقــاتــي  ــتـــشـ تـ

واملرعبي. 
الــتــي   BELLA BEIRUT شــــركــــة   ¶
يــتــشــارك مجلس إدارتــهــا نــديــم عــادل 

القصار ومحمد وسام عاشور.
¶ شركة 1330 بارك أفينيو العقارية.

يـــرأس  الـــتـــي  ش.م.ل  ع.ع.ق  شـــركـــة   ¶
القصار،  عـــادل  إدارتــهــا نبيل  مجلس 
ويــســاهــم فيها كــل مــن عــدنــان وعــادل 
ونــبــيــل ونـــديـــم الـــقـــصـــار، إضـــافـــة إلــى 

وليد الداعوق.
 ZETAS APEX Foundation شركة   ¶
مجلس  يـــــرأس  الـــتـــي   Technologies
إدارتها ماهر املرعبي، وتساهم بشكل 
رئيسي فيها شركة تكنولوجيا التربة 
الدولية التركية. وتعنى الشركة وفق 
الحفر  بــالــتــزامــات  الــتــجــاري  سجلها 
العامة  األبنية واألشــغــال  وأســاســات 
وتشييد األبنية وإسداء االستشارات.

املــعــادن  لصناعة  الحديثة  الشركة   ¶
والــكــابــالت والــبــالســتــيــك املـــحـــدودة - 

الرياض للكابالت واملعادن.
الـــتـــي يـــرأس  الــحــصــن 400  ¶ شـــركـــة 
ــا مـــاهـــر عــلــي غــســان  ــ ــهـ ــ مــجــلــس إدارتـ

املرعبي.

ممثله الحالي في الحكومة 

وأحد مؤسسي حزب المردة

• مــحــامــي الــــ City Mall الــتــي يــرأس 
علمًا  أبشي.  إدارتــهــا غبريال  مجلس 
أن شركة »جــي 2 هولدينغ« املساهم 
فــي شــركــة »سيتيمول« تضم  األكــبــر 
ــة مــنــهــم  مـــجـــمـــوعـــة مـــســـاهـــمـــني ثــــالثــ
ســعــوديــني، وعــريــجــي مــحــامــي »جــي 

2« أيضًا. 
املفتوحة  • مــحــامــي شــركــة االجـــــواء 
إدارتها  يــرأس مجلس  التي  للطيران 
ــثـــم ســـعـــيـــد األزهــــــــــــري. وتــعــنــى  ــيـ الـــهـ
ــع وشـــــــــــــراء وايــــــجــــــار  ــيــ ــبــ الـــــشـــــركـــــة بــ
ــرات،  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ واســــتــــئــــجــــار وتــــاجــــيــــر الـ
وصـــيـــانـــة وتـــرمـــيـــم الــــطــــائــــرات عــلــى 

اختالف انواعها.
 Directory شـــــــركـــــــة  مــــــحــــــامــــــي   •
 Information Technology
 Organization-DITO-SAL Holding
الــتــي يــســاهــم فــيــهــا الــنــائــب الــســابــق 
جواد بولس وهو عضو مجلس إدارة 

فيها.
• مــحــامــي شـــركـــة جــيــفــكــو هــولــدنــغ 
املــتــخــصــصــة بــالــقــضــايــا املــصــرفــيــة، 
ويرأس مجلس إدارتها عامر غندور.

إدارة  مـــجـــلـــس  وعــــضــــو  مـــســـاهـــم   •
 NATION BRANDING شـــــركـــــة 
يــرأس  الــتــي    COMMUNICATION
ــا فـــلـــورانـــس مــارســل  ــهــ مــجــلــس إدارتــ

بوليت باك الفرنسّي الجنسية.
• مــحــامــي شـــركـــة أي ســكــريــن الــتــي 
يتشارك ثالثة رجال أعمال في إدارتها 
هم: جهاد سعادة، ميشال جريصاتي 
ــي مــتــخــصــصــة  ــ وجــــــــورج غــــريــــب. وهــ
كافة  بتقديم  الــتــجــاري  وفـــق سجلها 
الخدمات املتعلقة بوسائل االتصاالت 

الحديثة واألعمال اإللكترونية.
• عضو مجلس إدارة شركة »أشرفية 
تــــــرأس مــجــلــس إدارتــــهــــا  ــتـــي  الـ  »599
رانيا سري الدين أخرس مديرة شركة 

املوارد العقارية التابعة لبنك املوارد.
• مــحــامــي شـــركـــة ســيــكــيــور بــاكــيــنــغ 
الــــتــــي يــــقــــول ســـجـــلـــهـــا الــــتــــجــــاري إن 
إنــشــاء وصيانة  على  يتركز  نشاطها 
ومـــــرآب  ــواقــــف  مــ ــمـــار  ــثـ ــتـ واسـ وإدارة 
داخلية وخارجية للسيارات، وتجارة 
وتأجير وصيانة وتصليح كافة انواع 

السيارات والشاحنات.
 LE CERCLE شـــــركـــــة  ــي  ـــامــ ــحـ مــ  •
بــاســتــيــراد  تــعــنــى  الـــتـــي   CLASSIC
ــواع املــنــتــجــات والــســلــع دون  ــ كـــافـــة انــ
استثناء، ال سيما املفروشات واالثاث 

ومستلزمات أعمال الديكور. 
• مــحــامــي شــركــة »ســـيـــدركـــوم« التي 
يمثل كريم حمادة نجل النائب السابق 
ــروان حـــمـــادة أحـــد أبــــرز املساهمني  ــ مـ

فيها وأعضاء مجلس إدارتها.
• محامي شركة Main Lebanon التي 
التجاري بتقديم  تعنى وفــق سجلها 
التنظيف  بأعمال  املتعلقة  الــخــدمــات 
ــازل  ــ ــنـ ــ واملـ لـــأبـــنـــيـــة  املــــبــــيــــدات  ورش 
واملكاتب واملؤسسات العامة والدوائر 

الرسمية.
 OUTLET MALL شــركــة  مــحــامــي   •
التي سجلت عام 2013 ويحدد السجل 
وتشغيل  بانشاء  وظيفتها  التجاري 
نقاط بيع للسلع التي يطول او يصعب 

تصريفها في املحالت التجارية.
• محامي إذاعة صوت الغد.

ألــبــيــر هــيــكــل -  • مــحــامــي مستشفى 
الكورة.

ممثله في حكومة 2005 

وزير الطاقة السابق

كـــريـــدي  فــــي  إدارة  مــجــلــس  عـــضـــو   •
سويس )لبنان( فينانس. 

• رئيس مجلس إدارة إهــدن كامبيغ 
العقارية.

شــركــة  ــــي  فـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــو  عـــضـ  •
»املستثمرون املتحدون – هولدنغ«. 

في  إدارة  وعــضــو مجلس  مــســاهــم   •
- هــولــدنــغ«  شــركــة »بــــارك كليمنصو 
ــا املــعــتــز  ــهــ الـــتـــي يـــــرأس مــجــلــس إدارتــ

واصف الصواف.
• مدير في شركة Global التي يتركز 
الكويت وتعنى  اإلقليمي في  مكتبها 

بتوجيه املستثمرين.
 Excelsa رئيس مجلس إدارة شركة •
الــقــابــضــة. وهـــي شــركــة تــأســســت عــام 
الـــعـــقـــارات  2013 تــعــمــل فـــي مـــجـــاالت 
والــنــفــط والــغــاز والــصــنــاعــات الثقيلة 
في أفريقيا والشرق األوســط وأمريكا 

الشمالية.
شــركــة  ــــي  فـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــو  عـــضـ  •
 MIDDLE EAST FASHION STORES
التي يساهم بشكل رئيسي معه فيها 
سامي فؤاد خوري وهو أحد مؤسسي 
جمعية  Endeavor Lebanese اإلنمائية 
التي تضم: فارس عصام فارس، مروان 
خير الــديــن، شــارل الحاج وعزمي طه 

ميقاتي.
شــركــة  ــــي  فـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــو  عـــضـ  •

يونيون بروبرتيز.
 Novi Orbis إدارة  مــجــلــس  رئــيــس   •
سجلها  يــشــيــر  الــتــي    Development
ــــى أن أبـــــــرز املــســاهــمــني  ــتــــجــــاري إلــ الــ
 Goldan sands invest فيها هي شركة 
الــعــذراء  بريطانيا  جـــزر  فــي  املسجلة 

إلخفاء هوية مالكها الحقيقّي.
 Park Properties رئيس مجلس إدارة •

العقارية.
ملــايــا  إدارة شـــركـــة  رئـــيـــس مــجــلــس   •

)القابضة(.
 Main ــة ــركـ ــفـــوض تـــوقـــيـــع فــــي شـ • مـ
سجلها  وفــــق  تــعــنــى  الـــتـــي   Lebanon
املتعلقة  الــخــدمــات  بتقديم  الــتــجــاري 
املـــبـــيـــدات  الــتــنــظــيــف ورش  بـــأعـــمـــال 
لأبنية واملنازل واملكاتب واملؤسسات 

العامة والدوائر الرسمية.

شقيق الوزير السابق بسام 

يمين كان يرأس اللجنة 

المكلفة الورشة التنظيمية 

في المردة

• مدير شركة UNITED GAZ وشريك 
ــــي تــتــعــاطــى وفــق  رئــيــســي فــيــهــا. وهـ
ــاري تــعــبــئــة وتــخــزيــن  ــتـــجـ ســجــلــهــا الـ
وتــوزيــع الــغــاز السائل وجميع انــواع 

املحروقات.
• شــريــك مــع شقيقه بــســام يــمــن في 
الشركة العامة للمحروقات ـ جيفيكو 
الــتــي تــعــنــى بــتــجــارة املـــــواد امللتهبة 
)الــزفــت خصوصًا( واملــحــروقــات على 
ــرز  ــان املــســتــورد األبـ انــواعــهــا، وهـــو كـ

للزفت املائع من سوريا.
ــريـــك وعــضــو  • مــســاهــم رئــيــســي وشـ
 Corporate شــركــة  فـــي  إدارة  مــجــلــس 
التي يرأس مجلس   Support Services
إدارتـــهـــا الــدكــتــور قيصر حــنــا بسيم، 
وهـــــــــي مـــتـــخـــصـــصـــة وفـــــــــق ســجــلــهــا 
الــتــجــاري بــــــإدارة واســتــثــمــار األبــنــيــة 

واملراكز االستشفائية والطبية.
• واحد من ثالثة شركاء يملكون شركة 
املشغلة  الطبي  للعالج  الشمال  مركز 

عمليًا ملركز الشمال االستشفائي.
ومــديــر شركة   %98 بنسبة  • شــريــك 
ــي تـــتـــعـــاطـــى وفـــق  ــتــ »تــــــــاج اهـــــــــدن« الــ
السياحية  الشؤون  التجاري  سجلها 
ــيـــهـــات واملــــطــــاعــــم. ومــحــامــي  ــالـ والـــشـ
ــادّي املـــــــــــردّي يـــوســـف  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــركــ الــــشــ

فنيانوس.
إذاعــــة صــوت  إدارة  رئــيــس مجلس   •

الغد.
ــهــــاد ســــعــــادة املــــقــــرب جــــــدًا مــن  6 ـ جــ

فرنجية
• مــســاهــم رئــيــســي وعـــضـــو مجلس 
إدارة فـــي الــشــركــة الــلــبــنــانــيــة أللــعــاب 
ــة لـــلـــوتـــو الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــلـ ــغـ الــــحــــظ املـــشـ
وهــــي تــعــنــى وفــــق ســجــلــهــا الــتــجــاري 
ــواع الـــعـــاب الحظ  ــ بــاســتــثــمــار كــافــة انـ

والرياضة واليانصيب. 
الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  أن  علمًا 
واملــســاهــم الــرئــيــســي فــيــهــا هــي رانــيــة 
جريصاتي إبــنــة رئــيــس غــرفــة تجارة 
وصناعة وزراعة زحلة والبقاع ادمون 
جـــريـــصـــاتـــي، املـــســـاهـــم الــرئــيــســي في 
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ــع جــــريــــصــــاتــــي أيـــضـــا  ــ ــ ــك مـ ــ ــريــ ــ • شــ
تعنى  الـــتـــي   LE PALET شـــركـــة  فـــي 
ــيــــراد كــــافــــة انـــــــــواع املـــنـــتـــجـــات  ــتــ بــــاســ
والسلع بما فيها مواد البناء، وانشاء 
وتملك وإدارة املؤسسات التجارية ال 
سيما املطاعم واملؤسسات السياحية 

على انواعها.

مسؤول المردة في منطقة البترون

• مـــؤســـس ومـــحـــامـــي وعـــضـــو مــجــلــس إدارة شـــركـــة ابــو 
سليمان هولدنغ املالية التي يــرأس مجلس إدارتــهــا عبد 
العزيز بن سليمان بن محمد العفالق السعودّي الجنسية.

• محامي فينيسيا بنك.
• مساهم رئيسي وشبه وحيد وعضو مجلس إدارة في 

شركة »لقلوق ساميت« السياحية.
 SCRATCH شــركــة  فــي  إدارة  وعــضــو مجلس  مــســاهــم   •
CARD التي تعنى وفق سجلها التجاري بتسويق وتوزيع 

وبيع بطاقات الهواتف بعد شرائها من الدولة.
 LA مساهم وعضو مجلس إدارة ومحامي في منتجع •

. SUITE Oceana Beach
 METROPOLIS مساهم وعضو مجلس إدارة في شركة •

العقارية.
• مؤسس ومحامي شركة HARAT VILLAGE العقارية.

• عــضــو مــجــلــس إدارة فـــي املــجــمــوعــة الــعــقــاريــة املــتــحــدة 
املعنية باستثمار 4 عقارات في منطقة الكحالة.

• مساهم وعضو مجلس إدارة ومحامي في شركة »بيل 
ميزون« العقارية.

• محامي شركة »بابل تاورز« العقارية.
• محامي شركة AVENUE TOWER العقارية.

الــتــي تعنى وفق  العقارية  إنفست النــد  • محامي شــركــة 
والحانات  واملطاعم  املقاهي  باستثمار  التجاري  سجلها 
ــقـــق املـــفـــروشـــة واملـــشـــاريـــع  ــنــــادق والـــشـ ــفــ ــيــــالت والــ واملــــوتــ

السياحية من جهة أخرى.
باستيراد  تعى  التي   MONTE VIDEO شركة  محامي   •

وتصدير املأكوالت واملشروبات واملواد الغذائية. 
التي  هيلز  بعبدا  ومحامي شركة  إدارة  • عضو مجلس 

تعنى بشراء العقارات والبناء عليها إلعادة بيعها.
 TECHNO WOOD INTERIOR ومـــحـــامـــي  مـــســـاهـــم   •
الخشب  التي تعنى بشراء وبيع كل منتوجات   DESIGN

املرتبطة بديكور املنازل.
• محامي شركة Palm Holding العقارية.

 PAX NETWORK مؤسس ومحامي شركة •
 SCRATCH شــركــة  فــي  إدارة  وعــضــو مجلس  مــســاهــم   •
CARD التي تعنى وفق سجلها التجاري بتسويق وتوزيع 

وبيع بطاقات الهواتف بعد شرائها من الدولة.
 CITI GROUP INVESTMENT شــــركــــة  مــــحــــامــــي   •

CORPORATION
يرأس  التي   ULTIMATE OVERSEAS شركة  مؤسس   •
مجلس إدارتها أمل أبو زيــد، ويساهم فيها أيضًا توفيق 

يوسف معوض.
 468  ESTATE شــركــة  ومــحــامــي  إدارة  مــجــلــس  عــضــو   •

العقارية.
املساهمة  تتشارك  التي  العقارية  بلفيو  • محامي شركة 

فيها عائلتي محمود عاشور وعباس مرعي.
 VERT إدارة ومــحــامــي شــركــة  • مساهم وعــضــو مجلس 
الــتــجــاري بانتاج  الــتــي تعنى وفــق سجلها   AU CARRE
وتصنيع وتوزيع جميع انواع النباتات الزراعية واملعدات 
واالدويــــــة الـــزراعـــيـــة. وهـــو مــســاهــم وعــضــو مــجــلــس إدارة 
الــتــي تتعاطى هي   LE GRAND VERT ومــحــامــي شــركــة
أيضًا وفق سجلها التجاري شراء وبيع وانتاج وتصنيع 

وتوزيع النباتات واملعدات واالدوية الزراعية.
 EXECUTIVE HELICOPTER رئيس مجلس إدارة شركة •
بالنقل  الــتــجــاري  سجلها  وفــق  املتخصصة   SERVICES
الجوي بواسطة طائرات هيلكوبتر صغيرة، وشراء وبيع 

واستثمار واستئجار وتأجير الطائرات. 
• رئيس مجلس إدارة شركة CUTRITE املتخصصة وفق 
سجلها الــتــجــاري بــاســتــيــراد وتــصــديــر وتــصــنــيــع وبيع 
وقص الخشب على انواعه والقيام بأعمال املقاولة ووضع 

التصاميم الهندسية على انواعها وتنفيذها. 
• عضو مجلس إدارة الشركة الطبية للجراحة التجميلية 
التي يشير سجلها التجاري إلى أن هدفها انشاء وتملك 
وتشغيل املرافق الطبية من عيادات ومستشفيات ومنشآت 

العناية الصحية على انواعها. 
• رئيس مجلس إدارة شركة 1311 ادما والدفنة العقارية.

• مــســاهــم فــي شــركــة ادارات لــالســتــثــمــارات الــتــي يساهم 
فيها عــدد كبير مــن الشركات ورجـــال األعــمــال اللبنانيني 
والــســعــوديــني، وهـــي تــســاهــم بـــدورهـــا فـــي عـــدد كــبــيــر من 

املشاريع العقارية.
• رئيس مجلس إدارة شركة Two park avenue العقارية.

يدير الرئيس 

ميقاتي 

كبرى 

شركات 

االتصاالت 

والطيران 

ووكاالت 

الثياب في 

العالم فيما 

يدير ابنه 

شركات 

تصنيع برغر 

ومثلجات 

وعصير 

وتجارة 

العلف
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Shades of رفيق الحريري

إبنه شربل سليمان

• مـــديـــر عــــام وعـــضـــو مــجــلــس إدارة 
وشــــريــــك رئـــيـــســـي فــــي شـــركـــة ســبــان 

العقارية. 
نشاط الشركة يقوم وفق سجلها التجاري 
ــال الـــخـــاصـــة والــعــامــة  ــغــ عــلــى تــنــفــيــذ االشــ
واالشتراك في املناقصات وتنفيذ التعهدات. 
www.businessnews.com. ويشير موقع
lb إلــى أن أول مــشــاريــع الــشــركــة سيعرف 
ألف  ويحتل مساحة 40   Byblos Gate بـ 
متر مربع في منطقة مستيتا. وهو ممول 
من شربل سليمان وصهر الرئيس وسام 
دوالر.  مليون   30 تكلفته  وتبلغ  بــــارودي، 
مشروع Publicity والتجمع الحالي لبعض 
قبيل  الشمالي  األوتــوســتــراد  على  املطاعم 

مدينة جبيل جزء منه. 
• الــرئــيــس الــفــخــري لــنــادي عمشيت 
الـــســـلـــة. وال أحــــد يــعــلــم حقيقة  لـــكـــرة 
ــتـــي جــمــعــهــا بــحــجــة »دعــــم  املـــبـــالـــغ الـ

النادي«.
•  مدير عام مؤسسة يدنا التي أطلقت 
»مركز صحة قلب املرأة« الذي تتجاوز 
ميزانية تشغيله وفق موقع املؤسسة 

اإللكتروني: مليون دوالر. 
• يـــورد على صفحته الــخــاصــة على 
»لــــنــــكــــدن« أنــــــه املـــســـتـــشـــار الــصــحــي 

لرئيس الجمهورية. 
• يـــورد على صفحته الــخــاصــة على 
»لــنــكــدن« أنـــه كـــان عــضــوًا فــي الــوفــود 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي عــــدة زيـــــــارات رســمــيــة 
دولية؛ وعادة ما يتقاضى أعضاء هذه 

الوفود بداًل ماليًا مهمًا.

ميشال 
سليمان

ناظم الخوريمروان شربلزياد بارود

ادارة في  مــســاهــم وعــضــو مجلس   •
البنك اللبناني للتجارة.

فـــي مــصــرف  إدارة  • عــضــو مــجــلــس 
.BLC

• مـــســـتـــشـــار قـــانـــونـــي فــــي بـــرنـــامـــج 
ــم املــتــحــدة اإلنــمــائــي مــنــذ 2001،  األمــ
لــعــدة منظمات  قــانــونــي  ومــســتــشــار 

دولية.
كــلــيــة  فـــــي  إدارة  ــلـــس  مـــجـ عــــضــــو   •
الـــحـــقـــوق فــــي الـــجـــامـــعـــة الــيــســوعــيــة، 
وهو أستاذ محاضر في املعهد املالي 

التابع لوزارة املالية.

• خريج مكتب وزير العدل السابق 
ابراهيم نجار أنشأ مكتبه الخاص 

ولديه عشرات الشركات، أبرزها: 
التي  دســت هولدنغ  آينجل  ¶ شركة 
يـــرأس مجلس إدارتــهــا رئــيــس بلدية 
قرنة شــهــوان جــان بيار جــبــارة الــذي 
يــشــهــر مــعــارضــوه فـــي قــرنــة شــهــوان 
عـــدة مــلــفــات فــســاد فـــي وجـــهـــه، وهــو 
مــن هــنــدس فيا املستشار اإلعــامــي 
فـــي بــكــركــي ولــيــد غــيــاض فـــي حــرش 

حريصا. 
¶ شركة »شبروح غاردنز«.

¶ تويك ميكس هولدنغ التي يملكها 
أربعة رجال أعمال سوريني هم عامر 
وعـــارف األخـــرس وجـــورج طرابلسي 

وممدوح أبو خاطر.
 1700  le domain du ــة  ــ ــركــ ــ شــ  ¶
واستثمار  وبناء  بشراء  املتخصصة 
الـــــفـــــنـــــادق والـــــكـــــنـــــدوتـــــل واملــــطــــاعــــم 

والشاليهات.
ــد ســيــرفــيــســز  ــ ¶ شـــركـــة بــلــديــنــغــز أنـ
كونتراكورز التي تعنى وفق سجلها 
التجاري باملقاوالت العامة واستيراد 

وبيع املكيفات.
¶ شركة ديباسكو.

¶ شركة جي.ام.ار التي تعنى بإنشاء 
الليلية  املــطــاعــم واملــقــاهــي واملـــاهـــي 

والسناك والباتيسري.
¶ شــركــة الــنــقــلــيــات الــعــامــة االردنــيــة 
الــلــبــنــانــيــة - تــرنــســمــري الــتــي تعنى 
بنقل كــل انــــواع املـــراســـات والــطــرود 

البريدية جوا وبرا وبحرا.

ــن   ــ ــشــ ــ ــرودكــ ــ بــ  69 روت  شـــــــركـــــــة   ¶
ــــي تـــعـــنـــى بـــــاالنـــــتـــــاج املـــســـرحـــي  ــتـ ــ الـ
ــة واالعــــــان،  ــايـ ــدعـ والــتــلــفــزيــونــي والـ

وتظيم الحفات.
¶ شركة ماكفادن وشــركــاه إنــك التي 
التجارية  األعــمــال  مــجــال  فــي  تنشط 
ويــتــولــى أمــيــركــيــان منصب املــفــوض 

بالتوقيع فيها.
¶ شركة م. اند ب ماركس اندبرايزس.
¶ شــركــة شــبــكــة املـــبـــوب الــتــي تعنى 
بتسويق االعانات املبوبة والخاصة 
والــرســمــيــة وتــــرأس مــجــلــس ادارتــهــا 

شركة شويري غروب هولدنغ.
التي  مينابرو  في شركة  ¶ ومساهم 
ــا الـــنـــائـــب في  ــهــ يـــــرأس مــجــلــس إدارتــ
تيار املستقبل جان اوغسبيان. وهي 
تعنى بالتنسيق مع الدول/ الجهات 
وتنفيذها.  املــشــاريــع  لــوضــع  املانحة 
ــع تــــنــــمــــويــــة فـــي  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ وتــــنــــفــــيــــذ مــ
والــخــاص، وشركات  الــعــام  القطاعني 
النفط والغاز، واشراك املجتمع املدني 

في االستخدام الحكيم للموارد.
¶ شــركــة بــاطــون املــشــرق الــتــي يــرأس 
مجلس إدارتها رجل األعمال السوري 

ممدوح مدحت ابو خاطر.

• ابناه رامي وسامر: 
¶ شريكان وعضوي مجلس إدارة في 
أسست  التي   Car Care Center شركة 
ســجــلــهــا  وفــــــق  وتـــعـــنـــى   ،2012 عــــــام 
التجاري  باستيراد وصيانة محركات 
وهياكل السيارات، ودهان السيارات، 
وبــيــع وشــــراء ادوات الــزيــنــة واطــــارات 

السيارات.
¶ شريكان وعضوي مجلس إدارة في 
التي   AUTO CARE CENTER شركة
بتشغيل  وتــعــنــى  عـــام 2013  أســســت 
ــــات، وتــقــديــم  ــــروقـ ــــحـ مــحــطــة لــبــيــع املـ
خدمات للسيارات )غسيل، غيار زيت، 

تشحيم(.
¶ شريكان وعضوي مجلس إدارة في 
شركة CMC car trading التي سجلت 
ســجــلــهــا  وفـــــــق  ــنــــى  وتــــعــ  2011 عـــــــام 

التجاري بتجارة السيارات.

عبد المطلب حناوي
إبـــنـــه عـــلـــي: مــســاهــم وعـــضـــو مجلس 
اســتــايــت  ريـــــل  زي  شـــركـــة  فــــي  إدارة 
ــتـــي ســجــلــت عـــام  اســبــشــيــلــيــســتــس الـ
الـــتـــجـــاري إن  2010 ويـــقـــول ســجــلــهــا 
وظــيــفــتــهــا الــــدخــــول فــــي املــنــاقــصــات 
واملــــزايــــدات الــعــمــومــيــة عــلــى اخــتــاف 
أنواعها. ورئيس مجلس إدارة الشركة 

آية مصطفى ناصر.

فـــي مــصــرف  إدارة  مــجــلــس  • عــضــو 
BLC

 BLC إدارة   مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس   •
SERVICES

• عــضــو مــجــلــس أمـــنـــاء فـــي جــامــعــة 
سيدة اللويزة.

• إبنه كريم 

ورئيس مجلس  الرئيسي  املساهم   ¶
الــتــي   VIAMOBILE ــة  ــركــ شــ إدارة 
تــعــنــي  وهــــــــي   2010 عــــــــام  أســــســــهــــا 
بــدراســة وتصميم وتــطــويــر وتــجــارة 
إدارة نظم  أو  وتنفيذ وصيانة ودعــم 
املعلوماتية واالتصاالت الكمبيوترية. 
وتقديم الخدمات املختلفة للمصارف 
الهاتف  وشركات  املالية  واملؤسسات 
والتجار في ما يتعلق بخدمات الدفع 
والخدمات  الخلوي  الهاتف  بواسطة 

املالية الخلوية.
أن هناك 3 مساهمني رئيسيني  علمًا 

معه، هم: 
1. بنك املــــوارد الـــذي يـــرأس مجلس 
إدارتــــه الــوزيــر الــســابــق مــــروان خير 

الدين. 
2. املحامي ميشال تويني.

3. شركة بيريتك التي يساهم فيها 
اللبنانية  املـــصـــارف  مــن  كبير  عـــدد 
وجامعة القديس يوسف ومؤسسة 
جورج افرام، ويرأس مجلس إدارتها 

مارون شماس. 

• إبنته رنا

إدارة في  ¶ مساهمة وعضو مجلس 
ــتـــي تــعــنــى بــتــجــارة  ــة راســــــني الـ ــركـ شـ

العقارات وـشحن البضائع.
¶ شريكة مع شقيقيها شهيد وكريم 
في شركة فاوريست التي تعنى وفق 
سجلها التجاري بتجارة ازهار الزينة 
والــشــتــول  واالصــطــنــاعــيــة  الطبيعية 
وتصدير  واستيراد  الحدائق  وتزيني 
االزهـــــــــار االصـــطـــنـــاعـــيـــة والــطــبــيــعــيــة 

واالشجار والشتول.

مـــصـــرف  إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ  •
كريدي كومرسيال للشرق األوسط.

إدارة شركة مقبل  • رئيس مجلس 
انتبرايز هولدنغ.

 D&S إدارة شركة  • رئيس مجلس 
.Entreprises Import Export

إدارة شركة مقبل  • رئيس مجلس 
انترناشونال غروب العقارية.

NBN مساهم في قناة الـ •
 S&d شركة  إدارة  مجلس  رئيس   •
entreprises import export sal-

بــالــشــحــن  املـــتـــخـــصـــصـــة   offshore
البحري.

• رئـــيـــس شـــركـــة »ســـمـــيـــر مــقــبــل – 
مـــقـــاولـــون« الــتــي أنـــجـــزت املــشــاريــع 

السكنية التالية:
 Cottage، Amchit Residence )فاريا(
)رملة   Debs Residence )الــرابــيــة،   ـ 
 1368 Garden View - Lot  ،)البيضاء
 Haddad Residence ،)وسط بيروت(
 Haddad Tower  ،)الــبــيــضــاء )رمــلــة 
 Hakim Residence ــة(،  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ )األشـ
 Issam Fares Palace  ،)ــة ــ ــيـ ــ ــرابـ ــ )الـ
 Jammal Building شـــعـــيـــا(،   )مـــــار 
 Laouzé Residence)الرملة البيضاء(
 ، Naccache Building، Samaha
 Snowland ،)بــــحــــمــــدون(   Building
 St. George )فـــــــــاريـــــــــا(،     Center
 St. George )ســيــوفــي(،   Residence

Towers )الرابية(. 
أمـــا أبــــرز املــشــاريــع الــتــجــاريــة فهي 
وســط  فـــي   Assurex Headquarters
بيروت، Azar Center في سن الفيل، 
Credit Commercial Du Moyen-

عـــودة، سنتر دبس  بنك  فــي   Orient
فتال في وسط  الكسليك، مبنى  في 
ــيــــروت، ســنــتــر غــالــكــســي فـــي فــرن  بــ
في   287  –  286 املـــعـــرض  ــبـــاك،  الـــشـ
 Notre Dame Center بيروت،  وســط 
ــال في  ــة، ســنــتــر ســـرحـ ــيـ ــرفـ فـــي األشـ
الــحــمــرا، ســوبــرمــاركــت ســانــت إيلي 

في األشرفية. 
ويــــــضــــــاف إلــــــــى مــــــا ســـــبـــــق: ســـاعـــة 
الــعــبــد فـــي وســـط بـــيـــروت، الــســفــارة 
الــجــزائــريــة، الــســفــارة األوســتــرالــيــة، 
أنــــديــــة ضــــبــــاط الـــجـــيـــش، الـــســـفـــارة 
الــبــرازيــلــيــة، الــســفــارة الــبــريــطــانــيــة، 
ــة، الـــســـفـــارة  ــيــ ــركــ ــمــ ــدانــ الــــســــفــــارة الــ
األملـــانـــيـــة، مــطــرانــيــة الــكــاثــولــيــك في 
ــــس  ــ ــوذكـ ــ ــ ــة األرثـ ــيــ ــرانــ ــطــ الـــــــربـــــــوة، مــ
فـــي األشـــرفـــيـــة، الـــســـفـــارة الــعــراقــيــة، 
ــة، الــــقــــصــــر  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــ الـــــــســـــــفـــــــارة ال
الـــجـــمـــهـــوري، الـــســـفـــارة الــنــروجــيــة، 
وعــشــرات  النيابي،  املجلس  مكاتب 

املدارس والفنادق.

• مؤسس مجموعة املــر التي تقول على 
باألعمال  فــازت  إنها  اإللكتروني  موقعها 
في كثير من مشاريع البنية التحتية، سواء 
العامة  الطرقات  أو  الجسور  أو  املطار  في 
وغيرها، وقد تجاوزت عائداتها الـ: بليوني 

دوالر.
• تــمــتــلــك املــجــمــوعــة مـــعـــدات تــقــدر 

قيمتها بمئتي مليون دوالر.
ــر«  • أبــــــرز مـــشـــاريـــع »مـــجـــمـــوعـــة املــ
التلزيمات  غير  لبنان،  فــي  الخاصة 

واملقاوالت، هي:
 Zaarour Hills - Zaarour Sur  ¶
Neige: فندق ومركز تزلج في منطقة 
إن  املتني  التي تقول بلدية  الــزعــرور 
املـــر انــتــزعــهــا مــن مــشــاع بــلــدة املتني 
ــى بــتــغــريــن لــيــتــســنــى له  وضــمــهــا إلــ
ــذي يـــقـــوم عــلــى  ــ ــ ــــروع الـ ــــشـ تــنــفــيــذ املـ
مـــســـاحـــة هـــائـــلـــة، ويـــتـــألـــف مــــن 500 
شاليه ومسبحني و 6 محطات تزلج 

ومجموعة مطاعم ومركز تزلج.
¶ Halat sur Mer: منتجع بحري تبلغ 
مساحته 200 ألف متر مربع في قلب 
كسروان يمثل مخالفة كبيرة لألماك 
البحرية. وهو يتألف من 400 شاليه، 
مــجــمــوعــة مــســابــح ومــطــاعــم ومــرفــأ 

سياحي خاص.
يتألف  مـــشـــروع   :Cap Sur Ville  ¶

ميشال المرسمير مقبل 

• صهره نصري نصري لحود: 

¶ شريك في »سكاي بار«. 
 Geopier فــــي  وشــــريــــك  مــــؤســــس   ¶
وفـــق  تـــعـــنـــى  ــتــــي  الــ  Systems INC
ــا الـــــتـــــجـــــاري بـــالـــتـــعـــهـــدات  ــهـ ــلـ ســـجـ

واملقاوالت.
¶ مساهم رئيسي وشبه وحيد في 

شركة »آل إنفست )هولدينغ(«. 
آل إنـــفـــســـت هــــي املـــســـاهـــمـــة األكـــبـــر 
 NEAR EAST شــــــــــركــــــــــة  فــــــــــــي 
 AUTOMATED DISTRIBUTORS
ــرّي  ــريــ ــحــ ــائــــب الــ ــنــ ــارك الــ ــ ــشـ ــ الــــتــــي يـ
ــابـــق ســلــيــم ديــــــاب فــــي مــجــلــس  الـــسـ
ــا  ــرأس مــجــلــس إدارتـــهـ ــ إدارتــــهــــا، ويــ
شفيق سنو، وهي املشغلة لعدادات 
الــوقــوف الـــ«بــاركــمــيــتــر« فــي بــيــروت 

وجبل لبنان. 
¶ شريك في »كريستال 5« التي يقول 
سجلها التجاري إن وظيفتها تعهد 
ــــزام الـــحـــفـــات عـــلـــى اخــتــافــهــا  ــتـ ــ والـ
ــاء الــبــرامــج واالســتــعــراضــات  ــيـ وإحـ

الفنية.
ــامـــي شـــركـــة داتــــــا شـــيـــر الــتــي  ــحـ ¶مـ
األكبر  املساهم  عمداد  يمثل شقيقه 
فـــيـــهـــا وهــــــي تـــعـــنـــى وفــــــق ســجــلــهــا 
ــزة  ــهــ الـــــتـــــجـــــاري بـــبـــيـــع وشـــــــــــراء أجــ
االتــصــاالت.  وشــبــكــات  الكومبيوتر 
لــــحــــود  نــــــصــــــري  عــــــمــــــاد  أن  عــــلــــمــــًا 
 Data ــة  ــركـ شـ إدارة  مــجــلــس  ــرأس  ــ يــ
الــتــي   Communication Services
تعنى وفق سجلها التجاري بالعمل 
أنــواعــهــا،  لــاتــصــاالت على  كمشغل 
ــــد شـــبـــكـــات الـــهـــاتـــف والـــكـــهـــربـــاء  ومـ

واملعلوماتية واالتصاالت.

• شقيق صهره اسكندر صفا

الشحن  اقطاب قطاع  يوصف بأحد 
ــا، وتــقــدر املــواقــع  البحري فــي أوروبــ
بأكثر  ثــروتــه  املــوثــوقــة  اإللكترونية 
وصـــفـــا  دوالر.  مــــلــــيــــون   500 مــــــن 
الفرنسية  املـــواقـــع  تستفيض  الــــذي 
خصوصًا في الكتابة عن نفوذه في 

مجال تجارة الساح، هو:
¶ مساهم رئيسي في شركة »اك اند 

ال« االعقارية. 
شـــركـــة  إدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس   ¶
 PRIVINVEST HOLDING SAL
ــاري ســمــيــر مقبل  ــ الـــتـــي تــمــلــك آن مـ

أسهم فيها. 
¶ مــســاهــم رئــيــســي وشــقــيــق رئيس 
 LOGISTICS إدارة  مـــــجـــــلـــــس 
املـــســـاهـــمـــة   INTERNATIONAL
 PRIVINVEST في شركة الرئيسية 

INSURANCE BROKERS
 High مــســاهــم رئــيــســي فــي شــركــة ¶
 Technology Security Services

Middle East
إدارة في  ¶ مساهم وعضو مجلس 

شركة برايفنفنست شيبيلدينغ.

مـــن 228 شــقــة تــطــل مـــن مـــار روكــــز - 
الدكوانة على بيروت.

 :Cap Sur Ville Country Club  ¶
منتجع يستخدم للحفات املختلفة 
ــاب ريــاضــيــة  ــعــ ويــتــضــمــن صـــالـــة ألــ

ومسابح.
مشروع   :Les Toits de Beyrouth  ¶
ــز –  سكني آخـــر فــي منطقة مـــار روكـ
الدكوانة يتألف من 278 شقة سكنية.

¶ بـــرج املــبــانــي: بــنــايــة ضخمة على 
ــتــــراد ضــبــيــة، تــضــم مــكــاتــب  أوتــــوســ

وفندق ومحات تجارية.
مخصص  مــبــنــى   :Royal Tower  ¶

لخدمات الشحن.
¶ بــرج املـــر: مبنى ضخم بــدأ العمل 
ــام 1970 عــلــى مــشــارف وســط  فــيــه عـ

بيروت لم يستكمل بنائه أبدًا.
• يــقــول املــوقــع اإللــكــتــرونــي ملجموعة املر 
إن هــنــاك فـــي جــبــل لــبــنــان 5 مــشــاريــع لم 
ألــف   918 األول  مــســاحــة  بــعــد:  تستكمل 
مــتــر مــربــع، الــثــانــي 800 ألـــف مــتــر مــربــع، 
الثالث 532 ألف متر مربع، الرابع 500 ألف 
متر مربع، والخامس 250 ألف متر مربع. 
وهناك 3 مشاريع في البقاع لم تستكمل 
بعد: مساحة األول 1,000,000 متر مربع، 
والثالث 400  ألــف متر مربع،  الثاني 600 

ألف متر مربع.

تقول 

مجموعة 

المر على 

موقعها 

إن أرباحها 

من مشاريع 

البنية 

التحتية، 

تجاوزت 

البليوني 

دوالر.

زوجته وفاء سليمان

• رئيسة مركز صحة قلب املرأة. 
الهيكل التنظيمي للمركز يبني أن »الجمعية 
الــعــمــومــيــة تـــرأســـهـــا الـــســـيـــدة األولــــــى وفـــاء 
سليمان« وينبثق منها »مجلس أمناء ترأسه 
األولــــى وفـــاء سليمان« ينبثق منه  الــســيــدة 

مجلس إدارة برئاسة السيدة األولى طبعًا.
 

إبنته ريتا سليمان

إدارة في  • مساهمة وعضو مجلس 
شركة ب.و )هولدينغ( املالية.

إدارة في  • مساهمة وعضو مجلس 
شركة سبان العقارية.

إدارة في  • مساهمة وعضو مجلس 
شركات روبنسونز.

شقيقه أنطوان سليمان:

ــــاع، وجــــبــــل لــبــنــان  ــقـ ــ ــبـ ــ • مــــحــــافــــظ الـ
بالوكالة سابقًا.

ــم »لـــبـــنـــان  • مــــؤســــس جــمــعــيــة بــــاســ
بــــهــــدف: 1. نشر  ــلــــوم«  ــعــ ــادة والــ ــ ــريـ ــ الـ
ــاء مــعــاهــد وكــلــيــات  الــتــعــلــيــم. 2. انـــشـ

جامعية.

إبنتي شقيقه غطاس سليمان، 

مريم ونهاد 

أسستا عام 2013 شركة »جبيل نيوز«.

أنطوني أنطون الخوري املحسوب 

على سليمان أســس عــام 2012 شركة 
BVP بيبلوس فاليه باركينغ.

 صهره وسام بارودي 

ــة  ــركــ شــ إدارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس   •
روبنسونز أوف شــور وعـــدة شركات 
ــنــــى جـــمـــيـــعـــهـــا  ــعــ ــا تــ ــهــ ــنــ مــــتــــفــــرعــــة مــ
بــاســتــيــراد وانــتــاج وصــنــاعــة البيوت 
الزراعية والباستيكية وكل ما يتعلق 
زراعية  واســمــدة  بالزراعة من معدات 

وغيرها. 
• املــــســــاهــــم األكــــبــــر فــــي شــــركــــة ب.و 

)هولدينغ( ورئيس مجلس إدارتها. 
إدارة شــركــة سبان  رئــيــس مجلس   •

العقارية السابق ذكرها.
• مؤسس مشروع Publicity السياحي 
على أرض تتبع للرهبانيات املارونية.

إبنه الياس المر 

• مــســاهــم رئــيــســي وعــضــو مجلس 
ــر« التي  ــــروب املــ إدارة فـــي شــركــة »غـ
تأسست عام 2011، ويرد إسم الوزير 
جريصاتي  سليم  الــســابــق  الــعــونــّي 

ضمن املؤسسني.
وعـــــضـــــو  رئـــــــيـــــــســـــــي  مـــــــســـــــاهـــــــم   •
 AL شـــــــركـــــــة  فــــــــي  إدارة  ــلـــــس  ــ ــــجـ مـ

JOUMHOURIAH . COM
• مساهم شبه أوحد وعضو مجلس 
 Aljoumhouria News إدارة في شركة

Corp Pan-Arab
• إبـــنـــه مــيــشــال الـــيـــاس املــــر رئــيــس 
الــلــبــنــانــيــة  الـــشـــركـــة  إدارة  مــجــلــس 
ــمــــة الــــتــــي يـــقـــول  لــــــــــــإدارة واملــــســــاهــ
سجلها التجاري إن نشاطها يتركز 
على شــراء وبيع االسهم واملساهمة 
في الشركات. علمًا أن الياس ميشال 
عساف املر، نجل رئيس بلدية الزلقا، 
عضو مجلس إدارة في هذه الشركة.

• ابنته ميرنا المر:

ــات املــــن  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــة اتــــــحــــــاد بـ ــســ ــيــ ¶ رئــ
الشمالي.

¶ عــضــو مــجــلــس إدارة فـــي الــشــركــة 
التي  واملــســاهــمــة  لـــــإدارة  اللبنانية 

يرأس مجلس إدارتها ابن شقيقها. 
¶ ابنتها نايلة تويني رئيسة مجلس 

إدارة صحيفة النهار

• إبن شقيقه ميشال كبريال المر

¶ مــديــر تــلــفــزيــون Mtv الــتــي يتفرع 
منها عدة إذاعات ومواقع إلكترونية.

¶ مساهم مــع والـــده النائب السابق 
ــــي شــركــة  ــه فـ ــائــ ــقــ كــــبــــريــــال املــــــر وأشــ
Crystal Mountain التي تعنى بإقامة 
االنــــشــــاءات واألبـــنـــيـــة والــتــجــهــيــزات 
الــازمــة لــانــديــة الــســيــاحــيــة، وإدارة 
الفنادق، وتعهد وتنظيم  واستثمار 

الحفات والتعاقد مع الفنانيني.
¶ صاحب Motel RM  في ضبية.

 THE مساهم مع أشقائه في شركة ¶
تأسست  التي   SUMMIT LOUNGE
وفــــــق ســجــلــهــا  ــنـــى  ــعـ وتـ عــــــام 2013 
واملقاهي  املــطــاعــم  وتجهيز  بــانــشــاء 

والفنادق واالندية السياحية.
ــه فــــي شــركــة  ــائـ ــقـ ــع أشـ ¶ مـــســـاهـــم مــ
 INTERNATIONAL MUSIC
 2013 ــام  عــ ســجــلــت  الـــتـــي   VIDEOS
وتعنى وفق سجلها بترويج وانتاج 
والفيديو  املوسيقية  الفنية  األعمال 

كليب.



ــة ســـــــــــــودان بـــنـــك  ــ ــركــ ــ ــــي شــ ــامـ ــ ــــحـ • مـ
)هولدنغ( الذي يرأس مجلس إدارته 
ـــيـــــاس فــــتــــوش ابــــــن شـــقـــيـــقـــه بـــيـــار  الــ

فتوش.
• مــحــامــي شــركــة نــيــو ســـــودان بنك 
)هولدنغ( الذي يرأس مجلس إدارته 
ـــيـــــاس فــــتــــوش ابــــــن شـــقـــيـــقـــه بـــيـــار  الــ

فتوش.
 Services )Off  F5 شــركــة  مــحــامــي   •
مــجــلــس  يــــــرأس  الـــتـــي   Shore( SAL
وتعنى  فتوش،  بيار  إدارتــهــا شقيق 
وفـــــــق ســـجـــلـــهـــا بــــتــــجــــارة وتــشــغــيــل 
االجـــــهـــــزة االلـــكـــتـــرونـــيـــة والــســلــكــيــة 
والالسلكية واملعلوماتية وتلك التي 
تستخدم االقمار الصناعية والراديو 
ــــورة  ــــصــ ــرة والــ ــيــ ــغــ واملـــــــوجـــــــات الــــصــ
ــو والــــــبــــــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ والـ
ــلــــومــــات  ــعــ ــنــــقــــل املــ فــــــي وســــائــــلــــهــــا لــ

واالتصاالت.
والتعمير  التطوير  • محامي شركة 
الـــتـــي يـــــرأس مــجــلــس إدارتــــهــــا بــيــار 
بجميع  بالقيام  تعنى  وهــي  فتوش، 
املتعلقة باملقالع والكسارات  األعمال 
والـــــــــرمـــــــــول والـــــنـــــقـــــل واالتــــــــصــــــــاالت 

واملقاوالت.
• مـــحـــامـــي شـــركـــة انـــتـــرنـــاســـيـــونـــال 
اكويبمنت اند سرفيسز بروكورمنت 
الــتــي يـــرأس مجلس إدارتــهــا شقيقه 
ــــي تـــعـــنـــى  بــتــقــديــم  ــيـــار فـــتـــوش وهـ بـ
ــاتــــف  ــهــ ــالــ الــــــخــــــدمــــــات املـــــرتـــــبـــــطـــــة بــ
ــاالت واالجـــــهـــــزة الــســمــعــيــة  ــ ــــصــ واالتــ
والـــبـــصـــريـــة وااللـــكـــتـــرونـــيـــة، واقـــامـــة 
السلكية  الشبكة  واســتــثــمــار  وادارة 
ــة لــــنــــقــــل املــــعــــلــــومــــات  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــــالسـ والـ
بــــاالتــــجــــاهــــن وربــــطــــهــــا بـــالـــشـــبـــكـــة 
الدولية عبر خطوط سلكية والسلكية 
ــة الــــــى تـــركـــيـــب واســـتـــثـــمـــار  ــ ــافـ ــ . إضـ
مــحــطــات هــاتــف خــلــوي GSM خــارج 
لبنان. والقيام خارج لبنان بتأسيس 
الهاتفي  التخابر   وخــدمــة  وتجهيز 
ــة بـــطـــاقـــات  ــ ــــدمـ لـــلـــعـــمـــوم ونـــــظـــــام خـ
 ATM وال  مسبقا  املدفوعة  التخابر 
ــات عـــبـــر االنـــتـــرنـــت  ــلــــومــ ــعــ ونــــقــــل املــ
وال   Internet Data Transmission
 Fax Broadcastوال  Telemarketing
 telemedicine وال   telestatics وال   hg

.teleservices وغيره من ال
للتطوير  الـــســـام  مــحــامــي شــركــة   •
إدارتها  التي يرأس مجلس  العقاري 

شقيقه بيار فتوش.
• محامي شــركــة كــاي تــي هولدينغ 
التي يساهم فيها عــدة رجــال أعمال 

روس.

نقوال فتوش

 )مواليد 1943 ـ وزير 

سياحة سابق، ونائب 

منذ عام 1992(
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شقيقه بيار فتوش:

بــي.ام. إدارة شركة  ¶ رئيس مجلس 
اف افـــيـــايـــشـــن الـــتـــي يـــقـــول ســجــلــهــا 
إن وظيفتها   4001297 رقم  التجاري 
القيام في لبنان والخارج باستثمار 
ــارج،  الــنــقــل لــجــوي بـــن لــبــنــان والـــخـ
وتـــأجـــيـــر واســـتـــئـــجـــار وشــــــراء وبــيــع 
وتــمــلــك طـــائـــرات مـــن اي نـــوع كــانــت، 
وتــقــديــم الــخــدمــات األولـــيـــة والــفــنــيــة 
لـــــشـــــركـــــات الــــــطــــــيــــــران والـــــخـــــدمـــــات 
األعمال  وجميع  والصيانة  االرضية 

التي تحتاج لها الطائرات والركاب.
إدارة شــركــة بيار  مــجــلــس  رئــيــس   ¶
التجاري  سجلها  يقول  التي  فتوش 
إنها تعنى بالقيام في جميع األعمال 

املتعلقة باملقالع والكسارات،
 والنقل واالتصاالت،

وانشاء واستثمار مصانع لالسفلت 
والـــزفـــت واملــتــاجــرة بــالــزفــت وانــشــاء 

معمل للباطون. 
¶ رئيس مجلس إدارة شركة فتوش 
للتطوير العقاري التي يقول سجلها 
الــعــقــارات  تملك  إن هدفها  الــتــجــاري 
ــة وفـــــرزهـــــا  ــيــ ــنــ ــبــ ــة وغـــــيـــــر املــ ــيــ ــنــ ــبــ املــ
واســتــثــمــارهــا وتــاجــيــرهــا وبــيــعــهــا، 
ــال املــتــعــلــقــة  ــمــ ــيـــام بــجــمــيــع األعــ ــقـ والـ
والنقل  والرمول  والكسارات  باملقالع 

واالتصاالت واملقاوالت، 
ــنــــت  ــمــ إضــــــافــــــة الــــــــى تـــصـــنـــيـــع االســ
والـــكـــلـــيـــنـــكـــر والـــجـــفـــصـــن والـــكـــلـــس 
والــــــــبــــــــوزالن والـــــبـــــزلـــــت واســــتــــيــــراد 
ــــات واملــــشــــتــــقــــات الــنــفــطــيــة  ــــروقـ ــــحـ املـ
الــالزمــة لهذه  انــواعــهــا  على مختلف 
الــصــنــاعــة )غــــاز - فــيــول اويـــــل- فحم 

حجري وغيرها(.
¶ رئيس مجلس إدارة شركة فتوش 

للتنمية العقارية.
¶ رئيس مجلس إدارة شركة فتوش 

العقارية.
¶ رئيس مجلس إدارة شركة فتوش 

انفستمنت غروب هولدنغ ش.م.ل
 PMF إدارة شــركــة رئــيــس مجلس   ¶

AVIATION )HOLDING( املالية. 
¶ شريك مع شقيقه موسى في شركة 
فــتــوش وشــركــاه الــتــي يــقــول السجل 
الــتــجــاري إنــهــا قــيــد الــتــصــفــيــة وهــي 
كــانــت معنية بــاســتــثــمــار املــقــالــع في 
العقارات رقم 2231 - 2232 - 2234 - 
 - 2236 - 2121 - 2237 - 2229 - 2235
2238 - 2239 - 2290 منطقة عن دارة 

العقارية.

كتاب
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الحلقة الثالثة واألخيرة 

يوم الثالثاء المقبل


	p25_20151120
	p26_27_20151120
	p28_29_20151120
	p30_31_20151120
	p32_20151120

