
وليد جنبالط      

ــة بـــســـائـــر الــســيــاســيــن،  ــارنـ ــقـ مـ
يـــــبـــــدو واضــــــحــــــا مــــــن الـــســـجـــل 
ــيـــد  ولـ ــــب  ــائـ ــ ــنـ ــ الـ أن  الـــــتـــــجـــــاري 
ــو األجـــــــرأ لــنــاحــيــة  جـــنـــبـــاط هــ
تسجيل الشركات باسمه وعدم 
ــى وكــــــاء جــانــبــيــن  ــ ــلـــجـــوء إلـ الـ
فــي إحــدى  أو شــركــات مسجلة 

الجزر البعيدة. وهو:

ال  إدارة شـــركـــة  مــجــلــس  رئـــيـــس   •
جي بي هولدينغ املساهمة الرئيسية 
فـــي شركة  اإلدارة  مــجــلــس  وعــضــو 
ــنــــت. عـــلـــمـــا أن  ــمــ ــثــــمــــارات اإلســ ــتــ اســ
الوزير السابق نقوال نحاس، املقرب 
من الرئيس نجيب ميقاتي، مساهم 
وعضو مجلس إدارة في »استثمارات 

اإلسمنت« أيضا.
• شريك رئيسي مع املاركيز ميشال 
دي بـــســـتـــرس فــــي شـــركـــة »شـــاتـــو 

كفريا«.
• رئيس مجلس إدارة شركة سبلني. 
الشركة  أســهــم  مــن  يملك %20  هــو 
تــكــاد تحتكر صناعة وتــوزيــع  الــتــي 
هذه  مــن  لبنان. %20  فــي  اإلسمنت 
الشركة للرئيس سعد الحريري، %8 
ملجموعة رجال أعمال ومستثمرين. 

و52% لشركة برتغالية.
• مساهم فــي شــركــة »أميكو غــاز« 
أعمال  ومختلف  كافة  تتعاطى  التي 
صـــنـــاعـــة وتــــــجــــــارة الـــــغـــــاز املــســيــل 
استيرادًا وتصديرًا وتخزينا وتعبئة 

وتوزيعا.
• عضو مجلس إدارة شركة كوجيه 

غاز.
• شريك رئيسي في شركة كسارات 
التي تتعاطى، وفقا لسجلها  سبلني 
الطبيعية  ــع  املــقــال أعـــمـــال  الـــتـــجـــاري، 
واســتــثــمــارهــا واســتــخــراج وتصنيع 
انــواعــه وبيع  اخــتــاف  البحص على 

هذا االنتاج وتوزيعه في كافة االراضي 
اللبنانية.

• رئيس مجلس إدارة شركة كوجيكو 
املعنية باستيراد:

االســـــفـــــلـــــت وتــــخــــزيــــنــــه وتـــصـــنـــيـــعـــه 
وتسويقه،

وكــافــة انـــواع املـــواد البترولية والــزيــوت 
ــيـــة  ــيـــائـ ــيـــمـ والــــــشــــــحــــــوم واملـــــــــــــــواد الـــكـ

ومشتقاتها.
إدارة شــركــة خلدة  رئــيــس مجلس   •
ــإدارة  بــ املتخصصة  ــاء  ــمـ واالنـ للبحر 
واستثمار املشاريع السياحية وأعمال 
والنقل  والتخزين  والتحميل  التفريغ 
البحرية.  واملاحة  والتجارة  والشحن 
شــريــكــه فـــي الــشــركــة الــنــائــب مــــروان 

حمادة.
• مؤسس وشريك رئيسي في شركة 

الــوكــالــة الــبــحــريــة الــتــي تــعــنــى بالقيام 
بــأعــمــال الـــوكـــالـــة الــبــحــريــة والــتــجــارة 
واســتــثــمــار الــســفــن والــنــقــل والشحن 

والتفريغ والتحميل والتستيف.
• رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات 

البحرية )سيسكو(.
• مؤسس شركة الجبل للهندسة التي 
تعنى، وفق سجلها التجاري، بأعمال 
بالطرق  املتعلقة  والتعهدات  املــقــاوالت 

واملباني.
• رئيس مجلس إدارة الشركة املتحدة 

لإلنماء.
• املـــســـاهـــم الـــثـــانـــي بـــعـــد »الـــشـــركـــة 
شركة  فــي  هــولــدنــغ«  للطاقة  اللبنانية 
»تــجــارة  تتعاطى  الــتــي  اويــــل،  ليفانت 
وتوزيع  وتخزين  وتصدير  واستيراد 

البترول ومشتقاته«.

• مـــســـاهـــم فــــي شـــركـــة كــومــوديــتــي 
يــتــركــز  الـــتـــي  ش.م.ل  ــاتـــس  ــيـ اســـوشـ
الــتــجــاري على  نشاطها وفــق السجل 
املــالــيــة وتــقــديــم  الــقــيــم  ادارة مــحــافــظ 

مختلف الخدمات املالية.
الوطى  إدارة شركة  رئيس مجلس   •

العقارية.
• رئيس مجلس إدارة شركة وادي أبو 

يوسف للسياحة والبناء واإلعمار.
• رئــيــس مجلس إدارة شــركــة اوديــو 
ــال االعــامــي  ــ فــيــزول لــانــتــاج واالرســ

التلفزيوني.
علما أن الوزير امليقاتّي السابق نقوال 
نحاس مساهم في هذه الشركة أيضا.
• مــســاهــم رئــيــســي وعــضــو مجلس 
 Global Oil شـــــركـــــة  فــــــي  إدارة 

.Company Holding

ابنه تيمور جنبالط

العام ورئيس مجلس اإلدارة  ¶ املدير 
لشركة »الشويفات للغاز«، التي تعنى 
بتجهيز الغاز السائل وبيعه واالتجار 
به وصناعة وتجارة االجهزة واالدوات 
الازمة الستعمال الغاز السائل بيتيا 

وصناعيا.
مــحــامــيــة الــشــركــة هــا فــرنــجــيــة، إبنة 

النائب السابق سمير فرنجية.
في  إدارة  وعــضــو مجلس  ¶ مساهم 
شركة غاز لبنان، علما أن املساهمني 
ــي هــــــذه الـــشـــركـــة  ــ ــر فـ ــ ــبـ ــ األربـــــعـــــة األكـ
مجهولو الهوية بالكامل، واحدة منهم 

إسمها بندر أوفرسيز انك.
ــا هــا  ــا أيــــضــ ــنـ مـــحـــامـــيـــة الــــشــــركــــة هـ
الــســابــق سمير  الــنــائــب  إبــنــة  فرنجية، 

فرنجية.
البقاع  شركة  إدارة  مجلس  رئيس   ¶

للغاز.
فـــي شــركــة  إدارة  مــجــلــس  عــضــو   ¶
ــتــي تــتــعــاطــى »تــجــارة  لــيــفــانــت اويــــل ال
وتوزيع  وتخزين  وتصدير  واستيراد 

البترول ومشتقاته«.
¶ مؤسس ومساهم وعضو مجلس 
التي  بـــاس  ليفانت  فــي شــركــة  إدارة 
وتخزينه  االســفــلــت  بــاســتــيــراد  تعنى 

وتصنيعه وتسويقه.
في  إدارة  وعــضــو مجلس  ¶ مساهم 

شركة عني سعادة للغاز.
إدارة في  وعــضــو مجلس  ¶ مساهم 
الشركة الصناعية لتعبئة وتوزيع الغاز 

- صيداكو.
¶ عضو مجلس إدارة في شركة إيكو 
يـــرأس مجلس  التي  بــاركــس هولدينغ 

إدارتها رياض األسعد.

زوجته نورا جنبالط

¶ رئيسة مهرجانات بيت الدين الدولية 
التي تنظم مهرجانات سنوية برعاية 
وزارة السياحة وعــدة مساهمني، لكن 
من  تكبد  البيك  بــأن  يوحي  املهرجان 

جيبه كل املصاريف.
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وزيـــر مهجرين وبيئة ســابــق ووزيـــر 
زراعة حالي، ونائب منذ عام 1991:

• مؤسس شركة غراند بساج )سجل 
تجاري رقم 47208( التي تقوم بكافة 
أعمال املقاوالت والتجارة واالستيراد 
ــق، ودراســـــــــــــة وتـــخـــطـــيـــط  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ والـ
واالنــشــاءات  املشاريع  وتنفيذ جميع 

الهندسية وامليكانيكية.
• مــؤســس جمعية »حــــزب الــخــضــر« 
ــر عــن  ــبـ الـــتـــي تـــعـــبـــّر فــــي الـــعـــلـــم والـــخـ
تـــطـــلـــعـــهـــا إلـــــــى »الـــتـــنـــمـــيـــة الـــريـــفـــيـــة 

املنظمة«.
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــيـ ــعـ ــمـ • مــــؤســــس »الـــجـ
لــتــنــشــيــط اإلنــــتــــاج الـــعـــضـــوي« الــتــي 
الهواء  لـ »منع تسمم  التمويل  تجمع 
والتربة واملياه حتى الجوفية بما فيه 

خير لإلنسان والطبيعة والحيوان«.
• عضو مجلس أمناء مدرسة الجامعة 
الــوطــنــيــة فــي عــالــيــه. وكــانــت املــدرســة 
قـــد احــتــفــلــت الـــعـــام املـــاضـــي بتدشني 
إســم  يحمل  األول  جــديــديــن؛  مبنيني 
األديــب مــارون عبود، والثاني بحمل 

إسم الوزير أكرم شهيب

عالء الدين ترو

ــو فــيــزول  ــ • مــســاهــم فـــي شـــركـــة أوديــ
لـــــــانـــــــتـــــــاج واالرســــــــــــــــــــــال االعـــــــامـــــــي 

التلفزيوني.

• شقيقه ماجد ترو

¶ املــتــعــهــد الــرئــيــســي لــشــق الــطــرقــات 
وتــعــبــيــدهــا وحـــفـــر قـــنـــوات املــجــاريــر 
والـــــــري وتـــأهـــيـــل املــــــــدارس فـــي إقــلــيــم 

الخروب.
¶ شريك أســاســي فــي شركة كسارات 
ســبــلــني الــتــي تــتــعــاطــى وفــــق السجل 
ــتـــجـــاري أعـــمـــال املـــقـــالـــع الــطــبــيــعــيــة  الـ
واســتــثــمــارهــا واســتــخــراج وتصنيع 
الــبــحــص عــلــى اخــتــاف انــواعــه وبيع 
ــه فـــــي كـــافـــة  ــ ــعـ ــ ــوزيـ ــ هـــــــذا االنــــــتــــــاج وتـ

االراضي اللبنانية.
¶ مؤسس جمعية »اإلرشاد والرعاية« 
إن مهمتها  والخبر  العلم  يقول  التي 
تــشــجــيــع الــتــعــلــيــم املـــهـــنـــي والــتــقــنــي 
واألكاديمي – غير املجاني، ومساعدة 

املحتاجني.

• مساهم وعضو مجلس إدارة في 
»االعتماد اللبناني«.

• رئيس مجلس إدارة واملدير العام 
»الــنــهــار« ســابــقــا، وعضو  ملجموعة 

مجلس إدارة جريدة النهار اليوم.
ــة  ــركــ • شـــــريـــــك رئــــيــــســــي فــــــي الــــشــ
التي  املــدنــيــة  لــلــمــقــاوالت  اللبنانية 
تــعــمــل مــنــذ عــــام 1980 بــــ املـــقـــاوالت 
ــراد  ــيـ ــتـ ــات والــــبــــنــــاء واسـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ وااللـ

وتصدير مواد البناء.
• واحـــــــد مــــن مـــؤســـســـي املـــؤســـســـة 
املتحدة لإلنماء التي يرأس مجلس 

إدارتها وليد جنباط.
• املــســاهــم شبه الــوحــيــد فــي شركة 
يــقــول  ــتـــي  الـ  GROUP SOGETIM
إن وظــيــفــتــهــا  الــــتــــجــــاري  ســـجـــلـــهـــا 
تــقــديــم االســتــشــارات الــعــقــاريــة على 

انواعها، وترميم وصيانة األبنية.
• مــســاهــم فــي شــركــة خــلــدة للبحر 
واإلنماء التي يرأس مجلس إدارتها 

النائب وليد جنباط.
 THE CREATIVE محامي شركة •
الــتــي أســســت عــــام 2014 وتــعــنــى   9
مــا يتعلق  فــي  بتقديم االســتــشــارت 
وتصميمها،  الــتــجــاريــة  بــالــعــامــات 
ــي  ــرونــ ــتــ ــكــ وتــــصــــمــــيــــم االعـــــــــــان االلــ

واملواقع اإللكترونية.

• ابنه كريم هو:

¶ املــســاهــم الــثــانــي وعــضــو مجلس 
املتحدة  التجارية  الشركة  في  إدارة 

للتأمني.
الــوزيــر ميشال فــرعــون هو  علما أن 

املساهم األول في هذه الشركة.
»هولسيم«  شركة  مؤسسي  أحــد   ¶
ــــواد الــبــنــاء  املــتــخــصــصــة بــتــجــارة مـ

والنقل.
¶ مؤسس جمعية »غرين أورينت« 
التي تعنى باالهتمام بحرج بعقلني.
إدارة  مــجــلــس  وعـــضـــو  مـــســـاهـــم   ¶
فــي شــركــة »ســيــدركــوم« الــتــي يحدد 
السجل التجاري نشاطها بـ: »إرسال 

املعطيات«.

غازي العريضي   

• شقيقه غالب العريضي يدير شركة 
مــقــاوالت، تفوز بمشاريع من مجلس 

اإلنماء واإلعمار.

• صهره فؤاد الغريب هو:

 Century رئيس مجلس إدارة شركة ¶
تساهم  التي  العقارية،   Development
ملى غازي العريضي في أسهمها وهي 

عضو مجلس إدارة فيها.
 I.M.G. شـــركـــة   2008 عـــــام  أســـــس   ¶
الخدمات  لتقديم    Mobile Solutions
والــدراســات  والخبرات  واالستشارات 
ــة بـــــبـــــرامـــــج الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر  ــلــ ــتــــصــ املــ

والهواتف الخلوية.
¶ شارك عام 2005 في تأسيس شركة 

INVIGO للنقل البحري.
¶ شارك في تأسيس جمعية »صناعة 
التي تعنى وفق  لبنان«  االتصال في 
العلم والخبر بتطوير ودعم الشركات 
اللبنانية الناشطة في قطاع صناعة 
االتــصــاالت، وتحسني وتنمية ميدان 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ صــــنــــاعــــة االتــــــــصــــــــاالت والـ

املتعلقة بها.
 »INVIGO أسس عام 2004 »شركة ¶
وهي غير الجمعية، وتعنى بتجهيز 
ــيـــب وتـــســـويـــق وبـــيـــع االنــظــمــة  وتـــركـ
املــعــلــومــاتــيــة عــلــى اخـــتـــاف انــواعــهــا 
ــال تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات  فــــي مـــجـ
وصيانتها وتأمني الخدمات املتعلقة 

بها.

هنري حلو
الـــشـــركـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ  •
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــعـــربـــيـــة ملــــيــــاه الـــشـــرب 

املعدنيةـ ـ سبيل.
• مساهم في بنك فرعون وشيحا.

• رئيس مجلس إدارة شركة »الجبل 
وفق  نشاطها  يــركــز  الــتــي  دفلبمنت« 
السجل التجاري على تجارة العقارات 

وتشييد األبنية وبيع الشقق.
• مؤسس »ذو متروبوليتان كلوب« 

في األشرفية.

أنور الخليل 
• رئــيــس مــجــلــس إدارة بــنــك بــيــروت 

الرياض.
• عضو مجلس إدارة في بنك بيروت.
املـــؤســـســـة  إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو   •

املتحدة لإلنماء.
• مؤسس وشريك في الشركة العربية 
ــيـــاحـــي والــــعــــقــــاري  لـــاســـتـــثـــمـــار الـــسـ
الــتــي تــعــنــى وفــــق ســجــلــهــا الــتــجــاري 
ــثــــمــــارات الـــســـيـــاحـــيـــة كــبــنــاء  ــتــ بــــاالســ
الفنادق والقرى السياحية واستثمار 
الـــشـــواطـــئ وبـــنـــاء الــشــقــق املــفــروشــة 

لبيعها وادارتها.
• إبنه عماد:

في  إدارة  مــســاهــم وعــضــو مجلس   ¶
شــركــة الــفــنــادق عبر الــبــاد العربية - 

لبنان.
¶ مساهم في تلفزيون املستقبل.

شــركــة مجموعة  إدارة  فـــي  شــريــك   ¶
AMEK التي أسسها عام 2015.

إميل رحمةنعمة طعمةمروان حمادهاكرم شهيب

إدارة في  • مساهم وعضو مجلس 
مصرف »فرنسبنك«.

• رئيس مجلس إدارة شركة املباني 
ورئيس  ش.م.ل.  واالنماء  للمشاريع 
الــقــابــضــة«  »املـــبـــانـــي  إدارة  مــجــلــس 
أن  السعودية. علما  التي تنشط في 
الوزير القواتي السابق جو سركيس 

أحد مديري هذه الشركة.
• مــســاهــم رئــيــســي وعــضــو مجلس 
إدارة مع رئيس مجلس إدارة شركة 
ســـوكـــلـــني مـــيـــســـرة ســـكـــر فــــي شــركــة 
الصغر  املــتــنــاهــي  للتمويل  ــداع  ــ االبـ
الــتــي أســســاهــا عــــام 2012، وتــعــنــى 
»إعـــطـــاء  ــتـــجـــاري بــــ وفــــق ســجــلــهــا الـ
الـــصـــغـــيـــرة او املــــحــــدودة  الــــقــــروض 
لــلــمــعــوزيــن والــفــقــراء واألشــــد فــقــرًا« 
و»الــقــيــام بــأعــمــال الــوســاطــة املالية 
وانشاء صناديق استثمار مشترك«.

• نائب رئيس واملدير العام لشركة 
ــتــــاء املـــــــزار« املــشــغــلــة  »ســـيـــاحـــة واشــ
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شـــركـــة  إدارة  ــلــــس  مــــجــ رئـــــيـــــس   •
 engineering building services

للمقاوالت والتعهدات.
شـــركـــة  إدارة  ــلــــس  مــــجــ رئـــــيـــــس   •
املساهمة  املــتــحــدون«  »املستثمرون 
ــة الــكــويــتــيــة  ــركـ الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الـــشـ
ــقـــاري الــتــي  الــلــبــنــانــيــة لـــانـــمـــاء الـــعـ
ــيــــون مـــــن خـــالـــهـــا  ــتــ يـــتـــمـــلـــك الــــكــــويــ

عقارات واستثمارات في لبنان.
فــــي شــركــة  إدارة  مــجــلــس  عـــضـــو   •
ــة  ــنــــدســ ــهــ ــلــ »بــــــمــــــكــــــو واملــــــــبــــــــانــــــــي لــ
واملــــــقــــــاوالت« املــتــخــصــصــة بــوضــع 

الدراسات واالستشارات.
ــاز لــبــنــان  ــ • مـــســـاهـــم فــــي شــــركــــة غــ

هولدنغ.
فــــــــي شــــركــــة  رئــــــيــــــســــــي  • شـــــــريـــــــك 
»الــــــدراســــــات والــــخــــدمــــات الــخــاصــة 
بــتــطــويــر الــســاحــل الــشــمــالــي ملدينة 

بيروت«.
• يـــرد اســمــه فــي الــســجــل الــتــجــاري 
تــــاجــــر مـــســـجـــل عــــــام 1966  بـــصـــفـــة 
وااللــتــزامــات  التعهدات  بكافة  يقوم 
ــات  ــ ــرقـ ــ ــة وطـ ــيــ ــنــ ــن أبــ ــ الــــهــــنــــدســــيــــة مــ

وجسور.
 WHITE إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس   •
ســجــلــهــا  ــــول  ــقـ ــ يـ ــــي  ــتـ ــ الـ  VALLEY
إنـــهـــا   2800059 ــم  ــ ــرقـ ــ الـ الــــتــــجــــاري 
ــلـــي«.  ــيـ ــلــــهــــى ونــــــــــادي لـ »مــــطــــعــــم ومــ

والعنوان: كفرذبيان.
• شريك مع ابنه وحفيده في شركة 

ضهر الشير العقارية.
 ALFA شــريــك رئيسي فــي شــركــة •
وفــــق  ــتـــخـــصـــصـــة  املـ  CATERING
املشاريع  بتجارة  التجاري  سجلها 
الــعــقــاريــة والــســكــنــيــة والــســيــاحــيــة، 
ــارات والــــــــدروس  ــ ــــشـ ــتـ ــ وتـــقـــديـــم االسـ

االقتصادية واملالية.
إدارة  مـــجـــلـــس  وعــــضــــو  مـــســـاهـــم   •
 NEW BUILDING ــة  ــ ــركــ ــ شــ ــي  ــ ــ فـ
الــســجــل  يـــقـــول  الـــتـــي   COMPANY

شـــــــراء  ــا  ــهــ ــتــ ــفــ ــيــ وظــ إن  الــــــتــــــجــــــاري 
الرقم 1437 و1599 و1600  العقارات 
الــعــقــاريــة،  بــيــروت  رأس  فــي منطقة 

وتشييد األبنية عليها.

ابنته يمنى

¶ مساهمة في تلفزيون املستقبل.
¶ مــؤســســة جــمــعــيــة »نــعــمــة وتــريــز 
التي  االجــتــمــاعــيــة«  الــخــيــريــة  طعمه 
تعنى بــمــســاعــدة املــحــتــاجــني وكــبــار 
الــــســــن، وتــــأمــــني املــــســــاعــــدات لــــدور 
الـــعـــبـــادة والـــــنـــــوادي والــجــمــعــيــات، 

واألهم: إقامة الحفات االجتماعية.
ــيـــة فـــــي شـــركـــة  ــيـــسـ ــمـــة رئـ ــاهـ ¶ مـــسـ
ــتــــاء املـــــــزار« املــشــغــلــة  »ســـيـــاحـــة واشــ
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ابنه يوسف

ــــرف »فــــرســــت  ــــصـ ــم فـــــي مـ ¶ مــــســــاهــ
ناشونال بنك«.

ــل«،  ¶ مــؤســس شــركــة »لــيــفــانــت اويــ
بالتعاون مع النائب وليد جنباط.

فــــــي شـــركـــة  ¶  مــــســــاهــــم رئــــيــــســــي 
ــتــــاء املـــــــزار« املــشــغــلــة  »ســـيـــاحـــة واشــ
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• محامي الشركة العامة للباستيك 
التجاري  سجلها  وفــق  تعنى  الــتــي 
ــيـــك  ــتـ ــبـــاسـ ــة الـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــارة وصـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ بـ

والنيلون والورق.

إيلي ماروني 

• محامي شركة شربل بو منصور 
ــارة املــــخــــلــــات  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــي تــــعــــنــــى بـ
والحبوب والزعتر والزيتون والزيت 
والــشــرابــات ومــاء الــورد ومــاء الزهر 

واملربيات والشموع والكبريت.
• محامي شركة خيرات البقاع التي 
تعنى بتجارة جميع أنواع الكبيس 

واملخلات.
• محامي شركة كوديفا التي تعنى 
ــارة الـــشـــوكـــوال  ــتـــجـ وفـــــق ســجــلــهــا بـ
والــســكــاكــر والــحــلــويــات والـــبـــزورات 
وزينة االعراس والحفات والحبوب 

واملشروبات واالسماك.
• مـــــحـــــامـــــي شــــــركــــــة عـــــمـــــر خـــلـــيـــل 
التي تعنى وفق سجلها  املعربوني 
ــواد الــغــذائــيــة واأللــبــســة  ــ بــتــجــارة املـ
ــة والـــهـــواتـــف  ــدويـ ــيـ ــنـــاعـــات الـ والـــصـ

والكمبيوتر.
• شركة حمصي إخــوان لالستيراد 
والتصدير التي تعنى وفق سجلها 
والسيارات  السيارات  قطع  بتجارة 
وزيـــوتـــهـــا والـــحـــديـــد والـــخـــرضـــوات 

على انواعها.
• شــركــة الــلــؤلــؤة لــالســتــثــمــار التي 
الحيوانية  املنتجات  بتجارة  تعنى 
ــة كـــــاالبـــــقـــــار واالغــــــنــــــام  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــزراعـ ــ ــ والـ

وأعافها.
• شـــركـــة نـــوفـــل اخـــــــوان وشـــركـــائـــه 
الــتــي تــعــنــى وفــــق ســجــلــهــا بــتــجــارة 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ املــــــحــــــروقــــــات وزيـــــــــــوت الـ

والدواليب.

مروان خير الدين 
ــنــــائــــب طـــال  ــ ــل ال ــديــ ــابــــق - عــ )وزيــــــــر ســ

أرسان(
• رئيس مجلس إدارة بنك املوارد.

يـــــــــرأس  الــــــــــــــذي  املــــــــــــــــــــوارد  بــــــنــــــك   •
مــجــلــس إدارتــــــه شــريــك رئــيــســي في 

ماجيسترال للفنادق والسياحة.
 .LEVELS S.A.R فـــــي  ــــك  ــريـ ــ شـ  •

العقارية.
• مساهم رئيسي في شركة املــوارد 
العقارية التي يرأس مجلس إدارتها 
أن  الــديــن. علما  شقيقه وســيــم خير 
ــريـــك رئـــيـــســـي بـــــــدوره فــي  ــم شـ ــيـ وسـ
الشركة العاملية للتنظيم املدني التي 
يرأس مجلس إدارتها رينيه إدمون 

جريصاتي.

بطرس حرب 
 VALET شـــــــــركـــــــــة  مـــــــحـــــــامـــــــي   •
تــعــنــى وفــق  الــتــي   PEAK S A R L
ــتـــجـــاري بـــــــادارة مــواقــف  ســجــلــهــا الـ
السياحية  لــلــمــؤســســات  الـــســـيـــارات 
ــاعـــم وفـــنـــادق  مــــن مــنــتــجــعــات ومـــطـ

وماهي ليلية.
شـــركـــة  إدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس   •
 ALLIED COMPUTER SERVICES

.SAL ALCS

• زوجته مارلين حرب

أرز  مـــهـــرجـــانـــات  لـــجـــنـــة  ــيـــســـة  ¶ رئـ
تــنــوريــن الــتــي تــحــظــى بــدعــم بلدية 
تنورين ووزارة السياحة والشركات 
ــبـــة الـــــــوزيـــــــر تــبــعــا  ــيـ ــقـ ــيــــة بـــحـ ــنــ املــــعــ

لتغيرها.
وزارة  حــــــــــــرب  تـــــســـــلـــــم  بـــــعـــــيـــــد   ¶
االتـــصـــاالت صــــودف اخــتــيــار شركة 
»تــاتــش« لبلدة تنورين مــن بــني كل 
»مــأدبــة  لتنظيم  اللبنانية  املــنــاطــق 
املسنني في  غــداء ميادية لعدد من 
منطقة تــنــوريــن والــقــرى املــجــاورة« 
ــة الــوزيــر طــبــعــا. وقــد  بــحــضــور زوجـ
اخــتــتــم الــحــفــل بـــتـــوزيـــع هـــدايـــا من 
ولم  املدعوين.  »تــاتــش« على جميع 
يــعــلــن فــي وســائــل اإلعــــام إن كانت 
ــاد« لــتــامــذة  ــ ــبــ ــ حــمــلــة تــــوزيــــع »اآليــ
أطلقتها  التي  البترون  فــي  املـــدارس 
ــــة حــــرب قـــد مـــولـــت مـــن حــســاب  زوجـ
شركات  تكفلت  أو  شخصيا،  حــرب 

الهاتف الخلوي بالتكاليف.

رمزي جريج
• مساهم في تلفزيون املستقبل.

• محامي بنك عودة.
• محامي شركة فندقية فقرا.

انفستمنت  فيغا  شــركــة  مــحــامــي   •
غروب ش.م.ل. هولدينغ التي يرأس 

مجلس إدارتها نزار محسن دلول.
• محامي شركة فقرا العقارية.

ــة  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ الــــــشــــــركــــــة  مـــــحـــــامـــــي   •
للمشاريع الصناعية والعقارية.

املالية  العقارية  الــشــركــة  محامي   •
ــــدد ال يـــحـــصـــى مــن  ــعـ ــ ــة بـ ــمــ املــــســــاهــ

الشركات العقارية.
• محامي شركة البوشرية العقارية.

• محامي الشركة العقارية املالية.

فادي الهبر 
إدارة في  • مساهم وعضو مجلس 

إذاعة صوت لبنان.
ــــادي الــهــبــر مــؤســس  • إبـــنـــه إلـــيـــو فـ
 selection by Gold شــــــــركــــــــة 
ســجــلــهــا  وفـــــــق  ــنـــى  ــعـ تـ الــــتــــي   Seat
جميع  وتــجــارة  بصناعة  الــتــجــاري 
أنـــــــــواع املـــــفـــــروشـــــات واملـــلـــبـــوســـات 
واملــــجــــوهــــرات، وتــــجــــارة الـــعـــقـــارات 

والبناء ومواد البناء.

آالن حكيم 
• رئيس مجلس إدارة شركة هرمس 

للسياحة والسفر.
بــنــك  فـــــي  إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو   •

االعتماد اللبناني.

أسعد حردان
• زوجته مرلين خنيصر

فـــي شــركــة  إدارة  مــجــلــس  عــضــو   ¶
ــي يـــــــــرأس مــجــلــس  ــ ــتـ ــ ــال« الـ ــ ــبــ ــ ــجــ ــ »الــ
ــيـــاس بو  إدارتــــهــــا وزيـــــر الــتــربــيــة الـ
ــــق الــســجــل  ــــي تــعــنــى وفـ ــعـــب. وهـ صـ
ــراء وبــيــع الــعــقــارات  الــتــجــاري بـــ »شــ
ــا وتــشــيــيــد األبـــنـــيـــة عــلــيــهــا،  وفــــرزهــ
وشق الطرقات والقيام بالتجهيزات 
الـــازمـــة لــتــامــني حـــاجـــات الــعــقــارات 
كهربائي  وتيار  ومياه  مجارير  من 
وبــنــيــة تــحــتــيــة، وانـــشـــاء واســتــثــمــار 
او  املنتجعات  او  املؤسسات  وإدارة 
املــشــاريــع الــســيــاحــيــة عــلــى مختلف 
انواعها بما فيها الفنادق واملطاعم 
ــوادي الـــريـــاضـــيـــة  ــ ــ ــنـ ــ ــ واملــــســــابــــح والـ
والـــشـــقـــق  الـــلـــهـــو  ودور  ــــب  ــــاعــ واملــ

املفروشة«.
¶ رئـــيـــســـة جـــمـــعـــيـــة نــــــور لـــلـــرعـــايـــة 
الصحية واالجتماعية، وهي جمعية 
ــــح تـــتـــلـــقـــى تـــبـــرعـــات  ــربـ ــ ال تـــبـــغـــي الـ
أنشطة  لتنظيم  ومساعدات  خاصة 
صحية وتربوية في املناطق عموما، 
ومــــرجــــعــــيــــون – حـــاصـــبـــيـــا دائـــــــرة 
ــعـــد حـــــــردان خــصــوصــا.  الـــنـــائـــب أسـ
عــلــمــا أن الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي 
يــمــلــك جــمــعــيــة مماثلة  االجــتــمــاعــي 
»مــؤســســة  اســمــهــا  حــــردان  لجمعية 

الرعاية الصحية واالجتماعية«.
)مدير  رياشي  ريشار  صهره   •

الحزب  فــي  المحامين  ــرة  دائـ

القومي(

¶ املدير العام إلذاعة صوت الحرية.
¶ شريك مع شقيقيه روبــرت ووليد 
 Riachi General Group شــركــة  فـــي 
ــــي تـــعـــنـــى بــــتــــجــــارة الــــعــــقــــارات  ــتـ ــ الـ
و»تــشــيــيــد املــشــاريــع الــســيــاحــيــة من 
فـــنـــادق وشـــقـــق مـــفـــروشـــة ومــطــاعــم 

ومقاٍه ومراقص، وإدارتها«.
الــتــي   677  zalka شــركــة  مــحــامــي   ¶
ــارات  ــقـــ ــعـــ ــنــــى بــــــشــــــراء وبـــــيـــــع الـــ تــــعــ
وتــشــيــيــد املـــشـــاريـــع الــســيــاحــيــة من 
فـــنـــادق وشـــقـــق مـــفـــروشـــة ومــطــاعــم 

ومراقص، وإدارتها.

شركة  إدارة  مجلس  رئيس   •

غسان  الهندسية  »هــومــان« 

إليه،  األقرب  المقاول   
ّ

يعد رزق 

وهو:

¶ مساهم رئيسي في شركة الشبكة 
الـــدولـــيـــة لــــارســــال املــشــغــلــة إلذاعــــة 

صوت الحرية.
قــنــاة »أو تي  فــي  ¶ مساهم رئيسي 

في«.
عــلــى مشاريع  »هـــومـــان«  ¶ تحصل 
ــا  ــهـ ــعـ ــوقـ دوريـــــــــــــة ضــــخــــمــــة وفـــــــــق مـ

االلكتروني، أبرزها:
ــشــــــــروع شــــــــق ومــــــــــد وتـــجـــهـــيـــز  مــــــ
باملنازل  ووصــلــهــا  املــيــاه  محطات 

في بعلبك.
ــا يتصل  ــل مـ ــع كـ ــاه مـ ــيـ مـــد خـــط املـ
بــــه فــــي مــنــطــقــة ضــــهــــور الـــشـــويـــر 

والشوير.
مد خط املياه وكل ما يتصل به في 

منطقة بيت مات – عكار.
محطات ضخ املياه في الدامور.

وإعـــادة  الصحي  الــصــرف  شبكات 
تأهيل الطرق في الضاحية.

ــطـــرق مـــن طـــرابـــلـــس إلــى  تــأهــيــل الـ
عــكــار، مــشــاريــع صــرف صحي في 

منطقة الكورة.
مـــــشـــــروع الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي فــي 

منطقة كفرحلدة – البترون.

نوار الساحلي 
إدارة في  • مساهم وعضو مجلس 
املصرف التجاري السوري اللبناني.

عبد الرحيم مراد
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  الـــجـــامـــعـــة  • مــــؤســــس 
الــــــدولــــــيــــــة ورئـــــيـــــســـــهـــــا. تـــأســـســـت 
بــاســم جامعة   2001 عـــام  الــجــامــعــة 
ــا فــي  ــ ــــروعـ ــم افـــتـــتـــحـــت فـ ــ الــــبــــقــــاع، ثـ
بيروت وصيدا وطرابلس والنبطية 
ــيـــر اســــمــــهــــا إلــــــــى الـــجـــامـــعـــة  ــغـ ــتـ ــيـ لـ
املرسوم  بموجب  الدولية  اللبنانية 
 .2005/6/14 تــاريــخ   14592 الــرقــم 
تحت فــروع جــديــدة لها 

ُ
افت والحــقــا 

في جَديِدة املنت، رياق، عكار، صور، 
ــروع أخــــرى فـــي الــيــمــن واملــغــرب  ــ وفـ
والسعودية  والسنغال  وموريتانيا 

وسوريا.

• نجاله عمر وحسن مراد:

فـــــــي شــــــركــــــة مـــجـــمـــع  ــان  ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ ¶ مـ
شـــتـــورا الــســيــاحــي الــتــي ســجــلــت عــام 
إنها  الــتــجــاري  2010، ويــقــول سجلها 
تــعــنــى بـــانـــشـــاء واســـتـــثـــمـــار مــشــاريــع 
ــقــــاريــــة بــمــا  ــيــــة وعــ ســـيـــاحـــيـــة وريــــاضــ
فــي ذلــك املطاعم واملــاهــي واملــعــارض 
ودور الــســيــنــمــا والـــنـــوادي واملــســابــح 

والشاليهات.
للعقارات  الريم  في شركة  ¶ شريكان 
واملــبــانــي الــتــجــاريــة الــتــي تعنى وفــق 
الــعــقــارات  الــتــجــاري بــتــجــارة  سجلها 
واملـــبـــانـــي وأعـــمـــال الــبــنــاء والــتــجــهــيــز 

واالفراز.
ــكـــان فــــي شـــركـــة ديــبــلــومــكــس  ¶ شـــريـ
التي يقول سجلها   )L.I.U. BEIRUT(
ــاري إنـــهـــا تــعــنــى بــبــيــع وشــــراء  ــتـــجـ الـ
الخدمات  وتــقــديــم  الكمبيوتر  اجــهــزة 
والــدراســات  والبرمجة واالســتــشــارات 

في مجال املعلوماتية.

23 كتاب كتاب

أكرم 

شهيب: 

مقاول.

عالء الدين 

ترو:

مقاول.

غازي 

العريضي:

مقاول.

هنري حلو:

مقاول.

مروان 

حمادة:

مقاول

)...(
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ــة  ــركــ فـــــــي شــ • مـــــســـــاهـــــم رئـــــيـــــســـــي 
ــرق األوســـــــــــط«  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــرو الـ ــ ــديــ ــ ــايــ ــ ــنــ ــ »ســ
ــارة املــــطــــابــــخ  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــة بــ ــخــــصــــصــ ــتــ املــ
ــاتـــب،  ــكـ ــــات املـ ــــروشـ ــفـ ــ ــــن ومـ ــزائـ ــ ــــخـ والـ
ويرأس مجلس إدارتها وزير القوات 

اللبنانية السابق روجيه ديب.
 5 أو   4 فـــي  إدارة  مــجــلــس  عــضــو   •
شركات تعنى بتسيير شؤون شركة 
»اندفكو« التي يرأس مجلس إدارتها 
عمه شفيق افرام. وتنتج هذه الشركة 
مــنــتــوجــات ســانــيــتــا بــكــل أشــكــالــهــا، 
علب الكرتون والنايلون والبالستيك 
ــــورق الــضــخــمــة،  وغـــيـــرهـــا، لــفــائــف الــ

مشاريع الطاقة الشمسية البديلة،
بلديات كسروان  اتــحــاد  رئيس  بــأن  علمًا 
نهاد نوفل هو محامي »اندفكو ــ هولدنغ«.

• مــــســــاهــــم رئــــيــــســــي فــــــي مـــصـــرف 
اإلسكان.

• مساهم في شركة غاز لبنان.
شــــركــــة  إدارة  ــلــــس  مــــجــ ــــس  ــيــ ــ رئــ  •
ــتــــي تــتــفــرع  ســـلـــســـتـــن هـــولـــديـــنـــغ الــ
تعنى  التي  العقارية  سلستن  منها 
بــتــجــارة الـــعـــقـــارات، واملـــحـــامـــي هنا 

أيضًا هو نهاد نوفل.
• مساهم في شركة الكرمة العقارية 
الــعــقــارات،  باستثمارات  تعنى  الــتــي 
ــــواء عــبــر تــشــيــيــد األبــنــيــة أو عبر  سـ
زراعــيــًا.  واســتــثــمــارهــا  استصالحها 
ــة« مــســاهــمــة رئــيــســيــة في  ــرمــ ــكــ و»الــ
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للشحن  اللبنانية  الشركة  محامي   •
والنقل.

• محامي شركةIVY التي تعنى وفق 
واملطاعم  الفنادق  باستثمار  سجلها 

واملالهي واملقاهي والنوادي الليلية.
• محامي شركة NIGHT SHIFT التي 
تعنى وفق سجلها باستثمار املطاعم 

واملالهي والنوادي الليلية.
التي   MEACARE شــركــة  مــحــامــي   •
املــعــدات  بتجارة  وفــق سجلها  تعنى 

واملواد الطبية والتجميلية.
التي   MEDICORE شــركــة  محامي   •
ــق ســجــلــهــا بـــإنـــشـــاء مــراكــز  تــعــنــى وفــ
ــز الــــعــــيــــادات  ــيـ ــهـ ــيـــة وتـــجـ ــفـــائـ اســـتـــشـ
ــــدات  ــعـ ــ ــزة واملـ ــهــ ــاالجــ ــــات بــ ــــسـ ــــؤسـ واملـ

االستشفائية والطبية.

ــــك هــو  ــلـ ــ ــــوع املـ ــــسـ • مـــنـــزلـــهـــا فـــــي يـ
الــعــنــوان الرسمي املــحــدد فــي وزارة 

الداخلية ملؤسسة جبل األرز.
بخدمة  خــاصــة  جمعية  األرز،  جبل 
ودعــــــم مــنــطــقــة بـــشـــري وفـــــق الــعــلــم 
والــخــبــر، وهــي تضم بــن أعضائها 
النائب إيلي كيروز ومرشح القوات 
الــجــديــد املــنــتــظــر فـــي قــضــاء بــشــري 

جوزف اسحق.
وضع  بنفسها  جعجع  أعلنت  وقــد 
»بـــيـــت الــطــالــب  ـــ الـــحـــجـــر األســـــــاس لـ
الــجــامــعــي« املــخــصــص لــطــالب جّبة 
بــشــري الــــذي تــشــيــده املــؤســســة في 
ــاريــــن ضــخــمــن  ــقــ الـــضـــبـــيـــه فــــــوق عــ

تملكتهما املؤسسة نفسها.
وتقول ستريدا في إحدى املقابالت 

إن املؤسسة أّمنت:
شــراء شركة ليبية عــام 2008/ 150 
ألــف صــنــدوق تــفــاح بــأربــعــة مالين 

دوالر.
مشروع قنوات ري ملنطقة بشري.

ــريـــاضـــي  ــنـــوبـــن الـ ــيـــل نـــــــادي قـ ــأهـ تـ
بقيمة 200 ألف دوالر.

الجمعية  حــديــقــة  بتأهيل  ســاهــمــت 
الخيرية البشراوية.

نــفــذت الــحــديــقــة الــعــامــة فــي منطقة 
بــشــري بتكلفة 400   - مـــار جــرجــس 

ألف دوالر.
ــدا جــعــجــع تــتــلــقــى  ــريـ ــتـ عــلــمــًا أن سـ
الــتــبــرعــات لــتــمــويــل هــــذه املــؤســســة 

 • ابنه حسن الحسيني
شـــركـــة  إدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس   ¶
عام  الــتــي سجلت  إيــنــرجــي  بالنيت 
2011، ويقول سجلها التجاري إنها 

تعنى بـ:
ــل الــــخــــدمــــات واألنـــشـــطـــة  ــ تـــقـــديـــم كـ
املتعلقة بقطاعي النفط والغاز، بما 
فـــي ذلــــك االســــتــــشــــارات والـــخـــدمـــات 
الــهــنــدســيــة واملـــــقـــــاوالت فــــي مــجــال 
ــاج  ــتــ ــــراج وإنــ ــــخـ ــتـ ــ ــشـــاف واسـ ــكـ ــتـ اسـ
وتــكــريــر وتــصــنــيــع ونــقــل وتــســويــق 
الكيميائية  واملـــــواد  والـــغـــاز  الــنــفــط 

التحويلية.
تصنيع وتجميع املعدات الصناعية.

املعالجة الصناعية للمواد الغذائية 
والصيدالنية والبيوكيميائية.

واآلالت  املـــــــعـــــــدات  خـــــدمـــــة  تـــــأمـــــن 
ــاز  ــغــ املـــرتـــبـــطـــة بـــقـــطـــاع الـــنـــفـــط والــ

وخدمة الصيانة البحرية والبرية.
ويــســاهــم مــعــه فــي هـــذه الــشــركــة كل 
الفرنسّي  ديــديــه شـــارل المبير  مــن: 
ــــن اســمــعــيــلــي  الــجــنــســيــة، روح األمـ
اإليـــــرانـــــّي الــجــنــســيــة، وجـــوهـــانـــس 

سافلكولز النيوزيلندّي.
ــة فـــهـــو كـــريـــم  ــركــ أمــــــا مـــحـــامـــي الــــشــ
االتــصــاالت  وزيـــر  قبيسي مستشار 

السابق نقوال الصحناوي.
¶ رئيس مجلس إدارة شركة »هاي 
النـــــد ريـــــل اســـتـــيـــت« الــــتــــي ســجــلــت 
ــــق ســجــلــهــا  وفـ وتـــعـــنـــى  ــــام 2011،  عـ
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ الــــــتــــــجــــــاري بـــــإنـــــشـــــاء املـ
ــا  ــهــ واملـــجـــمـــعـــات الــســيــاحــيــة وإدارتــ

وبيعها وتأجيرها.
ومـــحـــامـــي الـــشـــركـــة كــــريــــم قــبــيــســي 

أيضًا.
• ابنته إحسان الحسيني

ــد فـــي شــركــة  ــ ¶ شــريــكــة بــســهــم واحـ
فـــيـــوتـــشـــور لـــنـــد الـــتـــي يــمــلــك 4998 
ســهــمــًا مـــن أســهــمــهــا الــخــمــســة آالف 

ستيف جوزف مقبل.

جورج 
عدوان

ستريدا سمير 
جعجع

الرئيس حسين 
الحسيني

الـــــتـــــي تـــــحـــــدد بـــنـــفـــســـهـــا مــــجــــاالت 
الحسابات على  استثمارها وتضع 
ثم تفتتح  املنتفعن.  هواها وتحدد 
هـــــذه املــــشــــاريــــع عـــلـــى نـــحـــو يــوحــي 
لــلــرأي الــعــام بــأنــهــا قــدمــت التمويل 
الــــــالزم لـــهـــذه املـــشـــاريـــع مـــن جيبها 
الخاص. وهكذا تكمل جعجع تعداد 

املشاريع الذين »تنجزها« فتسمي:
شبكة مياه الشفة والصرف الصحي 
فـــي األرز وبـــشـــري وحــدشــيــت الــتــي 
دوالر،  مـــلـــيـــون   20 تــكــلــفــتــهــا  تــبــلــغ 
يــدفــعــهــا الــصــنــدوق الــعــربــي ال هي 
التي  الجبة  وتــحــويــرة حــدث  طبعًا. 
دوالر،  مـــلـــيـــون   17 تــكــلــفــتــهــا  تــبــلــغ 
يــدفــعــهــا الــبــنــك االســــالمــــي. وشــبــكــة 
الصرف الصحي التي تبلغ تكلفتها 
40 مليون دوالر، تقول إن الفرنسين 
يدفعونها،  جــهــة(  أي  تحديد  )دون 
إضـــافـــة إلــــى بــنــاء مــركــز جــبــل األرز 
الـــثـــقـــافـــي بــتــكــلــفــة مـــلـــيـــون ونــصــف 
مليون دوالر، يدفعها رجل األعمال 

كارلوس سليم.
• جــمــعــيــة لــجــنــة مــهــرجــانــات األرز 
مــقــرهــا فـــي مـــنـــزل الـــنـــائـــب ســتــريــدا 
ــع أيــــــــضــــــــًا، وهــــــــــي مــــــــن بـــن  ــ ــــجـ ــعـ ــ جـ
الجمعية  هــذه  أن  علمًا  مؤسسيها. 
الــســنــويــة  األرز  مـــهـــرجـــانـــات  تــنــظــم 
وعــدة  السياحة  وزارة  حــســاب  على 
لــن  ــام  ــعــ الــ الـــــــرأي  أن  إال  مـــتـــبـــرعـــن، 
يلتفت إلـــى هـــؤالء إنــمــا ســيــقــول إن 

ستريدا فعلت هذا كله.
أبـــرز رجـــال األعــمــال املحيطن بها، 

هم:

ــــذي  الـ كــيــروز  حميد  الــمــقــاول 

ــر،  يـــفـــوز بــمــشــروع ضــخــم تــلــو اآلخــ
مــن صيانة وإعـــادة تأهيل محطات 
التزلج في األرز إلى تنظيف املجارير 
في مدينة جونية وما بينهما. علمًا 

أن جان حميد كيروز هو:
¶ مــســاهــم رئــيــســي وعــضــو مجلس 
 ZAK BUSINESS شــركــة  فــي  إدارة 

CENTER العقارية.
¶ مــســاهــم رئــيــســي وعــضــو مجلس 
إدارة في شركة سيدرز هاي سكاي 

العقارية ايضًا.

ابراهيم الصقر

¶ رئيس مجلس إدارة شركة »سيدة 
زحلة للباطون الجاهز والزفت«.

الـــصـــقـــر  ¶ صــــــاحــــــب شــــــركــــــة غـــــــــاز 
ــارة الـــغـــاز  ــ ــــجـ لـــتـــخـــزيـــن وتـــعـــبـــئـــة وتـ
واملــــــــازوت وتـــوابـــعـــهـــمـــا، ومــحــطــات 

صقر للبنزين.
¶ شــــريــــك فــــي فــــوديــــم الــــتــــي تــعــنــى 
وفــــــق ســـجـــلـــهـــا الــــتــــجــــاري بــتــقــديــم 
ــة والـــعـــلـــمـــيـــة  ــيـ ــنـ ــفـ ــارات الـ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ االســ

والصناعية.

شفيق ثابت 

ــراء األراضـــــي واملــشــاريــع  ــذي يــمــول شــ ــ ال
اإلنمائية لجعجع وفق تصاريحها املوثقة 

هو:
ــاة  ــنــ قــ إدارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس   ¶

السومرية العراقية.
ــــي شـــركـــة  ــم الـــرئـــيـــســـي فـ ــاهــ ¶ املــــســ

• رئيس مجلس إدارة شركة صفدي 
غروب املساهمة الرئيسية في شركة 
مـــاريـــنـــا تــــــاورز الـــتـــي تــمــلــك املــجــمــع 
أطـــراف وسط  على  الضخم  السكني 
بــيــروت؛ مساحة املــشــروع 7000 متر 
أمــا معدل  وارتــفــاع املبنى 150 مترًا. 

سعر الشقة فسبعة مالين دوالر.
إدارات  شـــــــركـــــــة  فــــــــي  مـــــســـــاهـــــم   •
الرئيسية  املــســاهــمــة  لــالســتــثــمــارات، 
في TABARIS RESTAURANT التي 
يــرأس مجلس إدارتــهــا رجــل األعمال 
عبد  الرحمن  عبد  محمد  الــســعــودي 

العزيز الحميدي.
شــركــة  فــــي  إدارة  مــجــلــس  عـــضـــو   •
ــرأس  ــ الــــخــــزامــــى هـــولـــديـــنـــغ الــــتــــي تـ
مجلس إدارتها الرا محمد الصفدي.

 KAY -رئيس مجلس إدارة شركة •
S )HOLDING( SAL املالية.

 Stow إدارة شــركــة  رئــيــس مجلس   •
جــمــيــع  يــمــلــك  ال  لــكــنــه   Waterfront

أسهمها.
ــذه الـــشـــركـــة شــريــكــة بــنــســبــة نحو  هــ
50% في شركة إنماء واجهة بيروت 
البحرية التي يقول سجلها التجاري 
العقارين  وتطوير  »إنماء  هدفها  إن 
مــيــنــاء  مـــنـــطـــقـــة  ــن  ــ مـ و1456   1455
الـــحـــصـــن الـــعـــقـــاريـــة )زيـــتـــونـــة بــــاي( 
للسكن  املخصصة  األبنية  وتشييد 
والتجارة واملطاعم واملقاهي عليهما 

وتمويل وإدارة هذه املشاريع.
ـــ50% تــقــريــبــًا األخــــرى فتذهب  ــ أمـــا الـ

إلى شركة سوليدير،
علمًا بأن وزير اإلعالم السابق وليد 
الــــداعــــوق )املـــحـــســـوب عــلــى الــرئــيــس 
نجيب ميقاتي وعلى الوزير السابق 
عـــــدنـــــان قـــــصـــــار( مــــســــاهــــم رئـــيـــســـي 
يـــرأس  الـــتـــي   Stow Waterfront فـــي 

الصفدي مجلس إدارتها.
وعليه، يمكن القول إن سعد الحريري 
ــيـــديـــر( والـــصـــفـــدي  )مـــــن خـــــالل ســـولـ
)مــن خالل  مباشرة ونجيب ميقاتي 
ــاركــــون مـــلـــكـــيـــة الــــ  ــتــــشــ الـــــــداعـــــــوق( يــ
الــواجــهــة  تمثل  الــتــي   Zeitouna Bay

البحرية ملدينة بيروت.

محمد 
الصفدي

نعمة افرام

ــرة بــأن  ــرح مــ ــان الـــصـــفـــدي قـــد صــ ــ وكـ
حصته من املشروع ال تتجاوز %12، 
توفيره  العام جميل  الــرأي  »مرّبحًا« 
: »على الدولة 

ً
700 فرصة عمل، قائال

الذين  أن تشكر املساهمن  اللبنانية 
وضعوا من أموالهم وأوقاتهم لخلق 

هذا املشروع«.
ــلـــس أمـــــنـــــاء جـــامـــعـــة  ــجـ ــيـــــس مـ ــ • رئـ
الجنان التي صدر مرسوم جمهوري 

باستحداثها عام 2012.
• يدير مجموعة مشاريع استثمارية 
ــات الـــبـــنـــاء  ــاعــ ــطــ ــنـــوعـــة تـــشـــمـــل قــ ــتـ مـ
والتكنولوجيا  والــطــيــران  واإلســكــان 
والسياحة واملصارف في السعودية.

• أسس عام 2001 مؤسسة الصفدي 
االجتماعية والثقافية والرياضية.

• إبن شقيقه أحمد الصفدي:

.NBN مساهم في قناة ¶
¶ نائب رئيس مؤسسة الصفدي.

¶ رئيس نادي املتحد في طرابلس.

ال يترك 

رجال أعمال 

معراب 

قطاعًا 

مربحًا إال 

ويستثمرون  

فيه، 

أما وجهها 

 
ّ
الزحلي

الجديد فيدير 

 باسم  
ً
معمال

سيدة زحلة 

للباطون 

الجاهز
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سي.ايه.تي املالية.
»انترتاينمنت تو  ¶ مؤسس شركة 
موبايل انترناشيونال« التي ترأس 

مجلس إدارتها جانن تابت..

تادي رحمة 

شـــركـــة  إدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس   •
مجموعة التكنولوجيا عبر الشرق.

ومـــفـــوض  إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو   •
ار للطيران   - تــوقــيــع فــي شــركــة زي 
التي سجلت عــام 2009 وهــي تعنى 
بــاســتــثــمــار الــنــقــل الــجــوي الــعــارض 
ــراء وبيع  بــن لــبــنــان والـــخـــارج، وشــ
واســـتـــئـــجـــار  وإدارة  واســــتــــثــــمــــار 

الطائرات.
شـــركـــة  إدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس   •
NEJMEH PLAZA التي تعنى وفق 
املشاريع  بإنشاء  التجاري  سجلها 
ــة كــــاملــــطــــاعــــم والــــشــــقــــق  ــيــ ــاحــ ــيــ الــــســ
ــة والـــــفـــــنـــــادق والــــــنــــــوادي  ــ ــــروشـ ــفـ ــ املـ

الليلية.
شـــركـــة  إدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس   •
DOUBLE U CALL CENTER التي 
تعنى وفق سجلها التجاري بإدارة 
واســتــثــمــار مـــراكـــز خــدمــة اتــصــاالت 
وعنوان   .CALL CENTER الزبائن 
ــة الـــنـــجـــمـــة، بــنــايــة  ــاحــ الــــشــــركــــة: ســ

الوقف املاروني.
ومـــفـــوض  إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو   •
الــتــي   Mcash فـــي شــركــة بــالــتــوقــيــع 
تــعــنــى  وهـــــــي   2010 عـــــــام  ســـجـــلـــت 
واألنظمة  البرامج  وتجارة  بتطوير 
والشبكات اإللكترونية واملعلوماتية 
بحفظ  املتعلقة  الــربــط  وتــجــهــيــزات 
ــيـــــب املــــعــــلــــومــــات،  ــم وتـــــرتـــ ــيــ ــنــــظــ وتــ
بخدمات  املتعلقة  تــلــك  وخــصــوصــًا 
ــع والـــــتـــــحـــــويـــــل والـــــخـــــدمـــــات  ــ ــ ــدفـ ــ ــ الـ
الهاتف  بواسطة  األخــرى  املصرفية 
النصية  الخلوية  الــرســائــل  وخــدمــة 

والقصيرة.
• رئيس مجلس إدارة شركة الدوحة 

العقارية.
إدارة في  • مساهم وعضو مجلس 

شركة NIT sal Holding املالية.
 3000  Bliss شـــــركـــــة  مـــــؤســـــس   •
الــعــقــاريــة فـــي مــنــطــقــة راس بــيــروت 
التي آلت ملكيتها إلى عضو جمعية 
الـــصـــداقـــة الــلــبــنــانــيــة الــكــردســتــانــيــة 

نبيل حداد.
شـــركـــة  إدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس   •
سجلت  التي   DOMAZ HOLDING
إلــــى  فــــيــــهــــا  ــم  ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ ويـ  2011 عــــــــام 
جــانــب تـــادي، رئــيــس غــرفــة التجارة 
والــصــنــاعــة والــــزراعــــة فـــي طــرابــلــس 

والشمال محمد ذوق.
 ZR إدارة شــركــة  مــجــلــس  رئــيــس   •
 ،2010 عـــام  سجلت  الــتــي   Logistics
ويقول السجل التجاري إن وظيفتها 
ــقــــاري  ــتــــطــــويــــر الــــعــ ــلــــى الــ ــتــــركــــز عــ تــ
املــــقــــاوالت والـــبـــنـــاء وإدارة  ــال  ــمـ وأعـ

املجمعات السكنية والعقارية.
 ZR إدارة شــركــة  مــجــلــس  رئــيــس   •
 2010 عـــــام  ســجــلــت  الـــتـــي   Energy
النقل  أعمال  تتركز على  ووظيفتها 
الــبــحــري واالســـتـــفـــادة مـــن املــنــاطــق 

الجمركية الحرة.

شـــركـــة  إدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس   •
 ZR - DEVELOPMENT AND
TOURISM التي سجلت عام 2008، 
وعــنــوانــهــا وفـــق الــســجــل الــتــجــاري: 
املالية، بناية  النجمة، شــارع  ساحة 
الوقف املاروني. وهي تعنى بإنشاء 
السكنية، وتأجير  املجمعات  وإدارة 
ــــالت  ــحــ ــ ــيــــة واملــ ــنــ ــكــ الـــــــــوحـــــــــدات الــــســ

التجارية.
 ZR إدارة شــركــة  مــجــلــس  رئــيــس   •
 2005 عــــــام  ســـجـــلـــت  ــتــــي  الــ  WADI
ومــؤســســهــا وفـــق الــســجــل الــتــجــاري 
هو الوزير السابق محمد الصفدي.

 ZR  عــضــو مــجــلــس إدارة شـــركـــة •
.COMMODITIES sal

 ZR إدارة شــركــة  مــجــلــس  رئــيــس   •
.TOWERS SAL

 New • رئــيــس مجلس إدارة شــركــة 
Industrial Technology التي سجلت 
ــــق ســجــلــهــا  وفـ وتـــعـــنـــى   ،2008 ــام  ــ عـ
ما  وكــل  الطباعة،  بأعمال  التجاري 
يــتــصــل بــتــكــنــولــوجــيــا االتــــصــــاالت 
واملــعــلــومــاتــيــة وخـــدمـــات اإلنــتــرنــت، 
ــال اإلعـــــــالن والـــدعـــايـــة،  ــمــ ــة أعــ ــافــ وكــ

والتعهدات على أنواعها.
شــــركــــة  إدارة  ــلــــس  ــجــ مــ ــو  ــ ــــضـ عـ  •
التي   New Industrial Technology
هــي  وتـــعـــنـــى   ،2008 عــــــام  ســـجـــلـــت 
التجارية  األعــمــال  بجميع  األخــــرى 
املــتــصــلــة بــتــكــنــولــوجــيــا االتـــصـــاالت 

واملعلوماتية وخدمات اإلنترنت.
فـــي شــركــة  إدارة  مــجــلــس  عــضــو   •
HARBOUR TOWER العقارية التي 
يــســاهــم فيها رجـــل األعــمــال جــوزف 
ــــذي يـــديـــر عــــدد كبير  جــريــصــاتــي الـ
»ابسكوليفنت«  مــثــل  الــشــركــات  مــن 
التنظيفات،  قــطــاع  فــي  تــعــمــل  الــتــي 
و»بـــورتـــكـــن لــيــبــانــون« الـــتـــي تعنى 
بقطاع النقل في مرفأ بيروت وإدارة 

الحاويات.
فـــي شــركــة  إدارة  مــجــلــس  عــضــو   •
كــابــيــتــال تــــاورز الــتــي يــســاهــم فيها 

أيضًا جوزف جريصاتي.
األرز  إدارة شــركــة  رئــيــس مجلس   •
لــلــعــقــارات الــتــي ســجــلــت عـــام 2010 
التجاري  وفــق سجلها  تعنى  وهــي 
املــــقــــاوالت والـــبـــنـــاء وإدارة  بــأعــمــال 

املجمعات السكنية والتجارية.
شـــركـــة  إدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس   •

كونكشنز هولدنغ املالية.
• رئيس مجلس إدارة SJC هولدنغ 

املالية.
إدارة  مــجــلــس  وعـــضـــو  مـــســـاهـــم   •
التي  فــي شــركــة كونكشنز ســرفــســز 
ــنــــى وفــــــــق ســـجـــلـــهـــا الــــتــــجــــاري  تــــعــ
 internet انــتــرنــت  خـــدمـــات  بــتــقــديــم 
وتـــطـــويـــر   service Provider ISP
وانــشــاء الشبكات وتــركــيــب املــعــدات 
والتسويق والصيانة، وبيع وشراء 
وانتاج الوسائل واملاكينات واآلالت 
واملــــعــــدات واالجــــهــــزة االلــكــتــرونــيــة 
والسلكية والالسلكية واملعلوماتية 
ــة فــــــي األقـــــمـــــار  ــدمــ ــخــ ــتــ ــســ وتـــــلـــــك املــ

االصطناعية.
 Sales إدارة شركة  • رئيس مجلس 

.and Marketing Solutions

ــدز الــعــقــاريــة الــتــي  ــ ــــالم النـ شـــركـــة أحـ
ــا كــريــســتــوف  ــهــ ــــرأس مــجــلــس إدارتــ يـ
ــارلــــوس أبــو  كـــالســـي، ومــحــامــيــهــا كــ

جودة.
شــــركــــة  إدارة  ــلــــس  ــجــ مــ ــــس  ــيــ ــ رئــ  •
ســلــســتــن املــالــيــة الــتــي أســســهــا عــام 

.2013
ــبــــر مــــؤســــســــة جـــــورج  • مــــســــاهــــم عــ
ــــرام فـــي شــركــة »بــيــريــتــك فــانــد«  ن. افـ
)هــــــولــــــدنــــــغ( الـــــتـــــي يـــجـــتـــمـــع فــيــهــا 
اللبناني  االعــتــمــاد  وبــنــك  فرنسبنك 
وبنك عوده وجامعة القديس يوسف 
كبيرة،  مالية  شــركــة  عشرين  ونــحــو 
ويرأس مجلس إدارتها مارون نقوال 

شماس.
• مــــســــاهــــم فــــــي شـــــركـــــة فــيــنــيــســيــا 
ــلــــســــيــــاحــــة املــــتــــخــــصــــصــــة بـــالـــنـــقـــل  لــ

البحري.
في  إدارة  وعــضــو مجلس  • مساهم 

.PhoeniciA Tourism Management
في  إدارة  وعــضــو مجلس  • مساهم 
شركة يونيباك التي تعنى بصناعة 

ورق التغليف والكرتون.
في  إدارة  وعــضــو مجلس  • مساهم 
وتــوزيــع  لتعبئة  الصناعية  الــشــركــة 

الغاز ــ صيداكو ــ ش.م.ل.
ــاعــــد فـــــي شـــركـــة  ــر عـــــــام مــــســ ــ ــــديـ • مـ

غرينتكس.
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ــه  ــ ــتـ ــ ــنــــاء مـــســـاهـــمـــتـــه وزوجـ ــثــ ــتــ بــــاســ
السيدة نــاديــا عــون فــي قناة »أو تي 
فـــي« )ســجــل تـــجـــاري رقـــم 1900791 
ــم الـــعـــمـــاد  ــ ــروت(، ال وجـــــــود الســ ــ ــيــ ــ بــ
مــيــشــال عـــون فـــي أي ســجــل تــجــاري 

آخر.

إبنته ميراي عون: 

• مــســاهــمــة فـــي قـــنـــاة »أو تـــي فــي« 
وعضو مجلس إدارة فيها.

ــيـــس  رئـ الــــهــــاشــــم  روي  ــا  ــ ــهــ ــ زوجــ  •
مجلس إدارة »أو تي في«.

 إبنته كلودين عون: 

• مساهمة في قناة »أو تي في«.
شـــركـــة  إدارة  مــــجــــلــــس  رئــــيــــســــة   •
يقول  الــتــي  لــإعــانــات  »كليمنتني« 
ســجــلــهــا الــــتــــجــــاري إنـــهـــا تــســتــأجــر 
لـــوحـــات إعـــانـــيـــة ثــابــتــة ومــتــحــركــة 
)ســــــــــــيــــــــــــارة( ولــــــــــوحــــــــــات إعـــــانـــــيـــــة 
إلــكــتــرونــيــة. أمــا أبـــرز زبــائــن الشركة 
www. ــق مــوقــعــهــا اإللـــكـــتـــرونـــي ــ وفـ

املــتــحــف  ــم:  ــُهـ فـ  clementine-lb.com
والــريــاضــة،  الشباب  وزارة  الــوطــنــي، 
شركات عقارية، وزارة الثقافة، وزارة 
أو  قناة  تاكسي،  الخارجية، شركات 
تـــي فـــي، مــؤســســات مــجــتــمــع مــدنــي، 

سودامكو، كوغار، باتكو وسوكلني.

ـإبنته شنتال عون: 

• مساهمة في قناة »أو تي في«.
عــــدد األســـهـــم فـــي تــلــفــزيــون »أو تي 

في«: مليون و168 ألف سهم.
املــســاهــم األكــبــر هــي شــركــة »ليفانت 
مــيــديــا« وتــبــلــغ حــصــتــهــا: 249 ألــف 

سهم.
ــ  »ليفانت  شــركــة  فــي  الــوحــيــدة  املساهمة 
هولدينغ« هي تمامة أبي حبيب، ابنة رئيس 
أبــي  إدارة شــركــة كــفــاالت خــاطــر  مجلس 
حبيب. وشركة كفاالت تعنى وفق سجلها 
الــتــجــاري بضمان كــل قــرض صناعي أو 
زراعي أو سياحي يمنح من قبل املصارف 
العاملة في لبنان للمؤسسات االقتصادية 
الحجم.  املتوسطة  أو  الصغيرة  اللبنانية 
وفي هذا السياق، تساهم ليفانت هولدينغ 
في جريدة السفير، وفي »ليفانت تلكوم« 
تعنى  وهــــي  عــــام 2010  تــأســســت  الـــتـــي 
بــإنــشــاء مــراكــز اتـــصـــاالت واســتــثــمــارهــا، 
و»ليفانت كومرسيال بروبرتيز« العقارية، 
العقارية  بروبرتيز«  رزيدنشيال  »ليفانت 
أيضًا، و»ليفانت كونتراكتينغ« التي تعنى 
بالنقل، و»ليفانت حبوب«. ويشير السجل 
الشركات  غالبية  مكاتب  أن  إلــى  التجاري 
الــســابــق تــعــدادهــا تــقــع فـــي ســنــتــر ميرنا 

الشالوحي.

في  إدارة  مجلس  وعــضــو  مساهم   •
قناة »أو تي في«.

شــــركــــة  إدارة  ــلــــس  ــجــ مــ ــــس  ــيــ ــ رئــ  •
صحناوي للعقارات واألبنية.

ــة ب.  ــركــ ــــي شــ • مـــســـاهـــم رئـــيـــســـي فـ
هــيــلــز الــعــقــاريــة الـــتـــي يــســاهــم فيها 
أيــضــا مــســتــشــاره الــســابــق فــي وزارة 

االتصاالت كريم قبيسي.
• عضو مجلس إدارة في شركة املرفأ 

27 العقارية.
شــــركــــة  إدارة  ــلــــس  ــجــ مــ ــــس  ــيــ ــ رئــ  •

GENFIVE HOLDING املالية.
الحياة  على  التأمني  لجنة  رئيس   •
فــــي جــمــعــيــة شــــركــــات الـــضـــمـــان فــي 

لبنان.
• عــــضــــو جـــمـــعـــيـــة رجــــــــال األعــــمــــال 

.RDCL اللبنانيني
• والده موريس صحناوي:

.BLC رئيس مجلس إدارة مصرف ¶

• مستشاره كريم قبيسي هو:

ومـــحـــامـــي  إدارة  مـــجـــلـــس  ــو  عـــضـ  ¶
الـــعـــقـــاريـــة   BLACK ROCK شـــركـــة 
الــتــي ســجــلــت عــــام 2011، واملــســاهــم 
شبه الوحيد فيها هو الشيخ جاسم 
خــلــيــفــه بـــن حــمــد عــبــد الــلــه آل ثــانــي. 
وهو االبن األكبر ألمير قطر السابق 

حمد آل ثاني.
¶ شــــريــــك رئــــيــــســــي مـــــع غـــــي شـــــارل 
مـــوريـــس الــبــريــطــانــّي الــجــنــســيــة في 
شـــركـــة نـــومـــاديـــك دريـــــم الـــتـــي تعنى 
االتصال  وســائــل  واستثمار  بإنشاء 
وتنفيذ  وتصميم  واملتنقلة،  الثابتة 
الوسائط  واستثمار معدات متعددة 

ووسائل االتصال.
شـــــركـــــة  فــــــــــي  بـــــــــــــــــــــ%49  شـــــــــريـــــــــك   ¶
مجلس  يـــــرأس  الـــتـــي   SPEEDMOB
إدارتـــهـــا مــــارون نــقــوال شــمــاس وهــي 

تأسست عام 2015.
¶ محامي شركة الكابات السعودية 
ــرع لــبــنــان الــتــي تعنى  لــلــتــســويــق - فـ
بـــتـــوريـــد كـــل املــنــتــجــات الــكــهــربــائــيــة 
واالدوات  واملـــــــــــواد  ــة  ــيـ ــكـ ــيـ ــانـ ــكـ ــيـ واملـ
ــلـــة فــي  ــتـــعـــمـ ــة املـــسـ ــ ــيــ ــ واملـــــــعـــــــدات االلــ
الــصــنــاعــات الــكــهــربــائــيــة واملـــقـــاوالت 

الكهربائية.
ــيـــســـي فــــي شــركــة  ــرئـ ¶ املـــســـاهـــم الـ
»نــــــومــــــاديــــــك دريـــــــــــم« الـــــتـــــي يـــقـــول 
إن وظــيــفــتــهــا  الــــتــــجــــاري  الـــســـجـــل 
ــار  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــذ واسـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــم وتـ ــيــ ــمــ تــــصــ
وتــرويــج وتــركــيــب مــعــدات متعددة 
ــائـــل االتـــصـــال كما  الــوســائــط ووسـ

 Brands Holding شــركــة  مــحــامــي   •
SAL

• مــحــامــي شـــركـــة بــيــريــت الــعــقــاريــة 
الــتــي تــســاهــم فــيــهــا عــلــى نــحــو كبير 
ــة  ــركــ ــرا الــــعــــقــــاريــــة والــــشــ ــ ــقـ ــ ــة فـ ــ ــركـ ــ شـ

العقارية املالية.
• مـــحـــامـــي شـــركـــة انــفــســتــمــنــت انـــد 
شــركــة  ش.م.ل.  هـــولـــدنـــغ  بـــيـــزنـــيـــس 
يـــرأس مجلس إدارتــهــا  الــتــي  قابضة 

طه ميقاتي.

• إبنه شكيب وديع قرطباوي:

¶ مساهم رئيسي ومحامي شركة الحلول 
إدارتها  يــرأس مجلس  التي  الدائمة  البيئية 
صـــاح طــبــارة. وهـــي تعنى وفـــق سجلها 
أعــمــال معالجة  بجميع  بــالــقــيــام  الــتــجــاري 
منها.  والتخلص  الــنــفــايــات  ــواع  انـ مختلف 
النفايات  وهي الشركة املشغلة ملعمل فرز 

في صيدا.
 CLEAN C. SAL شـــركـــة  مــحــامــي   ¶
Holding التي يساهم املقاول جهاد العرب 

بشكل رئيسي فيها.
¶ محامي شركة ليفانت انفست اند 
مانجمنت غروب ش.م.ل. التي يرأس 

مجلس إدارتها ماهر صاح طبارة.
 Clean C Waterfront  محامي شركة ¶
ويـــقـــول   ،2014 عــــــام  ســـجـــلـــت  ــــتــــي  ال
سجلها التجاري إن وظيفتها إجراء 
ــاء وتــركــيــب  ــ ــــشـ ــال ودراســـــــــة وإنـ ــمــ أعــ
وصــــانــــة مـــحـــطـــات مـــعـــالـــجـــات املـــيـــاه 
ومحطات تحلية مياه البحر واآلبار 
ومحطات ضخ املياه وأجهزة الكلور، 
وبيع وشراء املياه واملوا الكيميائية.

 SOCIETE شـــــــركـــــــة  ـــــي  ـــامـ ــ ـــحـ ــ مـ  ¶
  LIBANAISE DE FACTORING
ــودة  ــ ــ ــــك عـ ــنـ ــ ــا بـ ــهــ ــيــ ــم فــ ــ ــاهـ ــ ــــسـ ــــي يـ ــتــ ــ الــ

للخدمات الخاصة.
و  POST PRINT محامي شركتي ¶

بريد  وشــركــة   POST INSURANCE
لبنان املساهمة فيهما.

¶ محامي شركة املشرق للعصير واأللبان 
التي يساهم فيها ماهر محمد  الصناعية 

نجيب ميقاتي.
هولدينغ   C-Com شــركــة  مــحــامــي   ¶
ــم فـــيـــهـــا مــــــــارون نــقــوال  ــاهـ ــتــــي يـــسـ الــ
الـــشـــمـــاس، ويـــــرأس مــجــلــس إدارتـــهـــا 
ــة  ــاويـ ــرتـ رئـــيـــس بـــلـــديـــة ســبــعــل الـــزغـ
ــا املــســاهــم  حــبــيــب هـــنـــري طــربــيــه. أمــ
األكبر فيها فهي شركة »ميدل إيست 
إنترنت كومباني ليمتد« غير املحدد 
في السجل التجاري مكان تسجيلها.

 Global Com شـــــركـــــة  ــي  ــامــ ــحــ مــ  ¶
وفـــق  تـــعـــنـــى  ــتــــي  الــ  Data Services
وإدارة  بـــإنـــشـــاء  الـــتـــجـــاري  ســجــلــهــا 
وصــيــانــة شــبــكــات تــبــادل املــعــلــومــات 
ــا بــالــشــبــكــة  ــهــ ــطــ بــــاالتــــجــــاهــــني، وربــ
 .V-Sat أجــــهــــزة  وإضـــــافـــــة  ــة  ــيــ ــدولــ الــ
ويــســاهــم فــي الــشــركــة كــل مــن حبيب 

طربيه ومارون شماس.
¶ مــحــامــي شــركــة ســـيـــدروس إلدارة 

العقارات.
¶ مــحــامــي شــركــة أوريــــــان 12 املــرفــأ 
الــعــقــاريــة الــتــي تــعــنــى وفـــق سجلها 
الــتــجــاري بــالــقــيــام أيــضــا بــكــل أعــمــال 

املقاولة والبناء والتعهدات.
ــك  ــيــ ــبــ ــريــ ــيــ شــ شــــــــركــــــــة  مــــــحــــــامــــــي   ¶
ش.م.ل.  شــــــور(  )اوف  أســـوشـــيـــتـــس 
يــــرأس مجلس  الــتــي  الــبــحــري  للنقل 
ادارتــــــهــــــا مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــلــــه مــحــمــد 

الرميزان السعودّي الجنسية.

ــريــــك مــــع أشــــقــــائــــه فــــي مــلــكــيــة  •  شــ
ــــود الـــتـــي  ــوقــ ــ مـــجـــمـــوعـــة مـــحـــطـــات الــ
تعرف بـ »محطات هاشم«: 18 محطة.

ــلـــنـــد لــيــمــتــد«  ــــي »تـــرنـــسـ ــك فـ ــريــ • شــ
تــعــنــى  وهــــــي   ،1981 عــــــام  املـــســـجـــلـــة 
بــــأعــــمــــال الــــنــــقــــل الــــبــــحــــري والــــبــــري 
والــــتــــرانــــزيــــت وتــخــلــيــص الــبــضــائــع 
العامة في لبنان والخارج  والتجارة 

وكل ما يتفرع عن هذه األعمال.

• شقيقه مالك هاشم:

كوالي  شــركــة  فــي  رئيسي  ¶ مساهم 
فارم التي تأسست عام 2013، ويشير 
إلــــى تخصصها  الـــتـــجـــاري  ســجــلــهــا 
باستيراد وبيع وشراء كل ما يتعلق 

باألدوية وما يباع في الصيدليات.

ابراهيم كنعان
• مساهم في قناة »أو تي في«.

ومـــحـــامـــي  إدارة  مـــجـــلـــس  ــو  عـــضـ  •
التي  هولدينغ  تشاين  ميديا  شركة 
يـــرأس مجلس إدارتـــهـــا عــبــد الــلــه بن 
عــلــي بـــن مـــبـــارك بــانــخــر الـــســـعـــودّي 
الخليجية  الشركة  وتمثل  الجنسية، 
لـــاعـــان والـــعـــاقـــات الــعــامــة - الــتــي 
تـــصـــدر صــحــيــفــة الـــشـــرق األوســــــط - 

املساهم األكبر فيها.
• شــريــك فـــي شــركــة ويــبــكــو ش.م.م. 
الــتــي تــعــنــى وفـــق ســجــلــهــا الــتــجــاري 
وادارة  الــســيــاحــيــة  الــشــقــق  بـــتـــجـــارة 

املطاعم.
ادارة  مـــجـــلـــس  وعــــضــــو  مــــؤســــس   •
ومــســاهــم فــي شــركــة املــتــحــدة للبناء 
واإلنــــمــــاء الـــعـــقـــاري يــونــيــانــد الــتــي 
يــرأس مجلس ادارتــهــا والــده يوسف 

كنعان.
• شقيقه وديع كنعان

¶ مــســاهــم مـــع أشــقــائــه وديــــع وبـــول 
وشديد في شركة »باين بــارك« التي 
ويـــقـــول سجلها   ،2006 عـــام  ســجــلــت 
الــتــجــاري إن وظــيــفــتــهــا شــــراء وبــيــع 
العقارات  وتملك وتأجير واستئجار 

وتشييد األبنية.
¶ املدير العام لفندق أكواريوم.

»كونتوار  مؤسسة  عــن  البحث  يفضي  ال 
إلى  العقاري  السجل  العقارية« في  األمانة 
أي نــتــيــجــة، بــرغــم شــهــرة املــؤســســة الــتــي 
في  الــعــام  بمديرها  وديـــع كنعان  يــوصــف 
املــقــابــات الــصــحــافــيــة، وهـــي نــاشــطــة في 
تجارة العقارات وإنشاء املشاريع السكنية 

منذ أكثر من ثاثني عام.

سيمون أبي رميا
إدارة  مـــجـــلـــس  ــو  وعــــضــ مـــســـاهـــم   •
فـــي شــركــة الـــرؤيـــة الــجــديــدة لــــإدارة 
ــة املــــســــاهــــمــــة فــــــي شـــركـــة  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
»كريستال باليه« املتخصصة بإدارة 
واســـتـــثـــمـــار املــنــتــجــعــات الــســيــاحــيــة 
أيضا  فيها  التي يساهم  والترفيهية 
السابق  النائب  نجل  عـــازار  ابــراهــيــم 

سمير عازار.

• شــريــك مــع مــســؤول الــنــقــابــات في 
ــلــــي حــنــا  ــر إيــ ــيــــار الــــوطــــنــــي الــــحــ ــتــ الــ
ومـــســـؤول الــطــاب فــي الــتــيــار فــادي 
 Geotechnical شــركــة  تملك  فــي  حنا 
التي تعنى وفق   Foundation Expert

سجلها التجاري بـ:
تنفيذ جميع األعمال الهندسية،

وتملك وتأجير واستئجار املطاعم 
والفنادق،

استقبال  موظفي  وتأهيل  وإعـــداد 
ومضيفات،

وتعهد الحفات الفنية من غنائية 
وموسيقية ومسرحية وراقصة،

ورش  التنظيفات  بأعمال  والقيام 
ــيـــدات وتـــعـــهـــدات الــنــظــافــة في  ــبـ املـ
ــات الـــعـــامـــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــلــــديــــات واملـ ــبــ الــ

والخاصة.
قـــنـــاة  ــي  ــ فـ إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو   •
»أو تــي فـــي«، رغـــم عـــدم ورود اسمه 

كمساهم.
• مــــؤســــس »جـــمـــعـــيـــة مـــهـــرجـــانـــات 
ــمــــار جـــبـــيـــل« الـــتـــي تــهــدف  قــلــعــة اســ
القلعة  فــي  املــهــرجــانــات  تنظيم  إلـــى 
عــلــى أنـــواعـــهـــا، وتــقــديــم املــســاعــدات 
االجتماعية للمحتاجني ضمن نطاق 

البلدة والقرى املحيطة بها.
• مؤسس جمعية »بترونيات« التي 

يقول العلم والخبر إن مهمتها:
وضــــــــــــع الـــــــــــــدراســـــــــــــات اإلنـــــمـــــائـــــيـــــة 
ــهـــدف إنـــمـــاء  والـــعـــمـــرانـــيـــة لـــلـــدولـــة بـ

منطقة البترون.
• مؤسس جمعية »أورانج لإلنماء« 

التي يقول العلم والخبر إن هدفها:
تــنــفــيــذ مــخــتــلــف مـــشـــاريـــع اإلنــــمــــاء 
الــبــيــئــي واالقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي 

والثقافي والسياحي والزراعي.

• مستشاره جان جبران 
إلدارة  اللبناني  للمركز  مــديــرًا  عــني 
وتــرشــيــد اســتــهــاك املــيــاه فــي وزارة 

الطاقة هو:
مــديــر املـــشـــاريـــع فـــي شــركــة االتــحــاد 
فــازت عام  التي  والــتــجــارة  للهندسة 

2013 بـ:
مــشــروع إنــشــاء ســد جنة العائد لــوزارة 

الطاقة،
ــاف  ــ ــيـ ــ ــة األلـ ــ ــزمـ ــ ــيـــت حـ ــبـ ــثـ ــــي تـ ــــروعـ ــــشـ مـ

البصرية التابع لوزارة االتصاالت،
ــعــــود لـــــــوزارة  مــــشــــروع بـــنـــيـــة تــحــتــيــة يــ
 ,6  Phase  ,OSP2( أيــضــًا  االتـــصـــاالت 

.)3 Package

• مستشاره أمل أبو زيد:

ــام 2009 فــي شركة  ¶ شــريــك مــنــذ عـ
ــام فــطــايــرجــي  ــ ــنــــالــــني« مـــع وسـ »أدريــ
الـــســـعـــودي الــجــنــســيــة، وهــــي شــركــة 
ــال املــتــعــلــقــة  ــمــ تــتــعــاطــى جــمــيــع األعــ
مـــبـــاشـــرة وغـــيـــر مـــبـــاشـــرة بـــاإلعـــان 

والتسويق والعاقات العامة.

ميشال 
عون  

نقوال 
الصحناوي

شكيب 
قرطباوي

عباس هاشم جبران
 باسيل

في  إدارة  مجلس  وعــضــو  مساهم   •
بنك االمارات ولبنان.

• مؤسس، لكنه لم يعد مساهمًا وال 
عضو مجلس إدارة، في شركة شركة 
»غروب املر« التي سبق اإلشارة إليها 

في الصفحة 23.

عضو مجلس إدارة بنك بيبلوس

)املعلومات املذكورة عن عبود نقلت حرفيًا 
ــا الــتــيــار  ــهـ مـــن الــســيــرة الـــذاتـــيـــة الـــتـــي وزعـ
الوطني الحر يوم تعيينه وزيرًا، ولم تتوافر 

في السجل التجاري وثائق تؤكدها(.
• رئيس مجلس إدارة معمل جي بي 

آي للصناعات الباستيكية.
• املدير العام لـ »بالستيك إنجنرينغ 

بروجكتس« في لندن.
• مــديــر شــركــة جـــنـــرال مــاشــيــنــز أنــد 

ميتال بروسسنغ.
• رئيس مجلس إدارة شركة النعص 

للمأكوالت.
• رئيس جمعية »اخضر دايم«.

• عضو في غرفة التجارة االميركية 
– اللبنانية.

• عضو في غرفة التجارة الدولية.

سليم 
جريصاتي

أرتور نظريان   

فادي عبود

أعضاء 

قيادة 

حزب التيار 

الوطني 

الحر 

الحاليون 

هم 

مجموعة 

مساهمين 

في شركة 

عقارية 

تأسست 

عام 2012 

لشراء 

عقارات 

في سوق 

البترون 

وإدارة 

المطاعم 

والمقاهي 

والمالهي 

الليلية

األنشط 

في قطاع 

األعمال 

في البيئة 

العونية 

هم 

مستشارو 

الوزراء 

الحاليين 

والسابقين 

الذين 

يالحقون 

»البيزنس« 

أينما كان 

دون 

توقف عند 

أية اعتبارات 

سياسية

كتاب كتاب
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الـــصـــنـــدوق  إدارة  مــجــلــس  عـــضـــو   ¶
االجتماعي املاروني.

 ONEإدارة شــركــة ¶ رئــيــس مــجــلــس 
 LINE MONEY TRANSFER
 ،- SERVICES )OMTS( SAL

ومحاميها كارلوس أبو جودة.
ــريــــك فــــي أديــــكــــو الـــتـــجـــاريـــة و ¶ شــ

 »ADICO« Investment Corporation
ــعــنــى بـــالـــتـــجـــارة املــثــلــثــة بني 

ُ
الـــتـــي ت

ــــدول الــعــربــيــة وبعض  بــريــطــانــيــا والـ
الــــــــــــدول األفـــــريـــــقـــــيـــــة، انـــــطـــــاقـــــا مــن 
بــريــطــانــيــا، وخــصــوصــا فـــي الــبــلــدان 
ــة لـــلـــســـيـــطـــرة  ــعــ ــاضــ ــــت خــ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ الـ
 English speaking ــة  ــزيــ ــيــ ــلــ ــكــ اإلنــ
األساسية  الشركة  countries. ومهمة 
تأمني القروض من خال املؤسسات 

واملصارف البريطانية لهذه الدول.
¶ مؤسس جمعية »األرض البيضاء« 
الــتــي يــقــول الــعــلــم والــخــبــر الــخــاص 
بــهــا إنــهــا تعنى بــتــأمــني ســبــل عيش 
داخل  اللبنانيني  للمواطنني  منتجة 

قراهم.
يــرزة  إدارة شــركــة  رئــيــس مجلس   ¶
ــي تـــســـجـــلـــت عــــــام 2008  ــتــ الــ إيـــلـــيـــت 
ــا  ــهـ ــا الـــــتـــــجـــــاري إنـ ــهـ ــلـ ــول ســـجـ ــ ــقــ ــ ويــ
واملــطــاعــم  املــقــاهــي  باستثمار  تعنى 
ــادق والـــشـــقـــق  ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــــات والــ ــيــ ــ ــوتــ ــ واملــ

املفروشة.

باسم  عقارية  شــركــة  2012 سجلت  عــام 
»بترون أولد سوق« وهي تهدف وفق 

سجلها التجاري إلى:
ــارات وإنــــشــــاء  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ شــــــــراء وبــــيــــع الـ

األبنية وبيعها،
وإدارة  واســتــثــمــار  وإنــشــاء  وتملك 
ــم واملــــقــــاهــــي  ــ ــاعــ ــ ــطــ ــ ــادق واملــ ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ ال

واملاهي الليلية،
وشق الطرقات والقيام بالتجهيزات 
الــازمــة لــتــأمــني حــاجــات الــعــقــارات 

من مجارير ومياه وكهرباء.
يرأس مجلس إدارتها داني ضومط، 
ــا شـــركـــة  ــهــ ــيــ وأبــــــــــــرز املــــســــاهــــمــــني فــ

»ليبانيز ديفولبمنت«.
املــــوقــــع الـــرســـمـــي لــلــمــهــنــدس دانــــي 
ضــومــط هــو نفسه املــوقــع الـــذي قــال 
ــه املـــوقـــع  ــ الــــوزيــــر جــــبــــران بـــاســـيـــل إنـ
املتخصص بعرض عمله في مقابلته 
مع جورج صليبي بتاريخ 15 تشرين 
الــثــانــي، ويــبــني إنــجــازهــمــا أكــثــر من 
عشرة مشاريع بني: البياضة، الرابية 
إنــجــاز خمسة  واستكمالهما  وفــقــرا، 

مشاريع هي:
فائقة  طــبــقــات  ــع  أربــ  :2486  Bayada
الفخامة في مبنى سكني يطل على 
فيها  الواحدة  الشقة  البحر، مساحة 

450 مترًا مربعا.
Faqra 7932: شاليهات فائقة الفخامة 
 Faqra Club & Resort قلب  فــي  تقع 
ــاع 1800 مـــتـــر. وتـــتـــراوح  ــفــ ارتــ عــلــى 
مساحة الشاليه بني 275 مترًا مربعا 

و330 مترًا مربعا.
مساحة  تـــتـــراوح  حــيــث   7939  Faqra

الشاليهات بني 250 مترًا و400 متر.
فــائــقــة  طـــبـــقـــات  أربــــــع   :475  Rabieh
الفخامة في مبنى سكني يطل على 
املنت الشمالي والشاطئ، حجم الشقة 

الواحدة 380 مترًا مربعا.
فــائــقــة  طــبــقــات  أربـــــع   3756  Rabieh
الفخامة في مبنى سكني يطل على 
املنت الشمالي والشاطئ، حجم الشقة 

الواحدة 530 مترًا مربعا.

علما بـــأن الــســجــل الــعــقــاري الــخــاص 
بضومط يبنّي امتاكه 12 عقارًا بني 
املنت والبترون؛ 7 منها في البترون، 
3 في قرنة شهوان وعقار في كل من 

املطيلب والنقاش.

ــة عــقــاريــة  ــركـ • لــيــبــانــيــز ديــفــوملــبــنــت شـ
مجلس  ويـــتـــألـــف   ،2012 عــــام  تــأســســت 
إدارتـــهـــا مـــن قـــيـــادة الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
ــريـــق عـــمـــل الــــوزيــــر جـــبـــران  الـــحـــالـــيـــة أو فـ
هــو  اإلدارة  مـــجـــلـــس  فـــرئـــيـــس  ــيــــل.  بــــاســ
ــا  ــــدس دانـــــــــي ضـــــومـــــط أيــــــضــــــًا، أمــ ــنـ ــ ــهـ ــ املـ
فهم:  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  املساهمون 
الوزير الياس بوصعب، نائب رئيس التيار 
الوطني الحر رومــل شــاوول صابر، رجل 
األعمال أكرم حلبي، وشركتا غروبكا التي 
الصناعيني  جمعية  رئــيــس  فيها  يساهم 
يرأس  التي  ونوسترا  افــرام،  نعمة  السابق 
إميل رحمة  النائب  إدارتــهــا عديل  مجلس 

رجل األعمال جوزف غصوب.

الحر  الوطني  التيار  رئيس  نائب 
رومل صابر

ــتـــه في  • مــســاهــم أســـاســـي مـــع زوجـ
قناة أو تي في.

• مــســاهــم وشــريــك رئــيــســي وعضو 
 WHITE شـــركـــة  فــــي  إدارة  مــجــلــس 
 MOUNTAIN TECHNOLIGIES
الــتــي يــقــول ســجــلــهــا الــتــجــاري إنــهــا 
تتعاطى »تحضير برامج املعلوماتية 
ــا واالتــــجــــار  ــهــ ــلـــى اخــــتــــاف أنــــواعــ عـ
العامة  املؤسسات  مع  والتعاقد  بها 
والــرســمــيــة والــخــاصــة واألشـــخـــاص 

في ما يتعلق بهذه البرامج«.
شــركــة  فــــي  إدارة  مــجــلــس  عـــضـــو   •
»لــيــبــانــيــز ديــفــولــبــمــنــت« املــســاهــمــة 
ــتـــرون أولـــد  الــرئــيــســيــة فـــي شــركــة »بـ

سوق« العقارية.
• شــريــك أســـاســـي ومـــفـــوض توقيع 
ــكــــولــــي  ــة ســ ــ ــ ــركـ ــ ــ بـــــــاالتـــــــحـــــــاد فــــــــي شـ
املتخصصة وفق سجلها التجاري بـ:

الداخلية  املعلوماتية  شبكات  تحضير 
والخارجية واإلنترنت،

وتركيب الحواسيب واالتجار بها،
وتـــحـــضـــيـــر بــــرامــــج املـــعـــلـــومـــاتـــيـــة عــلــى 

اختاف أنواعها،
والتعاقد مع املؤسسات التربوية وغيرها 

في ما يتعلق بهذه البرامج.
شــركــة  فــــي  إدارة  مــجــلــس  عـــضـــو   •
»لــيــبــانــيــز ديــفــولــبــمــنــت« املــســاهــمــة 
ــتـــرون أولـــد  الــرئــيــســيــة فـــي شــركــة »بـ

سوق« العقارية.

أكرم حلبي 

• مساهم في »ليبانيز ديفولبمنت« 
إدارة  فــــي  شــقــيــقــه  مــــع  يــــتــــشــــارك   •
شـــركـــة »دروغــــــــري فــيــنــيــســيــا« الــتــي 
تــعــنــى بــتــجــارة واســـتـــيـــراد وتـــوزيـــع 
التجميل  األدويــة واألعشاب وأدوات 
والكوزمتيك واملعدات واآلالت الطبية 

على مختلف أنواعها.

الوزير الياس بو صعب

شــركــة  فــــي  إدارة  مــجــلــس  عـــضـــو   •
»لــيــبــانــيــز ديــفــولــبــمــنــت« املــســاهــمــة 
ــتـــرون أولـــد  الــرئــيــســيــة فـــي شــركــة »بـ

سوق« العقارية.
شــــركــــة  إدارة  ــلــــس  ــجــ مــ ــــس  ــيــ ــ رئــ  •
»الــــــجــــــبــــــال« الـــــتـــــي يـــــقـــــول ســجــلــهــا 
ــتــــجــــارة  ــنــــى بــ ــعــ ــاري إنـــــهـــــا تــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــقـــارات وشــــق الـــطـــرقـــات وتــأهــيــل  الـــعـ

الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة. ويـــشـــيـــر الــســجــل 
ــقـــاري لــقــضــاء املــــنت إلــــى امــتــاك  ــعـ الـ
»الجبال« 18 عقارًا في منطقة بكفيا، 
ــة رئــيــس الـــحـــزب الــقــومــي  عــلــمــًا بـــأن زوجــ
أسعد حردان عضو مجلس إدارة في هذه 

الشركة.
ــدى  ــ ــر »مـ ــ ــديـ ــ ــك ومـ ــ ــالـ ــ • مــــؤســــس ومـ
غروب« التي سجلت عام 2013 لتقديم 
ــــات واالســـــتـــــشـــــارات  ــــدمـ ــــخـ ــيـــع الـ جـــمـ
برامج  بتطوير  املتعلقة  والــدراســات 
ــــع  ــواقـ ــ الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر وتــــأســــيــــس املـ
منها  وتتفرع  وإدارتها،  اإللكترونية 

إذاعة صوت املدى.
• رئيس مجلس إدارة مستشفى األرز.

واملـــســـاهـــم  إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ  •
الرئيسي في شركة جتس هولدينغ.

• مؤسس شركة »سما دبيـ ـ سيدرز« 
ــــي انـــتـــقـــلـــت غـــالـــبـــيـــة  ــتـ ــ الــــعــــقــــاريــــة الـ
ذ.م.م.  أوريــكــس  إلـــى شــركــة  أسهمها 
املسجلة في اإلمارات، ويرأس مجلس 
إدارتــــهــــا يــاســر عــبــد الــرحــمــن أحــمــد 
بـــن زايــــــد، عــلــمــا بــــأن أحــــد مــؤســســي 
الــشــركــة مـــع بــوصــعــب هـــو املــحــامــي 
فادي مغيزل الذي أعد لوزارة الطاقة 
في عهد الوزير جبران باسيل امللف 
القانوني والتعاقدي الخاص بإنتاج 

الغاز اللبناني. ومغيزل هو:
 Rocket Internet ــة  ــركـ شـ مـــحـــامـــي   ¶
وهي   2011 عــام  أنشئت  الــتــي   Lebanon

تضم ثاث شركات إنترنت أملانية.
 BWSC Lebanon شـــركـــة  مــحــامــي   ¶
ســجــلــهــا  يـــشـــيـــر  ــتــــي  ــ ال  Construction
الــتــجــاري إلـــى ضــمــهــا مــجــمــوعــة شــركــات 
محركات  بتركيب  تعنى  وهــي  دنماركية، 
الطاقة  لتوليد  السرعة  متوسطة  عكسية 
الحرارية  املحطات  مــواقــع  فــي  الكهربائية 

في الذوق والجية.
¶ مـــحـــامـــي شـــركـــة مــجــمــوعــة اإلمـــــــارات 
عــام 2010  التي سجلت  املتحدة  لألعمال 
ــاري بتملك  ــجـ ــتـ الـ وتــعــنــى وفــــق ســجــلــهــا 
واســتــثــمــار املـــقـــاهـــي وتــــجــــارة الــحــلــويــات 
واملــأكــوالت واملــشــروبــات. ويـــرأس مجلس 
الرحمن  عبد  الجليل  عبد  أحــمــد  إدارتــهــا 

البلوك اإلماراتي الجنسية.
ريـــزيـــدانـــســـز  أو.  أم.  ــة  شـــركـ مـــحـــامـــي   ¶
املساهم  أن  الــتــجــاري  يــبــني سجلها  الــتــي 
أورينتال  مندرين  شــركــة  فيها  الرئيسي 
مفوضي  أربعة  وهناك  البريطانية،  ليمتد 
ــــي، أملـــانـــي  ــرالـ ــ ــتـ ــ ــيـــة، أوسـ تـــوقـــيـــع: بـــريـــطـــانـ

وفرنسي.
 MICROSOFT ــة  ــ ــركـ ــ شـ ــامــــي  ــحــ مــ  ¶

LEBANON
ــط لــلــمــقــاوالت ــ  ــ ¶ مــحــامــي شــركــة األوسـ
الــتــجــاري إنها  الــتــي يــقــول سجلها  لــبــنــان 
البناء واملقاوالت والتعهدات  تعنى بأعمال 
بــكــل أنـــواعـــهـــا، ســــواء كــمــقــاول أصــلــي أو 
الديكور،  أعمال  تنفيذ  إلى  إضافة  فرعي. 
ــاء وتـــطـــويـــر بـــرمـــجـــة الــكــومــبــيــوتــر  ــشــ وإنــ
وتقديم االستشارات والدعم الفني في ما 

يتعلق بها.

بيعها وتشغيلها وتأجيرها.
 ICC HOLDING شـــركـــة  مــحــامــي   ¶
ــتـــرونـــي  ــكـ ــتــــي يـــشـــيـــر مـــوقـــعـــهـــا اإللـ الــ
عـــدة  ضــمــهــا  ــــى  إلـ  www.icc.com.lb
شـــــركـــــات تـــعـــنـــى جـــمـــيـــعـــهـــا بــتــقــديــم 
الـــخـــدمـــات الــتــكــنــولــوجــيــة، وتــجــهــيــز 
كــــل مــــا لــــه عــــاقــــة بـــالـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات 
واإللــــكــــتــــرونــــيــــات، وهــــــي عـــمـــلـــت فــي 
الــســنــوات القليلة املــاضــيــة مــع األمــن 
الداخلي واألمن العام ووزارات الزراعة 
والثقافة واالتصاالت والعمل، ومرفأ 
بـــيـــروت والــقــصــر الـــرئـــاســـي. وتــــرأس 
مجلس إدارتــهــا عضو مجلس بلدية 
بــيــروت وشقيقة مــســؤول بــيــروت في 

تيار املستقبل بشرى عيتاني.
¶ مـــحـــامـــي شـــركـــة عــيــســى هــولــدنــغ 
عــدة شــركــات عقاريات  فــي  املساهمة 

واتصاالت وترأس مجلس إدارتها.
¶ مــــحــــامــــي شــــركــــة بـــــريـــــدج هـــــاوس 
ــغ املــتــخــصــصــة  ــدنـ ــرايـ كـــومـــوديـــتـــيـــز تـ

بالنقل البري والبحري والجوي.
 Bridgehouse CIN شــركــة  محامي   ¶

.Energy
 GEO-DATAWARD محامي شركة ¶
ــألـــف مـــجـــلـــس إدارتــــــهــــــا مــن  ــتـ ــتــــي يـ الــ

مجموعة مسؤولني عونيني.
 Bliss Capital SAL شركة  محامي   ¶
الــتــي يـــرأس مجلس إدارتـــهـــا رازمــيــك 

روي بيار بوالديان.
¶ مـــحـــامـــي شـــركـــة عــيــســى هــولــدنــغ 
تــرأس مجلس  التي  )قابضة(  ش.م.ل. 

إدارتها بشرى عيتاني.
 MIA SERVICES شــركــة  مــحــامــي   ¶
الــتــي تــعــنــى وفــــق ســجــلــهــا الــتــجــاري 
واالدوات  الــتــجــمــيــل  مــــــواد  بـــتـــجـــارة 
الطبية  واملـــعـــدات  واالالت  واالجـــهـــزة 
والــريــاضــيــة  والتجميلية  والــصــحــيــة 

واملعالجة الفيزيائية.
¶ محامي الشركة العاملية للحاسبات 
ــي تـــــــرأس مــجــلــس  ــتــ واالتـــــــصـــــــاالت الــ
ــشــــرى عـــيـــتـــانـــي الـــســـابـــق  إدارتــــــهــــــا بــ

ذكرها.
 EUROPHARMED  محامي شركة ¶

.SAL
املالية  االستشارات  ¶ محامي مكتب 
الــــــذي يــعــنــى بـــتـــقـــديـــم االســــتــــشــــارات 
ــيــــة والــــــدخــــــول فــي  ــالــ والـــتـــحـــالـــيـــل املــ

املنقصات.
الــســحــاب العقارية  ¶ مــحــامــي شــركــة 
ــا رشـــاد  ــهــ ــرأس مــجــلــس إدارتــ ــ الـــتـــي يـ

مصطفى درنيقة.
 JAKY FOOD AND محامي شركة ¶

.CATERING

آالن عون
 A CONSULTING شريك رئيسي في •
الــتــي   & MANAGEMENT SERVICES

تعنى وفق سجلها التجاري بتقديم 
الهندسية  واالستشارات  الدراسات 
املعلوماتية واالحصائية وتنفيذها 
وإدارة مشاريع هندسية معلوماتية 
واحصائية. علما أن محامي الشركة 

هو النائب ابراهيم كنعان.



• شــريــك فــي غــلــوبــال لــلــطــيــران التي 
ــدمــــات املــســافــريــن  تــعــنــى بـــتـــأمـــن خــ
ــيـــع تــــذاكــــر الــســفــر  ــثـــل بـ ــاح مـ ــيــ ــســ والــ

والرحالت.
إدارة  مـــجـــلـــس  وعــــضــــو  مـــســـاهـــم   •
ومــــــــحــــــــامــــــــي شــــــــركــــــــة مــــيــــلــــيــــنــــيــــوم 
انـــــــتـــــــرنـــــــاشـــــــيـــــــونـــــــال الــــــــتــــــــي تـــعـــنـــى 
ــارة  ــتـــجـ ــاري بـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وفـــــــق ســـجـــلـــهـــا الـ
مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل، واملــكــمــالت 
ــدات  ــيــ ــبــ ــوع، واملــ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الــــغــــذائــــيــــة، والـ
والــــتــــنــــظــــيــــف،  الــــغــــســــيــــل  وأدوات 
ومستلزمات  وااللــبــســة،  والــنــبــاتــات، 
صالونات الحالقة والتجميل، إضافة 
إلــى االشــتــراك فــي املناقصات العامة 

والخاصة.
ومـــحـــامـــي  إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو   •
تعنى  الـــتـــي   MED WORLD شـــركـــة 
ــارة  ــتـــجـ ــاري بـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وفـــــــق ســـجـــلـــهـــا الـ
املعدات الطبية، وخصوصًا ما يتعلق 
بعمليات القلب والقلب االصطناعي. 
ــراك فـــي املـــنـــاقـــصـــات الــعــامــة  ــ ــتـ ــ واالشـ
ــة لــتــجــهــيــز املــســتــشــفــيــات  ــاصــ ــخــ والــ

وتأسيسها.

وهو محامي الشركات التالية:

 GLOBAL TECHNICAL  •
مجلس  يــرأس  التي   MANAGEMENT
إدارتـــــهـــــا شــقــيــقــه ســــيــــرج أســــــــود، وهـــي 
وفــــق  ــنــــى  ــعــ وتــ  2013 عـــــــام  ســـجـــلـــت 
وصيانة  بفحص  الــتــجــاري  سجلها 
ــدن الـــعـــائـــمـــات الـــبـــحـــريـــة ومـــعـــدات  ــ بـ
ــاذ الـــبـــحـــري،  ــ ــقـ ــ إطــــفــــاء الـــحـــريـــق واإلنـ
الــســفــن واملــنــصــات واملــنــشــآت  وإدارة 

البحرية والشركات البحرية.
• تــكــمــو انــتــرنــاشــيــونــال الــتــي تــعــنــى وفــق 
العامة  املناقصات  في  باالشتراك  سجلها 

والخاصة.
• ايفازيون سود التي يرأس مجلس 
إدارتها الياس أسود. وهي تعنى وفق 
الخدمات  بتقديم  الــتــجــاري  سجلها 
الــســيــاحــيــة والـــفـــنـــدقـــيـــة، واســتــثــمــار 
الفنادق واملطاعم واملقاهي، والدخول 
في املناقصات واملــزادات وااللتزامات 

في الحقلن العام والخاص.
ترأس  التي   TREATS HOLDING  •
مجلس إدارتها ماري كرستن الياس 
أسود صفير، وأعضاء مجلس اإلدارة 

هم: فيليب وبيار وكارين أسود.
• تــريــو الــتــي تـــرأس مجلس إدارتــهــا 
مـــــــــــاري كــــريــــســــتــــن الـــــــيـــــــاس اســـــــود 
وفيليب  بــيــار  فيها  ويساهم  صفير، 
ــي تـــعـــنـــى وفـــق  ــ وكـــــاريـــــن أســــــــود. وهــ
الخدمات  بتقديم  الــتــجــاري  سجلها 
الـــســـيـــاحـــيـــة والـــفـــنـــدقـــيـــة واســـتـــثـــمـــار 
ــادق والــــــــصــــــــاالت والـــــــنـــــــوادي  ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ ال
السياحية، وافتتاح املطاعم واملقاهي 

املتخصصة باملأكوالت االيطالية.
 ABRAJ FOODS شــركــة  مــحــامــي   •
ــا مـــاري  ــهــ ــرأس مــجــلــس إدارتــ ــ الـــتـــي تـ
ــــاس اســـــــــود صـــفـــيـــر،  ــيــ ــ كـــريـــســـتـــن الــ
ويـــتـــشـــارك أســهــمــهــا فــيــلــيــب وبـــيـــار 
ــق ســجــلــهــا  ــ ــي تـــعـــنـــى وفــ ــ أســــــــود. وهــ

بتجارة املواد الغذائية واملأكوالت.

زياد أسود

)هيثم 

الموسوي(

Shades of رفيق الحريري
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التي  انــد سمايل هولدينغ  • سويت 
يرأس مجلس إدارتها وسام ابراهيم 

أبو عياش.
سجلت  الــتــي   UTSCH LEBANON  •
إن  الــتــجــاري  ويــقــول سجلها  عـــام 2013، 
الــســيــارات ووثــائــق  لــوحــات  بــيــع  وظيفتها 
ــرى، وتــركــيــب وصــيــانــة منشآت  أمــنــيــة أخــ
ــلــــوحــــات كــأنــظــمــة  ــ ــة ل ــ ــــروريـ ــــضـ اإلنـــــتـــــاج الـ
لتسجيل  أخـــرى  مــعــدات  أيــة  أو  الكمبيوتر 

املركبات.
 NEW LOOK PRODUCTION  •

.INTERNATIONAL
• »ت ر س« التي سجلت عــام 2013، 
تعنى  إنها  التجاري  سجلها  ويقول 
بـــاالســـتـــثـــمـــارات الـــتـــجـــاريـــة وتــقــديــم 
ــيـــة والـــفـــنـــدقـــيـــة  ــيـــاحـ الــــخــــدمــــات الـــسـ
واستثمار الفنادق واملطاعم واملقاهي 

والصاالت والنوادي السياحية.
لــــــانــــــشــــــاءات  غــــــــــــروب  ســــتــــيــــشــــا   •

واالعمار.
.LIANO HOLDING •

ــوري« الـــتـــي تــعــنــى  ــ ــتــ ــ • »عــــــون روســ
الغذائية  املــواد  وفق سجلها بتجارة 
والـــحـــلـــويـــات والـــــبـــــزورات والــكــحــول 
والــــدخــــان عــلــى انـــواعـــه واملــعــجــنــات. 

وبيع اليانصيب واللوتو.
• »ريشاز« لتأجير السيارات.

• عجيل للتصاميم والتعهدات.
 BUILD TEK S.A.R.L BT S.A.R.L •
أعمال  بكل  وفــق سجلها  تعنى  التي 
ــزامـــات فـــي  الــقــطــاع  ــتـ املـــقـــاوالت وااللـ
الـــعـــام والـــخـــاص. وتــنــفــيــذ وتصميم 
الديكور الداخلي والخارجي. وانشاء 
ــة  ــافــ ــــالط والـــــــرخـــــــام وكــ ــبــ ــ ــ ــل ال ــامــ ــعــ مــ
مــلــحــقــاتــهــا مـــن مــنــاشــيــر كــهــربــائــيــة 

وميكانيكية.

كتاب
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ما ورد في امللحق بأعداده الثالثة 
يسلسل دون تحليل أو اتهامات 

الشركات التجارية والعقارية 
واملالية الخاصة بالنواب والوزراء 
واألشخاص املحيطني بهم، كما 

وردت في السجل التجاري في وزارة 
العدل. ومعطيات السجل التجاري 

مجرد تمهيد لعرض الحق ملعطيات 
السجل العقاري، خصوصًا أن 
غالبية السياسيني ال يسجلون 
العقارات بأسمائهم بل بأسماء 

الشركات التي سبق تعدادها. وإذا 
كان لدى البعض انطباع بتعّمد 

إخفاء معلومات عن شخصيات أو 
قوى سياسية محددة، فإن »األخبار« 

تعّبر عن استعدادها للتزود بأي 
معطيات موثقة بشأن سياسيني 

آخرين، عبر البريدين اإللكترونيني:
 info@al-akhbar.com

 al.akhbar@hotmail.com
وستنشرها فور التأكد من صحتها.
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