
رلى ابراهيم وغسان سعود

لـــم يــعــد الــعــمــل الــســيــاســي يــتــطــلــب بيع 
اســتــرزاق  بــاب  السياسة  بــاتــت  األرزاق. 
يدّر أراضي ومباني وفنادق و»موالت«. 
لم يعد السياسي يقترض من املصارف. 
ــي مــجــالــس إدارات  بـــــات، هــــو، عــضــو فـ
أو  فيها  أساسيًا  مساهمًا  أو  املصارف 
مــحــامــيــًا عـــن مــصــالــحــهــا فـــي مجلسي 
الــنــواب والـــوزراء. لم يعد لــدى السياسي 
هـــّم اســتــمــالــة الــصــحــافــيــن أو إقــنــاعــهــم 
وسائل  يملك  بــات  بعدما  نظره  بوجهة 
ــه، وال هــــّم اســـتـــرضـــاء أصــحــاب  إعــــامــ
األمــــوال بعدما أصــبــح هــو رأس  رؤوس 
املال. هو موجود بن أصحاب الوكاالت؛ 
ــاعـــم واإلســمــنــت  وكــــــاالت الـــثـــيـــاب واملـــطـ
والـــدواء وكــل مــا يؤكل وُيــشــرب وُيلبس 
وُيستهلك. خلف أقنعة أصحاب املوالت 
تـــجـــدونـــه مــبــتــســمــًا، وخـــلـــف أصـــحـــاب 
الــفــنــادق واملــطــاعــم واملــجــمــعــات تجدونه 
الدفاع عنهم في  يتولى  محاميًا رسميًا 
قصور العدل قبل الظهر، وفي مجلسي 
ــى زمــن تسّوله 

ّ
النواب والـــوزراء بعده. ول

التربية  وزارات  فــي  الصغيرة  الخدمات 
بعدما  االجتماعية،  والــشــؤون  والصحة 
املـــدرســـة والــجــامــعــة والجمعية  بـــات هــو 
الــدواء.  وتجارة  والصيدلية  واملستشفى 
ولـــم يــعــد يستعطي »كــمــيــون زفـــت« من 
هنا و»نقلة« بحص مــن هــنــاك؛ بــات هو 
ــاول واملــتــعــهــد  ــقــ الـــكـــســـارة واملـــرمـــلـــة واملــ
واملهندس املشرف على املشروع مقابل 

أجر خيالّي.
ــــحــــريــــري  ــلــــى يــــــــدّي رفــــيــــق ال تـــتـــلـــمـــذ عــ
ــيـــرون، ويــســعــى لــتــقــلــيــده كــثــيــرون:  ــثـ كـ
وقضية  وقيمًا  مبادئ  ليست  السياسة 
»بزنس« وتقاسم وتسويات.  بل  ة، 

ّ
محق

أو  تقدمّيًا  أو   
ً
ليس مناضا والسياسّي 

إصاحّيًا »حاف«، إنما رجل أعمال يبيع 
يبيع  تنظيفات؛  شركة  يدير  ويــشــتــري: 
مــوقــفــًا هــنــا فــيــفــوز بــمــنــاقــصــة تنظيف 
ومـــدرســـة  ــارة  كـــسـ يـــديـــر  ــاك؛  ــنـ هـ وزارة 
املــدرســة  فيحرم  ومستشفى،  وجــامــعــة 
الرسمية والجامعة اللبنانية واملستشفى 
ولصور  سوليدير،  لــبــيــروت  الــحــكــومــّي. 
وللبترون  محميتها،  تستثمر  جمعية 
شــركــة »أولـــد ســـوق« الــعــقــاريــة، ولجبيل 
واجهة  مــشــروع  ولجونية  »بابليستي«، 
بحرية يحدق بسوقها وشاطئها. كانت 
ثمة »سوكلن« واحـــدة، والــيــوم بــات لكل 
ســـيـــاســـّي ســوكــلــيــنــه. كــــان ثــمــة جــهــاد 
الــعــرب واحـــد، بــات لكل حــزب »جــهــاده«. 
قريطم  تــزاحــم قصر  الــجــديــدة  القصور 
املـــهـــجـــور وتــــزايــــد عــلــيــه: فـــي ســولــيــديــر 
قصر، وفي معراب قصر، وفي املصيلح 
قصر، وفي فردان قصور، وفي البياضة 

قــصــر، وفـــي الــرابــيــة قــصــور، وفـــي بكفيا 
قصور، وفي بتغرين قصر، وفي املختارة 
ومــجــدلــيــون وســـن الــفــيــل وجــونــيــة وأدمـــا 
والقبيات قصور. في الدول األخرى يبني 
الــســيــاســيــون قــصــورهــم فــي جـــزر بعيدة 
فيفاخرون  أما هنا  أنظار مواطنيهم،  عن 

بنهبهم املنظم لجيوب املواطنن.
ــ  ــــ مــجــرد عينة  هــذا البحث يــعــرض عينة 
ــات الــســيــاســيــن املــســجــلــة في  ــن شـــركـ مـ
السجل التجارّي التابع لوزارة العدل، كما 
 .2015 الثاني  تشرين   13 بتاريخ  وردت 
السياسين  اتــهــام  إلــى  الكتيب  يهدف  وال 
بالفساد أو استغال السلطة أو غيرهما، 
إنما يؤكد أنهم، ببساطة، رجال أعمال: هم 
تخنق  الــتــي  الشاهقة  السكنية  املــشــاريــع 
أحياءنا، ووكاالت الثياب والـ«موالت« التي 
أطاحت بأسواقنا، وشركات النقل البحري 
والبري والجوي، واملطاعم واملاهي الليلية 
وشــركــات الــســيــاحــة، ومــصــانــع اإلسمنت 
وشــركــات اســتــيــراد الــغــاز وكــل املشتقات 
البحرية  واملنتجعات  وتوزيعها،  النفطية 

والــجــبــلــيــة، والـــزفـــت واملـــرامـــل والــكــســارات 
وشــفــاطــات الـــرمـــال، وشـــركـــات املــقــاوالت 
الــتــي تــســرح وتــمــرح فــي الــهــبــات املــجــّيــرة 
الشتول  وتّجار  واإلعــمــار،  اإلنماء  ملجلس 
واملــواد  واملبيدات  الزينة  ونباتات  والــبــذور 
ــم مــســتــوردو  الــكــيــمــاويــة واالســــمــــدة. وهــ
ومفصات  اليتس«  »سبوت  والـــ  اللمبات 
االبــــــــــواب. وهـــــم أصــــحــــاب الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات 
واإلذاعــــات وشــركــات اإلعـــان. وهــم الغاز 
وزيـــت املــحــركــات واملــــازوت. وهــم البنزين 
والباركميتر  األمـــن  وشــركــات  ومحطاته 
والعصير.  الحليب  وهــم  باركنغ.  والفاليه 
ــفـــال ومــســتــوردو  وهـــم مـــدن مــاهــي األطـ
الــفــوبــيــجــو. وهـــم الــشــركــات املــتــعــهــدة لكل 
الرسمية  واملـــرافـــق  الـــــوزارات  تحتاجه  مــا 

والبلديات. هم الـ »بزنس«. 
اســـــتـــــغـــــال الـــــنـــــفـــــوذ والــــــســــــطــــــوة عـــلـــى 
املؤسسات الرسمية والصناديق وحقائب 
ــروض املــصــرفــيــة  ــ ــقـ ــ ــّي والـ ــارجــ ــــخــ املــــــال ال
االستثنائية  املصرفية  والــفــوائــد  املنسية 
التقليدية  االتــهــامــات  وكــل  ودائــعــهــم  على 

شــيء، والبزنس املعلن شيء آخــر. رجال 
األعمال ال يمكنهم أن يكونوا دعاة تغيير 
ألن  إصــــــاح،  رواد  أو  قــضــيــة  رجـــــال  أو 
النائب ــــ صاحب شركة اإلعانات، يحتاج 
ووزيــر  والقائمقام  البلدية  رئــيــس  رضــى 
الداخلية لنصب لوحات اإلعان. والنائب ــــ 
صاحب محطة البنزين، يحتاج رضى من 
الطاقة  إلــى وزارة  تــعــدادهــم إضــافــة  سبق 
والنائب  البنزين ملباشرة عمله.  وشركات 
إبــن عمه(  أو  املقاول  )أو شقيق  املقاول  ــــ 
لــه عقدًا  يــمــرروا  عــقــدًا حتى  لهم  سيمرر 
فــي املــقــابــل. والــنــائــب ـــــــ صــاحــب عــشــرات 
الشركات العقارية سيخشى على عقاراته 
تداعيات مواقفه. من  الشقق من  وأسعار 
موهمن  الحريري،  رفيق  ينتقدون  كانوا 
أنــفــســهــم واآلخــــريــــن أنـــهـــم صــنــف آخـــر، 

يهرعون اليوم للحاق به. 
 رفــيــق الــحــريــري إلـــى خمسن 

ّ
تفتت ظـــل

تسابق  لكنها  أحــجــامــهــا،  تــتــفــاوت   ،
ً
ظــــا

أو  عــقــار  أو  بعقد  لتفوز  بعضًا  بعضها 
وكالة أو... مجرد كومسيون.

مالحظة 1: 

لعل هناك مساهمًا أو شريكًا أو عضو 
إحــــدى  فــــي  مــحــامــيــًا  أو  إدارة  مــجــلــس 
الشركة  بهذه  مرتبطًا  يعد  لم  الشركات 
املعنية  الرسمية  الــدوائــر  يبلغ  لــم  أنــه  إال 
السجل  فــي  ــواردة  ــ الـ املــعــلــومــات  بتعديل 
اإللــكــتــرونــي، وعليه ال يتحمل  الــتــجــاري 
ــة. فـــقـــد تــم  ــيـ الـــصـــحـــافـــيـــان أيـــــة مـــســـؤولـ
ــات كـــمـــا تـــــرد فــي  ــومـ ــلـ ــعـ ــتــــعــــراض املـ اســ
بــتــاريــخ 13 تشرين  الــتــجــاري  الــســجــل 

الثاني 2015.

مالحظة 2: 

البحث سياسيون عدة يديرون  يرد في 
 بسيطة ال تتعارض مع أدوارهــم 

ً
أعــمــاال

السياسية يفترض أن تكون هذه مناسبة 
إلنصافهم وتبيان حقيقة عملهم مقارنة 

بغيرهم.

مالحظة 3: 

لم يفض البحث إلى أية شركات مسجلة 
أقربائهم:  أو  السياسين  هــؤالء  بأسماء 
ادغـــار معلوف، اغــوب بــقــرادونــيــان، امن 
وهــبــي، انــطــوان زهـــرا، ايــلــي كــيــروز، ايلي 
عون، جمال جراح، جوزف معلوف، خالد 
سعاده،  سامر  شمعون،  دوري  ضاهر، 
سامي الجميل، سيبوح قالبكيان، سيرج 
ــار، عــمــار  ــمــ طـــورســـركـــيـــســـيـــان، عـــلـــي عــ
الحوري، فؤاد السعد، فادي االعور، كامل 
الــرفــاعــي، محمد قــبــانــي، ولــيــد الــخــوري، 
الشاب،  باسم  كــرم،  فــادي  الجميل،  نديم 
بدر ونوس، بال فرحات، جيلبرت زوين، 
خضر حبيب، سليم سلهب، سليم كرم، 
طــونــي ابــو خــاطــر، عــاصــم عــراجــي، علي 
فياض، علي عسيران، علي املقداد، عماد 
الحوت، فريد الخازن، قاسم هاشم، محمد 
رعـــد، ميشال مــوســى، نــاجــي غــاريــوس، 
نبيل نقوال، وليد سكرية، يوسف خليل، 
عــبــد الــلــطــيــف الـــزيـــن، عــبــد املــجــيــد علي 
صالح، مروان فارس، انطوان سعد، أحمد 
كرامي، حسن  فضل الله، خالد زهرمان، 

نواف املوسوي، نقوال غصن. 
بأية  يرحبان  الكتيب  أن معدي  وال شك 
معلومات موثقة عمن سبق تعدادهم أو 

غيرهم ليصار إلى إضافتهم.
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إبراهيم األمين

ال يمكن أبناء بيروت وصيدا وطرابلس التوقف عن تداول أخبار األزمة 
املالية آلل الحريري. األمر تجاوز تمويل مشروع سياسي أو إعماري كبير. 

صار الحديث عن ديون تراكمت، ومستحقات ملتاجر صغيرة، بينها بائع 
ألبان وأجبان، ومطبعة ملصقات، ومطعم للوجبات الجاهزة، وشركة لبيع 
تذاكر السفر، ومحطات للبنزين... إلخ. تضاف إليها املستحقات املتأخرة 

ملوظفني صغار، يتقاضى الواحد منهم بني 400 و2000 دوالر أميركي 
شهريًا، وألصحاب مكاتب أو شقق يستخدمها تيار »املستقبل« أو إحدى 
جمعياته، مقابل بدل شهري متوسطه ألف دوالر أميركي. والحديث، أيضًا، 

عن تعويضات لعاملني جرى االستغناء عن خدماتهم، وتعويضات مفترضة 
ملوظفني يفترض االستغناء عن خدماتهم لكنهم يخشون على تعويض 

عمرهم.
الحديث الصعب ليس عن هؤالء فقط، بل عن مئات ــــ إن لم يكن اآلالف ــــ من 
أبناء مدن لبنان الذين يعملون في شركات آل الحريري خارج لبنان. ووصل 

األمر إلى حد إرسال األهل بضع مئات من الدوالرات إلى أبنائهم الذين 
ذهبوا إلى الخليج لرفع مستوى عيش أهلهم في لبنان. والحديث الصعب عن 

عائالت فقيرة، أو عائالت مستورة، كان رفيق الحريري أول من خّصصها 
بدعم شهري أو دوري يغطي عجزها عن تأمني دواء، أو مساعدة في مأكل 
 
ً
ومشرب. وعن مئات املناصرين، الذين بات كل شيء في حياتهم متصال

بمصير آل الحريري.
ربما لم يغّير سعد الحريري شيئًا في طريقة حياته. ال في سفره ومسكنه 

ه عن نفسه. لكن الحال ليس كذلك مع 
ّ
وأكله وثيابه. ربما ال ينقصه املال ليرف

حشد من اللصيقني به. يمكن الحديث، بسهولة، عن أزمة يعاني منها منزل 
النائبة بهية الحريري، وعن أزمة يواجهها مسؤولون )في مستويات متدنية( 
يعملون مع الحريري في السياسة واالجتماع، وال سيما أن األزمة تترافق مع 
عملية تصفية غير مسبوقة، تجري من قبل بقية أفراد العائلة، ومن األشقاء 

اآلخرين لسعد. وهي تصفية تفقد هؤالء ثروة عقارية كبيرة بناها رفيق 
الحريري في لبنان على مدى عقود. وعائداتها تخرج إلى حيث يعيش هؤالء، 

بعيدًا عن كل ما تركه والدهم من وقائع اجتماعية وسياسية وخالفه.
لكن، هل يمكن طرح السؤال، من دون تفسير خبيث، أو اتهام بالشماتة، أو 

التحريض؟
نعم، يجب طرح السؤال، ال بل األسئلة:

ما الذي يمنع فؤاد السنيورة أن يخسر بضعة ماليني من دوالراته التي 
جمعها، فقط، لكونه واحدًا من فريق رفيق الحريري، ملعالجة أزمة متاجر 

صيدا وفقرائها؟
ماذا يمنع سليم دياب أن يخسر بضعة ماليني من دوالراته التي جمعها، 

فقط، لكونه واحدًا من فريق رفيق الحريري، ملعالجة مشكالت – فضائحية – 
مع مطاعم ومتاجر وموّردين في بيروت؟

ماذا يمنع فريد مكاري أن يخسر بضعة ماليني من دوالراته التي جمعها، 
فقط، لكونه واحدًا من فريق رفيق الحريري، ملعالجة أزمة جزء من أزمة 

موظفي مؤسسات الحريري؟
ماذا يمنع ميشال فرعون ونبيل دوفريج وطارق نحاس وروبير دباس 

وبشرى عيتاني أن يخسروا بضعة ماليني من دوالراتهم التي جمعوها، 
مستفيدين من عضويتهم في فريق رفيق الحريري، ملعالجة مشكالت الناس 

املعترين في أزقة بيروت املسلمة منها أو املسيحية؟
ماذا يمنع كل النواب والوزراء ورجال األعمال والسياسيني والسماسرة الذين 

عاشوا على خيرات آل الحريري، أن يخسروا جزءًا من ثرواتهم الهائلة في 
تحسني صورة الرجل العاجز عن مواجهة أهله، وعن معالجة مشكالت ناس، 
يوالونهم سياسيًا، ويخوضون انتخاباتهم النيابية، وينفعلون لحمالتهم ضد 

اآلخرين من أبناء البالد؟
ليس من جواب عن هذه األسئلة، سوى الحديث عن الجحود. لكن، ثمة من 
هو أكثر خبثًا ولؤمًا، حني يقول، إننا أمام انتهازيني ال يعرفون شيئًا عن 

الوفاء، وال يعرفون سوى تكديس األموال فوق األموال، وربما تكون غايتهم أن 
توضع فوق قبورهم شواهد تحمل إلى جانب أسمائهم عبارة: األكثر غنى بني 

األموات!

الجاحدون

 Candy في شركة  رئيسي  • شريك 
بــبــيــع وشــــراء  تــعــنــى  الـــتـــي   World
ــاب  ــعــ الـــســـكـــاكـــر والـــحـــلـــويـــات واأللــ
ــنـــظـــيـــف  ــتـ والـ الـــتـــجـــمـــيـــل  وأدوات 

والفوبيجو. واأللبسة 
ــة  ــركـ شـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ  •
ــيـــة املــتــخــصــصــة  ــبـ املـــســـتـــقـــبـــل املـــرعـ
ــارة. علمًا  ــتـــجـ الــبــحــري والـ بــالــنــقــل 
أن مــحــامــي الـــشـــركـــة هـــو أمــــن سر 
جــمــعــيــة املــقــاصــد فــي صــيــدا حسن 

شمس الدين.
• مــســاهــم فــي شــركــة غــريــن تــاتــش 

ش.م.ل. اوف شور
ــة  ــركـ شـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ  •

 .Greenwich International S.A.L
ــة  ــركـ شـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ  •
 Inspire Holding International

املالية.
ــي شــــركــــة  ــ ــ فـ ــــي  ــــسـ ــيـ ــ ــم رئـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ • مـ
عــام  تــأســســت  الــتــي   Green Touch
إدارتـــــهـــــا  ــلـــس  مـــجـ ويــــــــــرأس   2006
والـــــده مــصــطــفــى أحـــمـــد الـــحـــريـــري. 
التجاري  وهــي تعنى وفــق سجلها 
بــبــيــع وتــســويــق وتـــوزيـــع وتــطــويــر 
املــــنــــتــــجــــات الــــــزراعــــــيــــــة والــــــبــــــذور 
ونباتات الزينة والزهور والشتول، 
الـــزراعـــيـــة واالدوات  االدويـــــة  وبــيــع 
واملــــــــبــــــــيــــــــدات والـــــــتـــــــربـــــــة واملـــــــــــــواد 

الكيماوية واالسمدة.
إدارة  مــجــلــس  وعـــضـــو  مـــســـاهـــم   •
فـــي شـــركـــة املــتــحــد الــقــابــضــة الــتــي 
ويــــتــــشــــارك   .2015 عــــــام  تــــأســــســــت 
ــع أخــتــه  ــي إدارتـــــهـــــا مــ الــــحــــريــــري فــ
غــنــى، ومــســؤولــي الــلــجــان فــي تيار 
املـــســـتـــقـــبـــل فــــــي صــــــيــــــدا، ومـــنـــســـق 
االقـــــتـــــصـــــاد واألعــــــــمــــــــال فــــــي تـــيـــار 

املستقبل وليد شحادة، . 
شــحــاده هــو مؤسس ومــديــر شركة 
املخازن الكبرى في السعودية وقطر 
التي تعنى وفق  والبحرين ولبنان 
سجلها التجاري في لبنان بتجارة 
الوكاالت  الجملة والتجزئة، وإدارة 
الــتــجــاريــة. عــلــمــًا أن مـــســـؤول تــيــار 
املستقبل في طرابلس عميد حسن 
ــر عـــام 2010  حــمــود أســـس هــو اآلخـ
شـــركـــة كـــابـــل الــفــيــحــاء الـــتـــي تعنى 
بالتجارة  الــتــجــاري،  سجلها  وفـــق 
العامة واالستيراد والتصدير وكل 
أعمال الوساطة والتمثيل التجاري 

والسمسرة.

• مـــســـاهـــمـــة مــــع زوجــــهــــا مــصــطــفــى 
 GREEN الحريري وأبنائها في شركة

LIVING S.A.L. HOLDING املالية.
• رئيسة مجلس إدارة واملديرة العامة 
لشركة العقار 265 صيدا القديمة التي 

سجلتها عام 2011. 
• مساهمة في تلفزيون املستقبل.

• رئيسة مؤسسة الحريري. 
وهــي مؤسسة خاصة تنظم مشروع 
تلو اآلخر بتمويل من: منظمة الغذاء 
الــبــنــك اإلســـامـــي للتنمية،   الــعــاملــيــة، 
املــنــظــمــات املــخــتــلــفــة الــتــابــعــة لــأمــم 
املــتــحــدة، وكـــالـــة الــتــنــمــيــة األمــيــركــيــة، 
البنك الدولي، غرفة التجارة والزراعة 
فــــــــي صــــــيــــــدا والــــــــجــــــــنــــــــوب، مـــجـــلـــس 
الـــزراعـــة  ووزارات  واإلعــــمــــار،  اإلنـــمـــاء 
واالقتصاد والنقل والتربية والشؤون 
املستفيدون  والسياحة.   االجتماعية 
من هذه املشاريع يتصرفون باعتبار 
تكلفتها،  الحريري دفعت من جيبها 

وتكبدت – مجانًا – عناء تنفيذها.
• يتبع ملؤسسة الحريري املؤسسات 

التالية: 
¶ جامعة رفيق الحريري التي تحظى 
بدعم الوكالة الكندية الدولية للتنمية. 
وهــــي جــامــعــة خـــاصـــة غــيــر مــجــانــيــة 

تبغي الربح.
¶ ليسيه عبد القادر – بيروت التي تمول 
الــفــرنــســيــة. وهــي  مـــن وزارة الــخــارجــيــة 
مدرسة غير مجانية وال مدعومة، تبغي 
الــربــح، وتتسع ملــا يزيد عــن الفي تلميذ 

وتلميذة.
الثانية – بيروت  الحريري  ¶ ثانوية 
غير املجانية أيضًا وال املدعومة، وهي 

تستوعب 1250 تلميذ وتلميذة.
الثالثة – بيروت  الحريري  ¶ مدرسة 
في طريق الجديدة التي تتسع لنحو 
1200 تــلــمــيــذ. وتــقــول املــؤســســة إنها 
تدعم أقساطها بنحو 50% من الكلفة 

االجمالية.
¶ ثــانــويــة رفـــيـــق الـــحـــريـــري – صــيــدا 
تتسع لنحو ألفي تلميد وتلميذة. غير 

مجانية وال مدعومة.
¶ مـــدرســـة بـــهـــاء الـــديـــن الـــحـــريـــري – 
صــــيــــدا. تــتــســع لــــحــــدود ألـــفـــي تلميذ 

وتلميذة. وأقساطها مدعومة. 
¶ مكتب مساعدات الحريري

¶ مديرية الصحة االجتماعية

• مــســاهــمــة وعــضــو مــجــلــس إدارة 
فـــي شــركــة املــتــحــد الــقــابــضــة، الــتــي 

تأسست عام 2015.
• مساهمة وعضو مجلس إدارة في 

شركة العقار 265 صيدا القديمة.
• إفتتحت عام 2010 في »الصيفي 
ــم لــــعــــرض  ــ ــــخـ ــر ضـ ــتــــجــ فـــــيـــــلـــــدج« مــ
ــــس واملـــــجـــــوهـــــرات الـــفـــاخـــرة  ــابـ ــ املـ
 .»Designers Entourage« يحمل اسم
وحـــضـــر حــفــل االفـــتـــتـــاح مــجــمــوعــة 
مــــصــــمــــمــــي أزيــــــــــــــاء ومــــــجــــــوهــــــرات 

فرنسين وإيطالين.
ــيــــســــي فـــــي شـــركـــة  • مـــســـاهـــمـــة رئــ
عــام  تــأســســت  الــتــي   Green Touch
إدارتـــــهـــــا  ــلـــس  مـــجـ ويــــــــــرأس   2006
ــى الــــــحــــــريــــــري.  ــفــ ــطــ والــــــــدهــــــــا مــــصــ
ــعـــنـــى وفــــــق ســـجـــلـــهـــا الـــتـــجـــاري  وتـ
بــبــيــع وتــســويــق وتـــوزيـــع وتــطــويــر 
املــــنــــتــــجــــات الــــــزراعــــــيــــــة والــــــبــــــذور 
ونباتات الزينة والزهور واالغراس 
والــــــشــــــتــــــول، وزراعــــــتــــــهــــــا وانـــــتـــــاج 
وتـــطـــويـــر وبـــيـــع االدويــــــة الـــزراعـــيـــة 
واالدوات واملبيدات والتربة واملواد 

الكيماوية واالسمدة.
تاتش  غرين  في شركة  مساهمة   •

ش.م.ل. اوف شور.

صحيفة  فـــي  إدارة  مــجــلــس  عــضــو   •
النهار.

تلفزيون  فــي  إدارة  مــجــلــس  عــضــو   •
املستقبل.

 Luxury رئيس مجلس إدارة شركة •
تعنى  الــتــي   Brand for development
ــارة  وفــــــق ســـجـــلـــهـــا بــــاســــتــــيــــراد وتــــجــ
األلبسة على أنواعها. وهي تمثل عدد 

كبير من وكاالت الثياب العاملية. 
ــة  ــركــ شــ إدارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس   •
»غـــــايـــــتـــــوايـــــز فــــانــــتــــشــــر هــــولــــديــــنــــغ« 

املتخصصة بأنشطة النقل البحري.
• عضو مجلس إدارة في »بنشمارك 

دفلوبمنت« العقارية. .
• شريك مع منسق عام تيار املستقبل 
في البقاع األوســط أيــوب محي الدين 
وعلي  محمد  والفلسطينين  قــزعــون 
 AGROTICA يوسف جابر في شركة
ــتــــي تـــعـــنـــى وفــــــق ســجــلــهــا بـــاقـــامـــة  الــ
املشاريع الزراعية، وتجارة املنتوجات 

واملواد واالدوية الزراعية.
إدارة شــركــة وادي  مــجــلــس  رئــيــس   •
مساهم وعضو  وهــو  العقارية،  هيلز 
هيلز  وادي  شــركــة  فــي  إدارة  مــجــلــس 
فيها  تساهم  التي  القابضة  هولدنغ 
اإلماراتية،  القابضة  املــزروعــي  شركة 
السعودّي  مشاط  سليمان  الله  وعبد 

الجنسية.
2006 مــع محمد شقير  عـــام  • أســـس 
 )Medco( شــمــاس  ومـــــارون   )Patchi(
ووليد عساف )Pepsi( والنائب روبير 
فاضل )ABC( جمعية بادر التي يقول 
الــعــلــم والــخــبــر خــاصــتــهــا إن هــدفــهــا 
إقناع الشباب بإقامة مشاريع خاصة 

بدل السعي وراء الوظيفة. 
ــيـــة  ــيـــــس »جـــمـــعـ ــ ــــأسـ ــي تـ ــ ــ • شـــــــــــارك فـ
الــقــيــادات الــعــربــيــة الــشــابــة- لــبــنــان« لـ 
»تحسن أوضاع شباب لبنان والعالم 
ــه الــتــأســيــس مــديــر  ــاركـ الـــعـــربـــي«. وشـ
عــــام بــنــك املــــــوارد مـــــروان خــيــر الــديــن 

املحسوب على قوى 8 آذار.
 Green مــســاهــم رئــيــســي فــي شــركــة •
ــرأس مــجــلــس إدارتـــهـــا  Touch الــتــي يــ
والده مصطفى أحمد الحريري. وهي 
تــعــنــى وفـــق ســجــلــهــا الــتــجــاري ببيع 
املنتجات  وتطوير  وتوزيع  وتسويق 
ــبــــذور ونـــبـــاتـــات الــزيــنــة  الـــزراعـــيـــة والــ
واالغراس والشتول واملبيدات والتربة 

واملواد الكيماوية واالسمدة.
 Millennium Real مساهم في شركة •
مجلس  يـــرأس  الــتــي   Estate Holding
إدارتها األمن العام املساعد للشؤون 
املــالــيــة واإلداريــــــة فــي تــيــار املستقبل 

وليد سبع أعن. 

سبع أعين هو: 

¶ رئيس مجلس إدارة شركة خدمات 
مجموعة البحر املتوسط. 

¶ مــســاهــم وعــضــو مــجــلــس إدارة في 

أحمد الحريري   
)منسق عام تيار المستقبل(

بهية الحريري      
)نائب منذ عام 1992(

غنى 
الحريري     

نادر الحريري   
)مستشار الرئيس سعد الحريري(

عضو مجلس إدارة »ميالنيوم« 

)التي يرأس مجلس إدارتها نادر الحريري( 

طارق سامي نحاس

فــي  إدارة  مـــجـــلـــس  وعــــضــــو  مـــســـاهـــم   ¶
مصرف شمال إفريقيا التجاري.

فــي  إدارة  مـــجـــلـــس  وعــــضــــو  مـــســـاهـــم   ¶
الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت التي 

يرأس مجلس إدارتها محمد الحوت.
شركة  ومــحــامــي  إدارة  مجلس  عــضــو   ¶
إدارتــهــا  يـــرأس مجلس  الــتــي   GLE SAL
مــحــمــد شــقــيــر وهـــي تــعــنــى وفـــق سجلها 

التجاري بـ:
بالنفط  املــرتــبــطــة  االنــشــطــة  الــقــيــام بجميع 
ــاز الــطــبــيــعــي املـــوجـــود في  ــغـ والـــبـــتـــرول والـ
بطن االرض والبحر، والقيام بكل عمليات 
وتــنــفــيــذ  االرض،  بـــطـــن  مــــن  ــتــــخــــراج  االســ
الطبيعي  والــغــاز  بالنفط  املتعلقة  االنشطة 
التنقيب والتفتيش  والبترول، مثل:  أعمال 

واالستثمار واالنتاج وتركيب االنابيب. 
وتـــكـــريـــر ومــعــالــجــة ونـــقـــل وبـــيـــع وتـــوزيـــع 
الـــــنـــــفـــــط والــــــــــزيــــــــــوت والـــــــــغـــــــــاز والــــفــــحــــم 

والهيدروكاربونيات والوقود.
شركة  ومــحــامــي  إدارة  مجلس  عــضــو   ¶
كونسيرج ماسترز التي أسستها األميرة 
عليا بنت عبد الله بن عبد العزيز ال سعود،
شـــــركـــــة  فـــــــــي  ومـــــــحـــــــامـــــــي  شــــــــريــــــــك   ¶
التي   Automotive Parts and Services
يقول سجلها التجاري إنها تعنى بتجارة 
الــســيــارات والــشــاحــنــات والــفــانــات، وورش 

الدهان والبوليش والبطاريات والدواليب.
¶ مساهم وعضو مجلس إدارة ومحامي 

.Inktech Solutions شركة
فــي شــركــة 2901  إدارة  ¶ عضو مجلس 
العراقي  األعــمــال  يمثل رجــل  التي  هولدنغ 
عــــون حــســني خــشــلــوك أبـــــرز املــســاهــمــني 
رئيسية  مساهمة  هــولــدنــغ  و2901  فيها. 
يمثل  الــتــي   MUSEUM TOWER فـــي 
النحاس أحد أعضاء مجلس إدارتها أيضًا.
¶ مساهم وعضو مجلس إدارة ومحامي 
ســجــلــهــا  يــــقــــول  ــتــــي  ــ ال  SAL 47 شــــركــــة 
انـــواع  تــقــديــم كــافــة  الــتــجــاري إن وظيفتها 
ــات واالســــتــــشــــارات والــتــصــامــيــم  ــ ـــدراسـ الــ
املعمارية والهندسية، وكل خدمات التنظيم 

املدني.
شـــركـــة  فــــــي  إدارة  ــلــــس  مــــجــ عــــضــــو   ¶
يملك  الــتــي  الــعــقــاريــة   2822  BAABDA
األعــمــال  مــن أسهمها رجـــل  بــاملــئــة   99.99

األردني منيب رشيد املصري. 
مونو  فــي شــركــة  إدارة  عــضــو مجلس   ¶
بالزا هولدينغ التي يعتبر صندوق الشرق 
االوســــــط لــالســتــثــمــار الـــعـــقـــاري املــســاهــم 
األكــبــر فيها، واألخــيــر مسجل فــي »جــزر 

بريطانيا العذراء« إلخفاء هوية مالكه. 
¶ مساهم وعضو مجلس إدارة في شركة 
الفطيم للمناطق الحرة التي يرأس مجلس 
إدارتـــهـــا رجـــل األعــمــال اإلمـــاراتـــي عبدالله 

حمد الفطيم.
¶ مساهم وعضو مجلس إدارة في شركة 
الليطاني ريل استيت هولدينغ التي تتملك 
عقارات في بيروت ويرأس مجلس إدارتها 

كريم الفرا.
¶ عضو مجلس إدارة في كورنيش 550 

ريل استيت العقارية
ــة   شــــركــ فـــــــي  إدارة  مــــجــــلــــس  ¶عــــــضــــــو 
أن  عــلــمــًا  الــعــقــاريــة،   1364  Benchmark
مساهمني  الحريري  ونـــادر  شقير  محمد 
 Benchmark في  إدارة  مجلس  وعضوي 

. S.A.L. Holding
 AS فـــي شـــركـــة إدارة  مــجــلــس  ¶ عــضــو 
يــشــيــر  ــــتــــي  ال الـــعـــقـــاريـــة   1  BLISS RE

سجلها التجاري إلى أن املساهم الرئيسي 
فيها هو شركة AMSMRE 01 املسجلة 

في بريطانيا.
شـــركـــة  فــــــي  إدارة  ــلــــس  مــــجــ عــــضــــو   ¶
العقارية   CYCATA REAL ESTATE
ــــتــــجــــاري إلـــــى أن  الـــتـــي يــشــيــر ســجــلــهــا ال
الــوحــيــد فيها هــو سيكاتا  املــســاهــم شــبــه 
إدارتــــهــــا  مـــجـــلـــس  يـــــــرأس  ــتــــي  ــ ال ش.م.ل. 
غاتافاغو  ــارل  وكــ فرنسيس  كريستيان 

الفرنسيي الجنسية.
شـــركـــة  فــــــي  إدارة  ــلــــس  مــــجــ عــــضــــو   ¶
 IRENE ET CHARLES REAL

ESTATE العقارية.
 Real فــي شــركــة  إدارة  عــضــو مجلس   ¶
 Estate and Warehousing Center
التي يرأس مجلس إدارتها رئيس مجلس 
إدارة شركة الفنادق اللبنانية الكبرى مازن 

صالحة.
¶ مساهم وعضو مجلس إدارة في شركة 
منارة كابيتال العقارية التي يرأس مجلس 
إدارتها حازم مفيد الفرا. علمًا أن املساهم 
التجاري هو  الرئيسي فيها وفقًا للسجل 
 PRIMAVERA HOLDINGS شــركــة 
هوية  إلخــفــاء  الكايمن  جــزر  فــي  املسجلة 

صاحبها.
 TLC - عضو مجلس إدارة في شركة ¶
La Chocolaterie التي سجلت عام 2009 
ويشير سجلها التجاري إلى أن املساهمة 
الرئيسية فيها هي سونيا محمد عبد الله 

جناحي البحرينية الجنسية.

طارق سامي نحاس هو محامي:

 MILESTONE REAL شـــــركـــــة   ¶
التجاري  التي يشير سجلها    ESTATE
ــاوي هــــو أبــــرز  ــ ــكـ ــ ــاد خـــلـــيـــل املـ ــ ــ إلـــــى أن زيـ
املساهمني فيها. أما وظيفتها فهي: دراسة 
العقارية  املشاريع  وإدارة  وانجاز  وتطوير 
املناقصات  فــي  واالشــتــراك  والسياحية،   

باختالف انواعها. 
¶ شركة CHIYAH 65 العقارية

يساهم  التي   1709  Achrafieh ¶ شركة 
فيها مـــازن عــاطــف الــبــســاط، الـــذي سمت 
ــه، وهــو  أســرتــه »صــيــدلــيــة مــــازن« تيمنًا بـ
اشــتــرى شــركــة TMA بــــدوالر واحــــد من 
الشركة  أن  علمًا  الفرنسي.  اللبناني  البنك 
مطار  فــي  والتخزين  اإلدارة  مباني  تملك 
إلــى مركز لصيانة  الــدولــي إضافة  بيروت 
إلى  تصل  التي  بالنقل  الخاصة  الطائرات 
مــطــار بــيــروت ومــركــز الــخــدمــات الخاصة 

بطائرات الشحن. 
 TRIPOLI DEVELOPMENT شركة ¶
إدارتها  مجلس  يــرأس  التي   HOLDING
ــنــائــب روبـــيـــر فـــاضـــل، وهــــي تــضــم عــدد  ال
ــم: ولــيــد عبد  كــبــيــر مــن املــســاهــمــني أبـــرزهـ
الـــــــرزاق الـــحـــجـــة، مــحــمــد ســعــيــد الـــحـــالب، 
سامر الحالب، توفيق دبوسي، زياد املنال، 

ونجل مفتي طرابلس والشمال أنس مالك 
الشعار.

 Marina و   White Coast شــركــتــي   ¶
وســمــيــر  ــم  ــاسـ بـ ــتـــشـــارك  يـ الـــلـــتـــني   coast

وابراهيم علي شحرور في امتالكهما.
يـــرأس  الـــتـــي   Alpha Square شـــركـــة   ¶
الــفــرا لكن املساهم  إدارتــهــا كــريــم  مجلس 
األكبر فيها هي شركة بريمافيرا املسجلة 

في جزر الكايمن إلخفاء هوية صاحبها.
.White Coast Holding محامي شركة 

 Madi operation and ــة  ــ ــ ــركـ ــ ــ شـ  ¶
سجلها  وفــــق  تــعــنــى  الــتــي    management
ورئيس  الــبــحــري،  النقل  بنشاطات  الــتــجــاري 
مــجــلــس إدارتـــــهـــــا مـــيـــشـــال فــرنــيــنــي عــضــو 

مجلس إدارة إنترا.
ــايــــشــــن  ــكــ ــيــ ــونــ ــيــ ــومــ ــكــ ــيــ ــلــ ــيــ تــ شـــــــركـــــــة   ¶
ــي يــــرأس  ــتـ انـــفـــورمـــايـــشـــن تــكــنــولــوجــي الـ
الــذي تم  مجلس إدارتــهــا ريــاض بحسون 
الحكومة  تشكيل  عشية  بــاســمــه  الـــتـــداول 
ــرة كـــمـــرشـــح مــســتــقــبــلــي لــــــــوزارة  ــ ــيــ ــ األخــ
االتـــصـــاالت، وســبــق اإلشــــارة إعــالمــيــًا إلى 
االتهامي  الــقــرار  مواكبة  فــي  لــه  كبير  دور 

للمحكمة الدولية املبني على االتصاالت.
¶ شركة ماالنيو بروبرتيز العقارية.

 WilliJul & Co Properties شــركــة   ¶
يــــرأس مــجــلــس إدارتـــهـــا سبستيان  الــتــي 

تياري الفرنسّي الجنسية.
 Phoenicia International شـــركـــة   ¶

.Hotels and Resorts
¶ شركة »حلبي إلدارة املطاعم واملقاهي« 
ــتـــي يـــتـــشـــارك مــلــكــيــتــهــا رجــــل األعـــمـــال  الـ
ــاد الــشــعــار ورجـــلـــي األعــمــال  الــكــويــتــي زيــ

اللبنانيني جهاد وجميل حلبي الحكيم.
¶ شركتي سبيرز 1595 وسبيرز 3297 
حـــيـــث املـــســـاهـــم الـــوحـــيـــد فــيــهــمــا شــركــة 
 SPEARS FOUNTAIN LIMITED

املسجلة في جزر بريطانيا العذراء.
¶ شركة أشرفية 5223 هولدينغ.

ــرأس  يــ الـــتـــي   2259 ــاري  ــطـ ــنـ قـ شـــركـــة   ¶
مجلس إدارتها مــروان فخري دلــول، علمًا 
السجل  الــرئــيــســي فيها وفـــق  املــســاهــم  أن 
 kantari residence شركة  هي  التجاري 
بــريــطــانــيــا  جــــزر  فـــي  املــســجــلــة   limited

العذراء.
وفــق سجلها  تعنى  التي  استيا  ¶ شركة 
الـــتـــجـــاري بــتــمــلــك بـــــــراءة اخــــتــــراع انــظــمــة 
ودراسات  استشارات  وتقديم  معلوماتية، 

وتدريب على هذه االنظمة.
عــام  ســجــلــت  ــتــي  ال  Creoshift شــركــة   ¶
التجاري  وفــق سجلها  تعنى  وهــي   2013
بـــــــإدارة املـــشـــاريـــع عــلــى شــبــكــة اإلنــتــرنــت 

واالجهزة اإللكرتونية.
تعنى  الـــتـــي   Alpha Square شـــركـــة   ¶
املخازن.  وخصوصًا  العقارات  باستثمار 
الشركة  فــي هــذه  األكــبــر  املساهم  أن  علمًا 
املــحــدودة  القابضة  بريمافيرا  شركة  هــي 
هوية  إلخــفــاء  الكايمن  جــزر  فــي  املسجلة 

صاحبها الحقيقّي.
¶ محامي شركة نيو رستورانت كونسبت 
هولدينغ التي يرأس مجلس إدارتها حازم 
مــفــيــد الـــفـــرا. عــلــمــًا أن املــســاهــم الــرئــيــســي 
الــتــجــاري هي  وفــق سجلها  الشركة  بهذه 
شـــركـــة بــريــمــافــيــرا هــولــديــنــغــز )كــايــمــن( 
ليمتد املجهولة الهوية، فال أحد يعلم مكان 

تسجيلها وهوية صاحبها الحقيقي.
¶ شركة سيناي بلوس العقارية التي يرأس 

مجلس إدارتها سمير علي شحرور.
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ــه ســيــســتــمــز لــيــبــانــون«  ــيـ شــركــة »أوجـ
ــة  ــمـ ــظـ ــبــــر »اوجــــــــيــــــــه لـــانـ ــتــ ــعــ الــــــتــــــي تــ
املــــحــــدودة« املــســجــلــة فـــي الــســعــوديــة 

املساهمة شبه الوحيدة فيها. 
صحيفة  فـــي  إدارة  مــجــلــس  عــضــو   ¶

النهار. 
¶ عضو مجلس إدارة في شركة امكان 
املالية التي يمثل بنك البحر املتوسط 

أكبر املساهمن فيها.
 RHF إدارة شــركــة مــجــلــس  رئــيــس   ¶
ــر  ــيـ ــوفـ ــتـ بـ ــة  ــتــــخــــصــــصــ املــ  Services
الـــــــطـــــــاقـــــــات الـــــبـــــشـــــريـــــة واملــــــــؤهــــــــات 
والخبرات والكوادر االدارية والعلمية 

والتنظيمية والتقنية.
في شركة  توقيع  ¶ مساهم ومفوض 

544 مطيلب الرابية العقارية. 
¶ مــســاهــم فــي شــركــة NRH الــعــقــاريــة 
الــتــي تــــرأس نــــازك الـــحـــريـــري مجلس 

إدارتها.
 CELLCAST شــــــركــــــة   مـــــؤســـــس   ¶
أســهــمــهــا  كـــل  آلــــت  الـــتـــي   HOLDING
ليمتد  انترناشونال  »بنبيت  لشركة 
املسجلة في جزيرة في املحيط الهندي 

اسمها جمهورية السيشل. 
ــام مـــســـاعـــد فــي  ــ ــر عـ ــديــ ¶ مـــســـاهـــم ومــ

شركة ميب لاستثمار. 
¶ مــســاهــم وعــضــو مــجــلــس إدارة في 

.MEDPROPERTIES
الـــروال  إدارة شــركــة  رئــيــس مجلس   ¶

العقارية ش.م.ل
¶ مــســاهــم وعــضــو مــجــلــس إدارة في 
شــركــة الــحــصــن الــعــقــاريــة، واملــســاهــم 

الرئيسي فيها بنك البحر املتوسط.

إدارة  مجلس  رئــيــس  )نــــادر(   •

دفلوبمنت  »ميالنيوم  شركة 

هولدينغ«.  و»ميانيوم« هي:

ــة فــــــي شـــركـــة  ــيــ ــســ ــيــ ــة رئــ ــمــ ــاهــ ــســ ¶ مــ
تــعــنــى  الــــتــــي   MedMedia Services
وفــــــــق ســـجـــلـــهـــا الـــــتـــــجـــــاري بـــتـــقـــديـــم 
الخدمات االعانية لأفراد والشركات 

واملؤسسات العامة والخاصة.
ــة فــــــي شـــركـــة  ــيــ ــســ ــيــ ــة رئــ ــمــ ــاهــ ــســ ¶ مــ
املــتــخــصــصــة   Mediatize Services

بالنقل البحري.
¶ عضو مجلس إدارة في شركة العزم 

لاستثمار.
 Cedar رئيسية في شركة  ¶ مساهمة 

house العقارية.
ــمـــة رئـــيـــســـيـــة فـــــي »إمــــكــــان  ¶ مـــســـاهـ
املشاريع  باقامة  تعنى  التي  االولـــى« 
ــة واالســـتـــثـــمـــار فــــي االنـــتـــاج  ــيــ الــــزراعــ

الحيواني.
¶ مــســاهــمــة شــبــه وحـــيـــدة فـــي شــركــة 
ــيــــة  ــافــ ــقــ ــثــ املـــــجـــــمـــــعـــــات واالنــــــــــديــــــــــة الــ

والرياضية.
 M TOWER فــي  رئيسية  مساهمة   ¶
ــًا املـــســـؤول  ــتـــي يـــســـاهـــم فــيــهــا أيـــضـ الـ

الكتائبي السابق ميشال مكتف. 
¶ مساهمة في شركة املدينة الرياضية 
لاستثمار العقاري التي تأسست عام 

.2008
¶ مــســاهــمــة شــبــه وحـــيـــدة فـــي شــركــة 
 North Port Development SAL

.HOLDING
فــي  شــركــة رأس  ¶ مساهمة رئيسية 

بيروت لاعمار.
¶ عضو مجلس إدارة ميانيوم وليد 
ــو املـــســـاهـــم الــرئــيــســي  ــن هـ ــديـ مــحــي الـ
فــي »إمــكــان )هــولــدنــغ(« الــتــي أسست 
مجموعة شركات منها »سوق عكار«.

الحريري 

ترأس 

مؤسسة 

تدير جامعة 

وخمس 

مدارس 

خاصة تبغي 

الربح
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• مــــســــاهــــم رئــــيــــســــي فـــــي مـــصـــرف 
اإلسكان.

ــارك«  ــ ــبـــان بـ ــيـ ــة »لـ ــركـ • مـــؤســـس شـ
ــاري  ــتـــجـ ــــق ســـجـــلـــهـــا الـ املـــعـــنـــيـــة وفــ
وإدارة  وتــجــهــيــز وصـــيـــانـــة  بــبــنــاء 
ــة انـــــــــواع مـــواقـــف  ــافــ ــثــــمــــار كــ ــتــ واســ
ــة  ــيــ ــلــ ومـــــــرائـــــــب الــــــســــــيــــــارات الــــداخــ
والـــخـــارجـــيـــة. وتـــقـــديـــم خـــدمـــة ركــن 

.valet parking  السيارات

• شقيقه مكارم مكاري: 

¶ مساهم وعضو مجلس إدارة في 
البنك اللبناني – الكندي.

¶ مساهم في تلفزيون املستقبل.
¶ رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة »إن 
الــرئــيــســيــة في  جـــي أو« املــســاهــمــة 

البنك اللبناني – الكندي أيضًا. 
¶ شــريــك ومــديــر فــي شــركــة »فيلتر 
كوين ليبانون« التي تعنى بتمثيل 
الوكاالت والتعهدات والكومسيون. 
¶ مساهم وعضو مجلس إدارة في 

شركة ليدجيز العقارية.
والشريك الرئيسي في هذه الشركة 
هــو جــورج زرد أبــو جــودة صاحب 
ــعـــــقـــــاري،  مــــــشــــــروع بــــيــــت مــــســــك الـــ
ــع  ــاريــ ــر الـــكـــثـــيـــر مـــــن املــــشــ ــيــ ــثــ ــكــ والــ

األخرى.

• إبن شقيقه جواد مكاري: 

ــرا  ــ ــ ــقـ ــ ــ »فـ شــــــــركــــــــة  عـــــــــــــام  مــــــــديــــــــر   ¶
العقارية. هورايزونز« 

ــة  ــركـ شـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ  ¶
ــمـــار الـــتـــي تــتــعــهــد  ــــون« لـــإعـ ــالــ ــ »أفــ
ــة وخـــــاصـــــة، وتـــلـــتـــزم  ــامــ أشــــغــــال عــ
وتــــــــلــــــــزم املـــــــشـــــــاريـــــــع اإلعــــــمــــــاريــــــة 
ــا. وتـــعـــد الــــدراســــات  ــهـ ــالـ ــكـ بـــكـــل أشـ
ــتــــشــــارات الــتــي  والــتــصــامــيــم واإلســ

تطلب منها.
فـــي شــركــة  إدارة  مــجــلــس  ¶ عــضــو 
فــي مجال  الــتــي تعمل  RJ هــولــدنــغ 

العقارات أيضًا.

• ابن شقيقه نبيل مكاري

فـــي شــركــة   إدارة  مــجــلــس  ¶ عــضــو 
PROPERTIES E5

سوليدير 

ال يرد اسم سعد الحريري في السجل التجاري الخاص بشركة سوليدير التي 
أسسها والده عام 1994 لتأميم وسط بيروت واملناطق املجاورة وإعادة بنائهم 

وبيعهم وتأجيرهم. 
 بلغ 

ً
وتذكر سوليدير في تقاريرها السنوية أن ربحها الصافي عام 2011 مثال

162 مليون دوالر. 
علمًا أنها تتعامل منذ والدتها مع بنك البحر املتوسط وفروعه، فيما يشغل 

مسشار الحريري للشؤون األوروبية باسيل يارد عضوية مجلس إدارتها من 
جهة وعضوية مجلس إدارة بنك البحر املتوسط من جهة أخرى. ويارد رئيس 

مجلس إدارة »سوليدير انترناشيونال املحدودة« التي تحصل على »منح« بمئات 
ماليني الدوالرات بمثابة قروض طويلة األجل من دون فائدة ومن دون تحديد 

تواريخ تسديد. 
علمًا أن مستشار الحريري الرئيسي سامي النحاس يتقاضى نحو 120 ألف 

دوالر سنويًا من شركة سوليدير بوصفه عضو مجلس إدارة ومستشار قانوني 
رسمي للشركة. ويذكر أخيرًا أن سوليدير واحدة من الشركات اللبنانية األربع 

التي تحتكر استيراد الزفت. 

• عضو مجلس إدارة في بنك البحر 
املتوسط

• مساهم وعضو مجلس إدارة في 
مصرف سيدروس إنفست بنك ش.م.ل 

• مساهم وعضو مجلس إدارة في 
MedSecurities Investment شركة
• رئيس مجلس إدارة شركة الشرق 

االوسط لخدمة املطارات التي تعنى 
بتشغيل وإدارة وصيانة املطارات. 

علمًا أن املادة 29 من قانون االنتخاب 
تنص على عدم جواز الجمع بني 

عضوية مجلس النواب ورئاسة أو 
عضوية أو أي وظيفة في املؤسسات 

العامة املستقلة والشركات ذات 
االمتياز.

سوكلين وسوكومي 

ال يرد اسمه في السجل التجاري الخاص بشركتي سوكلني وسوكومي اللتني يمثل 
رجل األعمال ميسرة سكر واجهتهما القانونية. وإضافة إلى سوكلني وسوكومي، 

سكر هو:
¶ رئيس مجلس إدارة ليدز انترناشيونال التي تعنى بتصنيع االالت والتجهيزات 

االلكتروميكانيكية وتركيبها وصيانتها وتجهيزها وتشغيلها، وخصوصًا 
تجهيزات مراكز معالجة النفايات. والالفت أن املساهم الرئيسي في شركة سكر هو 
شركة AVERDA INTERNATIONAL LIMITED املسجلة في جزر بريطانيا 

العذراء إلخفاء هوية مالكها الحقيقي. 
¶ مؤسس ومفوض توقيع في شركتي »اس الند« و«د الند« العقاريتني اللتني 

تعنيان بتشييد وتشغيل وانشاء الفنادق واملطاعم واملالهي. واملساهم الرئيسي 
في هاتني الشركتني وورلد ميديا التي يرأس مجلس إدارتها رجل األعمال السوري 

حماد األتاسي. 
¶ مدير شركة THOT COMMUNICATIONS التي تعنى وفق سجلها التجاري 

بتقديم االستشارات وتركيب كافة اآلالت التكنولوجية والكمبيوتر واالتصاالت 
واالرسال التلفوني. 
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املستشارين  أحــد  هو  السابق  النائب 
سعد  لــلــرئــيــس  بالنسبة  األســاســيــني 
ــام 2014  ــ ــــس عـ ــو أسـ ــ ــريــــري، وهـ ــــحــ ال
إلى  لــبــيــروت«  الوطني  »الــلــقــاء  جمعية 
جانب النائب محمد قباني، النائب جان 
أوغاسبيان، املحامي عثمان عرقجي، 
ماهر أبو الخدود، صالح سالم، نقوال 
ــالـــب مــحــمــصــانــي، وعــــدة  شــــمــــاس، غـ

رجال أعمال آخرين. وهو:

الـــشـــركـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  رئـــــيـــــس   •
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة لـــلـــهـــنـــدســـة 
ــكـــو( الــتــي يــقــول  واالســـتـــشـــارات )السـ
ســجــلــهــا الـــتـــجـــاري إن هــدفــهــا تــقــديــم 
ــراف  ــ االســـتـــشـــارات الــهــنــدســيــة واالشــ
االســتــشــاري  وهـــي  املـــشـــاريـــع.  وإدارة 
ــاء  ــمــ ــل بـــالـــنـــســـبـــة ملـــجـــلـــس اإلنــ ــفـــضـ املـ
واإلعــمــار، كما أشــرفــت الشركة طــوال 
العشر املاضية على مراقبة  السنوات 
ــــروط  ــــشـ ــــن لـ ــلـ ــ ــــوكـ ــة سـ ــ ــركــ ــ تــــنــــفــــيــــذ شــ
مقابل  معها  اللبنانية  الــدولــة  تعاقد 
مــبــالــغ مــالــيــة طــائــلــة. والســكــو عضو 
 CONSOLIDATED في إدارة  مجلس 
 DEVELOPPERS LEBANON
HOLDING األشبه بالتجمع الضخم 
لكل املــؤســســات الــتــي تـــدور فــي الفلك 

الحريري.
ووفــــــق مـــوقـــعـــهـــا اإللـــكـــتـــرونـــي تــمــلــك 
الســــكــــو الــــيــــوم مـــكـــاتـــب فــــي بــــيــــروت، 
ــدة.  ــ ــي، إربــــيــــل، بــــغــــداد وجـ ــ عــــمــــان، دبــ
ـــ300. أمــا  ــ الـ ويــتــجــاوز عـــدد موظفيها 
أبــرز املشاريع التي نفذها أو تنفذها 

السكو فهي:
ملصلحة  التنفيذ  قيد   :Eden Rock  ¶
ــانــــوا يــحــســبــون  آل عــــاشــــور الــــذيــــن كــ
على الرئيس نبيه بري، وهم يقولون 

هـــو شــقــيــق عــبــد الـــعـــرب املـــســـؤول 
األمني عن الرئيس سعد الحريري. 
الحريري  رفيق  الرئيس  مرافق  أمــا 
الــذي قضى معه في انفجار السان 
ــده من  ــ جـــورج فــهــو عــمــه شقيق وال
جــهــة، وعــمــه والـــد زوجــتــه مــن جهة 

أخرى. 

والــعــرب الـــذي يــوصــف بــاملــقــاول األول 
فـــي الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة انــتــقــل من 
جــبــايــة املـــشـــاريـــع فـــي وزارة األشـــغـــال 
ــاء واإلعــــمــــار  ــ ــمـ ــ الـــعـــامـــة ومـــجـــلـــس اإلنـ
وصــنــدوقــي الــجــنــوب واملــهــجــريــن إلــى 
الفوز بمناقصات وزارة الداخلية أيضًا، 
وبـــدا واضــحــًا أنــه »مــشــروع الحريري« 

فيما خص النفايات. وهو
• مساهم رئيسي وعضو مجلس اإلدارة 
فـــي شــركــة اراكـــــو لــاســفــلــت اللبنانية 
وشــراء  واستثمار  بإنشاء  تعنى  التي 
ــع واســـتـــيـــراد  ــوزيــ وبـــيـــع وتـــســـويـــق وتــ
وتـــصـــديـــر وتـــخـــزيـــن وتــصــنــيــع ونــقــل 
كافة املنتوجات االسفلتية واالسمنتية 

وكافة املشتفات النفطية، 
وتموين السفن باملأكوالت واملشروبات 

واملحروقات.
الــكــســارات  وانـــشـــاء واســتــثــمــار وإدارة 

واملقالع وتشغيلها. 
أسهم هذه الشركة تتوزع وفق سجلها 
التجاري بن جهاد العرب )599 سهم(، 
مسؤول أمن الحريري عبد العرب )200 
سهم( وشقيقهما الثالث خليل العرب 

)200 سهم(.
إدارة في  • مــســاهــم وعـــضـــو مــجــلــس 
شركة  CLEAN C املساهمة الرئيسية 
التي   Clean C. Waterfront شــركــة  فــي 
تعنى بــإجــراء أعــمــال ودراســــة وانــشــاء 
معالجات  محطات  وصيانة  وتركيب 
ــار،  ــ املـــيـــاه وتــحــلــيــة مــيــاه االبـــحـــر واآلبــ
ومحطات ضخ املياه، وبيع وشراء املياه 

واملواد الكيمائية. 
عــلــمــًا أن مــحــامــي الــشــركــتــن الــســابــق 
ذكرها هو وديع قرطباوي، نجل وزير 
العدل العونّي السابق شكيب قرطباوي.

• مـــســـاهـــم رئـــيـــســـي وعـــضـــو مجلس 
إدارة في شركة بالم بيتش التي تملك 
منطقة عن  مــن  الــعــقــار 71  وتستثمر 
أنــشــأت فندق  العقارية بعدما  املريسه 

عليه. 
علمًا أن وليد الخازن ابن نقيب املقاولن 
فـــي لــبــنــان شــفــيــق الـــخـــازن هـــو رئيس 

.Palm Beachمجلس إدارة الـ
إدارة في  • مــســاهــم وعـــضـــو مــجــلــس 
شركة هبة العقارية التي يساهم فيها 
أيضًا وليد البساتنة. علمًا أن شركات 
الحريري والبساتنة العقارية تلتقي في 

عدة شركات جامعة.
• شريك مع وليد البساتنة في استثمار 

شركة مرفأ 1553 ش.م.ل.
• رئيس مجلس إدارة شركة ج أ ر ف 

هولدنغ.
• رئيس مجلس إدارة شركة مرفأ 1506 
التي يساهم بشكل رئيسي فيها رجل 
األعمال اللبناني السعودي خير الدين 
حــــازم الــجــســر، إبـــن عــم رئــيــس مجلس 

اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر.
• شريك مع شقيقه وسامي قمبريس 
ــار  ــمـ ــيـــروت لــانــمــاء واالعـ فـــي شـــركـــة بـ
املــتــخــصــصــة وفــــق ســجــلــهــا الــتــجــاري 

بصيانة املجارير وتنظيفها.

بـ 1.5 بليون  تقدر فوربس ثروته 
عــلــى  رابـــــعـــــًا  وتـــصـــنـــفـــه  دوالر، 
ــلــبــنــانــي، بــعــد نجيب  ال املـــســـتـــوى 
بليون(، طه ميقاتي  ميقاتي )3.2 
الـــحـــريـــري  ــاء  ــهــ وبــ ــيـــون(  ــلـ بـ  3.2(
)2.3 بليون(. لكن سعد الحريري 
الضخمة  الثروة  يرفض رغم هذه 
دفع أجور موظفيه في املؤسسات 
السياسية واإلعالمية والخدماتية 
الــتــمــويــل السياسي  ــم يــصــلــه  مــا ل

املعتاد. وهو: 

• مدير عام شركة أوجيه السعودية 
الـــتـــي بــلــغــت إيــــراداتــــهــــا عـــــام 2010 
أن  ــك  شــ وال  دوالر.  مـــلـــيـــار  ثــمــانــيــة 
الــســعــودي  الــحــريــري للنظام  إزعــــاج 
ــى تــجــمــيــد  ــ ــ ــأي شــــكــــل ســـــيـــــؤدي إلـ ــ ــ بـ

السعودين ألنشطة هذه الشركة.
لشركة  التنفيذية  اللجنة  رئــيــس   •

أوجيه – تلكوم.
الـــشـــركـــة  إدارة  ــلـــس  مـــجـ رئــــيــــس   •

القابضة »أمنية هولدنغز«، 
إدارة شركة أوجيه  • عضو مجلس 

الدولية.
• عضو مجلس إدارة بنك االستثمار 

السعودي 
مــجــمــوعــة  إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو   •

األبحاث والتسويق السعودية. 
ــم فـــــي مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــحـــر  ــاهــ • مــــســ
ــة  ــمــ ــاهــ ــة املــــســ ــ ــــضـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــط الـ ــــوســ ــتــ ــ املــ

• مساهم في بنك مصر لبنان.

• إبنه رامي سمير الجسر:

¶ مــســاهــم فــي »بــنــك عـــودة لــأعــمــال« 
وعضو مجلس إدارة ومفوض توقيع.

•إبنه غسان الجسر

بيرل  إدارة شركتي  رئيس مجلس   ¶
)لــــؤلــــؤ( بــــرانــــدز الـــتـــي يـــقـــول سجلها 
التجاري إن وظيفتها تجارة وتصنيع 
جميع األلبسة والنوفوتيه واملوبيليا.

• إبنه عدنان الجسر 

إدارة  ــلـــس  مـــجـ وعــــضــــو  مــــســــاهــــم   ¶
فـــي شـــركـــة غــــوارديــــا الـــتـــي فـــــازت من 
الذي يرأسه  اإلنماء واإلعمار  مجلس 
تركيب  بمناقصة  الــجــســر  نبيل  عــمــه 
ــيـــروت بــعــقــد بلغت  الـــكـــامـــيـــرات فـــي بـ

قيمته 60 مليارًا و565 ألف.
الــتــي  مـــرفـــأ 1506  مـــحـــامـــي شـــركـــة   ¶

يرأس مجلس إدارتها جهاد العرب.
إدارة  ــلـــس  مـــجـ وعــــضــــو  مــــســــاهــــم   ¶
 ZULU Mike شــــــركــــــة  ومــــــحــــــامــــــي 
ــا  ــهــ يــــــرأس مــجــلــس إدارتــ الـــتـــي   SAL
ــــي تــعــنــى وفـــق  ــارق مـــنـــا وهـ ــ ــاد طــ ــ زيــ
الــعــقــارات  الــتــجــاري بــتــجــارة  سجلها 
أنــواع  مختلف  وتقديم  واستثمارها 

الدراسات.
 sky LOUNGE شــــركــــة  مـــحـــامـــي   ¶
بــتــأمــن  تــعــنــى  ــي  وهــ  ،   SERVICES
للطائرات،  االرضــيــة  الخدمات  جميع 
ــرات بــكــل اجــهــزتــهــا،  ــائـ ــطـ وصـــيـــانـــة الـ
ــم املــــــــأكــــــــوالت واملـــــشـــــروبـــــات  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
الــســيــارات وتــأمــن املضيفن  وتأجير 

واملضيفات للمسافرين.
¶ مــحــامــي شـــركـــة لـــيـــون بـــــارك أوتـــو 

سليم 
دياب   

جهاد 
العرب

سعد الحريري
)نائب منذ عام 2005(

سمير الجسر   
)نائب منذ عام 2005(

ــروا األراضـــــــــــي املـــحـــاذيـــة  ــ ــتــ ــ إنــــهــــم اشــ
ــن آل  ــ ــاء مــ ــيــــضــ ــبــ ــاطــــئ الــــرمــــلــــة الــ لــــشــ
ــفــــارة اإلمـــــــارات  الــــحــــريــــري، مـــقـــابـــل ســ
فـــي مــنــطــقــة الــجــنــاح لــتــشــيــيــد مجمع 
ســيــاحــي ضــخــم فـــيـــه. وتـــقـــول الســكــو 
املــشــروع 22  على موقعها إن مساحة 
ألف و295 متر مربع. وهو يتألف من 
مجموعة شقق مفروشة، فندق خمسة 
نـــجـــوم، مــجــمــوعــة شــالــيــهــات، شــاطــئ 

رملي، مرفأ لليخوت وسوق تجاري.
¶ مارينا ضبية: قيد التنفيذ. وتصف 
السيكو املشروع بأنه خيار بديل عن 
للشركات  بالنسبة  املــزدحــمــة  بــيــروت 
ــــروع يــتــألــف  ــــشـ ــال. واملـ ــ ــمـ ــ ــال األعـ ــ ــ ورجـ
أربعة  فندق  تجاري ضخم،  مركز  من 
ثمن  يبلغ  التي  الشقق  وآالف  نــجــوم، 

أضيقها 300 ألف دوالر.
¶ Verdun Gardens project: أنجز وهو 
اإلستخدام  متعددة  بناية  عــن  عــبــارة 

تتألف من 22 طابق. 
¶ األهـــــم فـــي قــائــمــة إنــــجــــازات شــركــة 
النائب الحريري السابق هي الجامعة 
ــنـــة  ــلــــس، واملـــديـ ــرابــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي طــ

الرياضية في بيروت. 
• رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة ديـــاب 

هولدينغ. ودياب هولدينغ:
 NEAR EASTلــــــــــــــــــــــــــ مـــــــؤســـــــســـــــة   ¶
 AUTOMATED DISTRIBUTORS
التي يقول سجلها التجاري إن هدفها 
انواعها  املــقــاوالت على  »تنفيذ عقود 

»بما فيها الخوازيق«. 
عــلــمــًا أن شــفــيــق ســنــو رئــيــس مجلس 
رئيس  هــو  الشركة. وسنو  هــذه  إدارة 
 NEAD VENDING إدارة   مــجــلــس 
وتــشــغــل  ــر  ــديــ تــ ــي  ــتــ الــ   SERVICES
عــــــدادات الـــوقـــوف فـــي بـــيـــروت وجــبــل 

لبنان.
 SUM فـــــــي  رئــــيــــســــيــــة  مــــســــاهــــمــــة   ¶
الــرئــيــســيــة  املـــســـاهـــمـــة   HOLDINGS
ــــروت« الــتــي  ــيـ ــ ــــات بـ ــــوحـ فــــي شـــركـــة »لـ
ــلـــك  ــمـ ــنــــى بـــــإيـــــجـــــار وتـــــأجـــــيـــــر وتـ ــعــ تــ
العادية  االعانية  اللوحات  وصناعة 
ــيـــة فــــي جــمــيــع االراضــــــي  ــتـــرونـ ــكـ واإللـ
الــلــبــنــانــيــة: عــلــى حــيــطــان األبــنــيــة، في 
األمـــاك العامة والــخــاصــة. و»لــوحــات 
ــيـــروت« مــســاهــمــة رئــيــســيــة بــدورهــا  بـ
التي   MUPPIES BEIRUT شــركــة  فــي 
تأسست عام 2011 وهدفها العمل في 

جميع مجاالت الدعاية و االعان.

الرئيسية في بنك البحر املتوسط. 
ــــؤون األوروبـــــــيـــــــة  ــــشـ ــلـ ــ ــاره لـ ــشــ ــتــ ــســ مــ
باسيل يارد مساهم أساسي في هذا 
املــصــرف أيــضــًا، وهــو عضو مجلس 

إدارة في شركة سوليدير.
العربية  الشركة  في  رئيس  مساهم   •
املتحدة للصحافة التي يرأس مجلس 

إدارتها مستشاره هاني حمود. 
نــشــاط الــشــركــة يــتــركــز وفـــق سجلها 
التجاري على طبع واصدار وتوزيع 
ــة املـــســـتـــقـــبـــل(  ــفــ ــيــ ــحــ ــــحـــــف )صــ ــــصـ الـ
ــيــــة وغـــيـــر  ــيــــاســ واملـــــطـــــبـــــوعـــــات الــــســ

السياسية.
• مــســاهــم رئــيــســي فـــي شـــركـــة املـــال 
لـــاســـتـــثـــمـــار الــــتــــي يــــــــرأس مــجــلــس 

إدارتها محمد الحريري.
و»املال لاستثمار« هي:

فـــي جــريــدة  إدارة  مــجــلــس  1. عــضــو 
النهار.

2. تملك 20% من أسهم شركة سبلن 
التي تكاد تحتكر قطاع االسمنت في 

لبنان.
20% مــن أســهــم هـــذه الــشــركــة تذهب 
رجــال  ملجموعة   %8 جنباط،  لوليد 

أعمال، و52% لشركة برتغالية. 
فـــــي شـــركـــة  3. مـــســـاهـــمـــة رئـــيـــســـيـــة 

اللؤلؤة العقارية. 
4. مساهمة في شركة الفجر العقارية 
 NRH الـــتـــي تــمــلــك غــالــبــيــة أســهــمــهــا
Real Estate  التي تملك السيدة نازك 

الحريري بدورها غالبية أسهمها.
 QUANTMED 5. مساهمة رئيسية في
أيضًا  فيها  يساهم  التي   HOLDING
رئـــيـــس الــهــيــئــة اإلداريــــــــة لــجــمــعــيــة آل 
شــاتــيــا ابـــراهـــيـــم شــاتــيــا، ومــحــامــي 
الـــشـــركـــة هـــو نــفــســه مــحــامــي مجلس 

اإلنمار واإلعمار عثمان عرقجي.
 1289 شــــــــركــــــــة  فـــــــــي  مــــــســــــاهــــــم   .6

ACHRAFIEH SAL العقارية.

واستثمار  بإنشاء  تعنى  التي  ليبان 
وإدارة مواقف السيارات.

الــتــي  مـــرفـــأ 1570  مـــؤســـس شـــركـــة   ¶
إدارتها فادي قاصوف  يرأس مجلس 
واالستثمار  العمل  مجلس  عــام  أمــن 

اللبناني في السعودية.
¶ مـــحـــامـــي شــــركــــة بــــريــــدج كــابــيــتــال 
هــولــدنــغ الــتــي يـــرأس مجلس إدارتــهــا 
ــازم الــجــســر،  ــ إبــــن عــمــه خــيــر الـــديـــن حـ

رجل األعمال اللبناني – السعودي. 
¶ مـــســـاهـــم رئـــيـــســـي وعـــضـــو مــجــلــس 
 J CAPITAL شــركــة  ومــحــامــي  إدارة 
مــجــلــس  يـــــــــرأس  ــي  ــ ــتـ ــ الـ  HOLDING

إدارتها إبن عمه خير الدين الجسر.
إدارة  مـــجـــلـــس  ــــو  ــــضـ وعـ ــاهــــم  مــــســ  ¶
 BEIRUT GARDENS ومحامي شركة
مجلس  يــــرأس  الــتــي   PROPERTIES

إدارتها خير الدين حازم الجسر.
إدارة  مـــجـــلـــس  ــــو  ــــضـ وعـ ــاهــــم  مــــســ  ¶
ومحامي شركة بلو كابيتال هولدنغ.

إدارة  مـــجـــلـــس  ــــو  ــــضـ وعـ ــاهــــم  مــــســ  ¶
ومحامي شركة بازيتامو العقارية.

¶ عضو مجلس إدارة ومحامي شركة 
التي   Pearl Brands Off-shore SAL
إدارتــهــا شقيقه غسان  يــرأس مجلس 
الجسر. وال شك أنها تعنى - كما يدل 

اسمها - بتجارة اللؤلؤ.
¶ محامي شركة املباني التي أسسها 
الـــوزيـــر الــســابــق نــعــمــة طــعــمــة، وكـــان 
السابق جو سركيس  القواتي  الوزير 

أحد مدرائها.
¶ مــســاهــم وعــضــو مــجــلــس إدارة في 
يـــرأس  الـــتـــي   KAF Investments Sal

مجلس إدارتها كمال ميشال فياض.
¶ محامي شركة الشرق للمعدات

• شقيقه  نبيل الجسر:

¶ رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار. 
¶ مساهم في تلفزيون املستقبل.

عـــضـــو مـــجـــلـــس بـــلـــديـــة بـــيـــروت 
ومسؤولة في تيار املستقبل:

شـــركـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  ــة  ــيــــســ رئــ  •
يـــشـــيـــر  ــتــــــي  الــــ  ICC HOLDING
www.icc. ــتــــرونــــي  ــكــ اإللــ مـــوقـــعـــهـــا 

شـــركـــات  ــــدة  عـ ــــى ضــمــهــا  إلـ  com.lb
الــخــدمــات  بــتــقــديــم  تــعــنــى جميعها 
الــتــكــنــولــوجــيــة، وتــجــهــيــز كـــل مـــا له 
عملت  وهــي  باإللكترونيات،  عاقة 
فـــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة املــاضــيــة مع 
ـــن  ــ ــــي واألمــ ــلـ ــ ــــداخـ ــن: األمــــــــن الـ ــ ــ كـــــل مـ
والــثــقــافــة  ــة  ــزراعــ الــ ووزارات  ــام  ــعـ الـ
واالتصاالت والعمل، ومرفأ بيروت 
والقصر الرئاسي. إضافة إلى معظم 
املنظمات الدولية العاملة في لبنان، 
ــثــــر مــــن عـــشـــر فــــنــــادق. عــلــمــًا أن  وأكــ
قبيسي، هو  كــريــم  الــشــركــة  محامي 
العونّي  االتــصــاالت  وزيــر  مستشار 

السابق نيكوال صحناوي.
• رئيسة مجلس إدارة شركة حلول 
التكنولوجيا املتطورة التي سجلت 
وفـــــق ســجــلــهــا  وتـــعـــنـــى  عـــــام 2014 
الــتــجــاري بــتــقــديــم اســتــيــراد وشـــراء 
وبــــيــــع وتـــركـــيـــب وصـــيـــانـــة اجـــهـــزة 
عدم  وأجــهــزة  املعلوماتية،  وأنظمة 
وأجهزة  الكهربائي،  التيار  انقطاع 
وكاميرات املراقبة. ومحامي الشركة 
مستشار  قبيسي،  كــريــم  أيــضــًا  هنا 
ــر االتـــصـــاالت الــعــونــي الــســابــق  وزيــ

نقوال صحناوي.
• رئيسة مجلس إدارة شركة عيسى 
ــغ املـــســـاهـــمـــة بـــنـــحـــو عــشــر  ــدنــ ــولــ هــ
والشؤون  بالعقارات  تعنى  شركات 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة واالســـــتـــــثـــــمـــــارات 

املصرفية وغيره. 
الـــشـــركـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  رئـــيـــســـة   •
الــعــاملــيــة لــلــحــاســبــات واالتـــصـــاالت. 
ــوة فــي  ــقــ ــة بــ ــركــ وتـــنـــشـــط هــــــذه الــــشــ
ــة  ــيـ قــــطــــاع تــــجــــارة الـــحـــاســـبـــات اآللـ

واإللكترونية واجهزة االتصاالت. 

بشرى 
عيتاني   

فريد مكاري   
)نائب منذ عام 1992(

شـــركـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  ــة  ــيــــســ رئــ  •
أسستها  التي  هولدنغ  إي.سي.سي 

عام 2012.
املــجــمــوعــة  إدارة  رئــيــســة مــجــلــس   •
ــر الـــهـــنـــدســـي  ــتـــطـــويـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

)ليجند(.
ــة  ــيــ ــاملــ ــعــ الــ الــــــشــــــركــــــة  مـــــؤســـــســـــة   •
للحاسبات واالتصاالت التي »تقدم 
طبعًا(  )مدفوعة  معلوماتية  حلواًل 

للقطاعن الخاص والعام.
• عضو في لجنة املكننة في نقابة 

املهندسن.
• مساهمة وعضو مجلس إدارة في 
اإللكتروميكانيك  أخصائيو  شركة 
التجاري  سجلها  وفــق  تعنى  الــتــي 
بــالــقــيــام بــأعــمــال كــهــرومــيــكــانــيــكــيــة 
كالطرقات  االنشائية  املشاريع  وكل 
ــارات،  ـــ ــطـ ـــــئ واملــــ ــوانـ ــور واملــــ ــســ ــجــ والــ
ومشاريع اإلسكان واملراكز التجارية 
واملستشفيات واملدارس والجامعات 
وتوزيع  الكهرباء  توليد  ومحطات 
كريم  أيضًا  هنا  واملــحــامــي  الشبكة. 

قبيسي.
• رئيسة مجلس إدارة شركة حلول 

الشبكات املدمجة - سي.أن.أس. 
الـــشـــركـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  رئـــيـــســـة   •
الــعــاملــيــة لــحــلــول الــبــرمــجــيــات »أي.

أس.أس.«

في  بيروت  مسؤول  شقيقها 

تيار المستقبل بشير عيتاني:

• رئيس مجلس إدارة »سكاي الين 
العقارية«. 

ــة الــتــنــفــيــذيــة  ــالـ ــوكـ • شـــريـــك فـــي »الـ
الــلــبــنــانــيــة« لــتــأمــن حــمــايــة األمــــوال 
املنقولة وغير املنقولة، واملجوهرات 
ومواكبة  وحماية  الثمينة  واملعادن 

االشخاص.
ــه مـــحـــمـــود عـــيـــتـــانـــي شـــريـــك  ــنــ • إبــ
 BEIRUT METRO MEDIA فــــي 
ــر  ــيــ ــأجــ ــة بـــــإيـــــجـــــار وتــ ــتــــخــــصــــصــ املــ
اللوحات  وصناعة  وطباعة  وتملك 
اإلعـــانـــيـــة الـــعـــاديـــة واإللــكــتــرونــيــة، 
على جوانب الطرق وسطوح األبنية 
وحيطان األبنية في االمــاك العامة 
والـــخـــاصـــة ضــمــن نـــطـــاق الــبــلــديــات 

واملحافظات.

شركات 

حريرية 

جديدة 

توحي بأن

سوليدير 

وسوكلين 

ومجلس 

اإلنماء 

واإلعمار 

باتوا من 

الماضي

مكاري 

مؤسس 

»ليبان 

بارك« التي 

تعنى 

بتقديم 

خدمات 

 valet الـ
parking
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ــــس كـــتـــلـــة املـــســـتـــقـــبـــل  ــيـ ــ ــل رئـ ــغــ شــ
عشرات املواقع املصرفية واإلداريــة 
األساسية، وأسس العدد األكبر من 
شــركــات الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري 
ــيـــوم فـــي جميع  ــرد الـ لــكــن اســـمـــه يــ
الشركات  لهذه  التجارية  السجالت 
واملــــصــــارف كــمــؤســس فــقــط، فهو 
ــدم  ــى عــ ــلــ ــدو عــ ــ ــبـ ــ ــا يـ ــمــ ــــرص كــ ــحـ ــ يـ
ألية شركة،  مباشر  كمالك  الظهور 

باستثناء كونه:

ــــي بـــنـــك الــبــحــر  ــفــــوض تـــوقـــيـــع فـ • مــ
املتوسط.

• مــســاهــم فــي شــركــة األمــــل الــعــقــاريــة 
التي تملك اليوم 6 عقارات في مدينة 
صيدا وحدها؛ تحمل األرقــام التالية: 
.1851 ،1745 ،1569 ،1564 ،1550 ،1440

ــد الــبــاســط  ــدى عــب ــ زوجـــتـــه ه

السنيورة:

• عضو مجلس إدارة في شركة األمل 
إدارتها  مجلس  تــرأس  التي  العقارية 

إبنته زينة فؤاد السنيورة.
»األمــــــــل  إدارة  ــلــــس  مــــجــ رئــــيــــســــة   •

هولدنغ«. 
األمل هولدينغ مساهمة في:

¶ شركة »1505 الحمرا« العقارية. 
¶ شــركــة 81 الــوســطــانــي الــتــي يــرأس 

مجلس إدارتها زياد محمد زيدان. 
الـــتـــي  الــــوســــطــــانــــي  دوارة  ــة  ــركــ شــ  ¶
تعنى وفق سجلها بتجارة العقارات، 
والتجهيزات  واملعدات  االليات  تجارة 
ــفـــريـــات  ــال الـــحـ ــ ــمـ ــ ــي أعـ ــ املـــســـتـــعـــمـــلـــة فـ
والــبــنــاء واســتــصــاح االراضــــي وشــق 
إلــى القيام  الــطــرق وتعبيدها. إضــافــة 
بـــكـــل أعــــمــــال الــــوســــاطــــة والـــتـــعـــهـــدات 
وااللــتــزامــات واملــقــاوالت واملناقصات.  
ومــحــمــد زيــــدان هــو املــديــر الــعــام هنا 

أيضًا.
¶ شركة 77 بــيــروت تــاور التي يــرأس 

مجلس إدارتها زياد محمد زيدان. 
¶ شركة 1366 الوسطاني التي يرأس 

مجلس إدارتها محمد زيدان. 
الــنــهــر املتخصصة  ¶ شــركــة كــنــايــات 
بالقيام بكل أعمال التجارة البرية بما 

في ذلك البناء واملقاوالت. 
هــو  ــنــــايــــات  كــ إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ
محمد زيـــدان، إال أن املساهم األول أو 

األكبر فيها هي شركة
الــتــي   LEVANTINE LEBANESE
يتشارك أسهمها حسن وطال وأحمد 

الجلبي. 
LEVANTINE LEBANESE مساهمة 
شبه وحيدة في شركتي غولدن تاور 
والبوليفار 1643 اللتني يساهم فيهما 

أيضًا محمد زيدان.

فؤاد السنيورة  
 )نائب منذ عام 1992(

¶ )األمل هولدينغ التي ترأس مجلس 
ــا هــــدى الـــســـنـــيـــورة( مــســاهــمــة  ــهــ إدارتــ
فـــــــــــردان 1341  ــة  ــ ــركـ ــ ــــي شـ فــ رئـــيـــســـيـــة 
إدارتــهــا  يــرأس مجلس  التي  العقارية 

محمد زيدان. 
املـــســـاهـــم الــرئــيــســي فـــي فــــــردان 1341 
انترناشيونال  »فينيسيا  شــركــة  هــو 

هولدنغ«. 
فـــيـــنـــيـــســـيـــا  إدارة  ــلــــس  ــجــ مــ ــــس  ــيــ ــ رئــ
انــتــرنــاشــيــونــال هــولــدنــغ هـــو محمد 
زيـــــــــدان، وأفـــــــــراد أســــرتــــه هــــم أعـــضـــاء 
مــــجــــلــــس إدارتـــــــــــهـــــــــــا. أمــــــــــا املــــســــاهــــم 
»فينيسيا  فهي شركة  فيها  الرئيسي 
انتربرايزس« املسجلة في بنما إلخفاء 

هوية مالكها. 
وفينيسيا انتربرايزس هذه مساهمة 
في عــدة شركات يــرأس مجالس إدارة 

غالبيتها محمد زيدان، أبرزها:
ــي يـــقـــول  ــتــ الــ ــــروت  ــيـ ــ بـ ¶ فــيــنــيــســيــا - 
وظيفتها شراء  إن  الــتــجــاري  سجلها 

وبيع كل ما ينتج باستخدام التبغ.
مـــصـــر.   - الـــــتـــــجـــــاريـــــة  ــا  ــيـ ــيـــسـ ــنـ ــيـ فـ  ¶

وفينيسيا أربيل. 
¶ وادي هيلز التي يساهم فيها نادر 

الحريري أيضًا.
¶ فــيــنــيــســيــا الـــتـــجـــاريـــة افـــــرو - آســيــا 
وهي املساهمة الرئيسية في شركة »ال 
كــازا ديل هافانو« التي يقول سجلها 
ــتــــجــــاري إن وظــيــفــتــهــا بـــيـــع الــتــبــغ  الــ
الكوبي وجميع وسائل استخدام هذا 

التبغ.
.773 AL HAMRA    شركة ¶

¶ شركة »جزيرة فردان«.
ــــدان رئــيــس شــركــة بــاك  عــلــمــا أن مــحــمــد زيـ
املستثمرة للمنطقة الحرة في مطار بيروت. 
لإلنماء  زيـــدان  وهــو أســس جمعية »محمد 
فـــي صـــيـــدا« الـــتـــي يـــقـــول الــعــلــم والــخــبــر إن 
ــدة وتــطــويــر  ــ ــ هــدفــهــا »إنــــشــــاء مـــشـــاريـــع رائ
واالجتماعية  والسياحية  الحرفية  املشاريع 
في صيدا«. وقد اشترت الجمعية من ورثة 
الرئيس رفيق الحريري »أرض الكينيات« في 
التي كانت  االولــي  صيدا على ضفاف نهر 

تعتبر املنتزه الرئيسي البناء مدينة صيدا.

إبنته زينة السنيورة 

ــل  األمــ شـــركـــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــســـة 
العقارية.

الباسط  عــبــد  ســامــي  شـــقـــيـــقـــه 
السنيورة: 

عضو مجلس إدارة في شركة جامعة 
عــــــام 2008،  تـــأســـســـت  ــي  ــتــ الــ ــــرق  ــــشـ الـ
ــاري بـــ  ــجــ ــتــ ــنـــى وفــــــق ســجــلــهــا الــ ــعـ وتـ
انواعها،  بكافة  وااللتزامات  املقاوالت 

وإدارة املشاريع، وتجارة العقارات.

أيمن سامي السنيورة

 Ayman إدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس   •
 Sanyoura Architecture &
عــام  ســجــلــت  الــتــي   Management Co
2007 وعنوانها وفق السجل التجاري 
في املكتب العاشر من الـ«سادات تاور« 
حيث مكاتب الرئيس فؤاد السنيورة. 
ووظــيــفــتــهــا وفــــق الــســجــل الـــتـــجـــاري: 
ــال الـــهـــنـــدســـيـــة  ــ ــمــ ــ تـــعـــاطـــي كــــافــــة األعــ
ــة ووضــــــــــــع وتــــقــــديــــم  ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واالسـ
أن  الخرائط. علمًا  الدراسات وتجهيز 
مــحــامــي الــشــركــة عــثــمــان عــرقــجــي هو 

محامي مجلس اإلنماء واإلعمار.
شركة  شــركــة  إدارة  مجلس  رئــيــس   •

أ.س. ش.م.ل.- هولدينغ.

إدارة  مــجــلــس  وعـــضـــو  مـــســـاهـــم   •
شركة ألبان لبنان.

إدارة  مــجــلــس  وعـــضـــو  مـــســـاهـــم   •
شركة ميجانا هولدنغ.

إدارة  مــجــلــس  وعـــضـــو  مـــســـاهـــم   •
ــتــــال فـــيـــنـــانـــس«  ــيــ ــابــ ــة »كــ ــركــ ــــي شــ فـ
»فرست  مصرف  يمثل  التي  املالية 
ــال بـــنـــك« أكـــبـــر املــســاهــمــني  نـــاشـــونـ

فيها.
وتحسني  حماية  جمعية  رئيس   •
نسل الجواد العربي في لبنان التي 
ــدان ســبــق الــخــيــل فــي  ــيـ تــســتــثــمــر مـ

بيروت. 
• مساهم في شركة كفى املالية.
• شقيقه جان موسى دي فريج:

ــال  ــتـ ــيـ ــابـ ــة كـ ــ ــركـ ــ ــــي شـ ــم فــ ــاهــ ــســ ¶ مــ
ــة الــتــي  ــيـ ــالـ فـــيـــنـــانـــس كـــومـــبـــانـــي املـ
يــعــتــبــر مــصــرف »فــرســت نــاشــونــال 

بنك« أكبر املساهمني فيها.
إدارة  مــجــلــس  وعـــضـــو  مـــســـاهـــم   ¶
السويسرية  اللبنانية  »الشركة  في 

للضمان«.
إدارة  مــجــلــس  وعـــضـــو  مـــســـاهـــم   ¶
ــتــــي تــعــنــى  ــة إيــــبــــاكــــس الــ ــركــ فــــي شــ
باستيراد وبيع وتأجير السيارات، 
ويـــــــــــرأس مــــجــــلــــس إدارتـــــــهـــــــا رجــــل 
ــال املــــصــــرّي  بــيــار شــكــر الــلــه  ــمـ األعـ

جاهل.
¶ مساهم وعضو مجلس إدارة في 
شــركــة »فــرعــون بــرودكــاســت« التي 
تعنى باستيراد وبيع كافة االدوات 

واإللكترونية. الكهربائية 
ــرعـــون  »فـ إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ  ¶

العقارية.  ريلتي« 
¶ مساهم وعضو مجلس إدارة في 

شركة »ألبان لبنان العقارية«.
¶ مــســاهــم ومــديــر عـــام مــســاعــد في 

شركة ج.د.ف هولدنغ املالية.
كفى  شركة  إدارة  مجلس  رئيس   ¶

املالية.
الشركة  فــي   إدارة  ¶ عضو مجلس 

السويسرانية. اللبنانية  العقارية 

• محامي جريدة النهار
ــكـــوم مــيــديــا  ــتـ • مـــحـــامـــي شــــركــــة نـ
الــتــي يــرأس مجلس إدارتــهــا رمــزي 

النجار.
ــيـــة  ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ ــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ مـــــؤســـــس   •

والسياحة. للفنادق 
فـــي شــركــة  إدارة  مــجــلــس  • عــضــو 

العقارية. السلوى 
 Rouge INC ــة  ــ ــركـ ــ شـ ــامــــي  ــحــ مــ  •
Levant التي يرأس مجلس إدارتها 
ــفـــرنـــســـي  الـ بــــــرونــــــاس  مــــــــاري  االن 
الجنسية، وهي تعنى وفق سجلها 
الـــتـــجـــاري بــتــقــديــم جــمــيــع األعـــمـــال 
االعــــــانــــــيــــــة واعـــــــــــــــداد الــــــــدراســــــــات 
ــا، وانــــتــــاج  ــيـــعـــهـ ات وبـ ــاء ــ ــ ــــصـ ــ واالحـ
ــيــــع االفــــــــام والــــبــــرامــــج املـــرئـــيـــة  وبــ
واملـــســـمـــوعـــة واملـــطـــبـــوعـــة واملـــرمـــزة 
وااللكترونية. علمًا أن البحث يبني 
أن املساهم الرئيسي في Rouge هي 
شــركــة كــوانــتــم الــتــي يـــرأس مجلس 

إدارتها إيلي خوري.
• محامي شركة انديفو هولدينغ.

• مــســاهــم رئــيــســي وعـــضـــو مجلس 
انفستمنت  »لوسيد  شركة  في  إدارة 

كوربوريشن«.
ــة لـــشـــركـــة  ــيــ ــســ ــيــ لــــوســــيــــد شــــريــــكــــة رئــ
 KABABJI INVESTMENT
شــركــة  وإدارة  تــمــلــك  فـــي   COMPANY

كبابجي )هولدنغ(. 
 KABABJI INVESTMENT
ــــزر  جـ ــي  ــ ــ فـ ــلــــة  مــــســــجــ  COMPANY

الكايمن إلخفاء هوية مالكها، 
علمًا أن محامي الشركة محمد عالم 
ــو رئـــيـــس لــجــنــة مــتــابــعــة الـــشـــؤون  هـ
ــقــــة بـــإنـــضـــمـــام  ــلــ ــتــــعــ الــــقــــانــــونــــيــــة املــ
العاملية  الــتــجــارة  الـــى منظمة  لــبــنــان 
واإلتفاقيات  لها  التابعة  واإلتفاقات 
مــــع اإلتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي فــــي نــقــابــة 
ــــو جـــمـــعـــيـــة  ــــضـ املــــــحــــــامــــــني، وهـــــــــو عـ
القيادات العربية الشابة التي أسسها 

نادر الحريري.
• رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة املــن 

العقارية.
 Primary رئيس مجلس إدارة شركة •

 .Holding
ــة  ــيــ ــرفــ املــــصــ الــــــخــــــدمــــــات  رئــــــيــــــس   •
ــي الــبــنــك  لـــلـــشـــركـــات واالســـتـــثـــمـــار فــ

العربي.
الـــشـــركـــة  إدارة   مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ  •
الـــــورق ش.م.ل.  ملــنــتــوجــات  الــشــرقــيــة 
ــي تــعــنــى  ــ ــ )بــــــكــــــداش وشـــــــركـــــــاه(. وهـ
بــــتــــحــــويــــل جــــمــــيــــع انــــــــــــــواع الـــــــــورق 
مــنــتــوجــات مختلفة  الــــى  والـــكـــرتـــون 
واملـــــتـــــاجـــــرة بــــهــــا، وتــــــجــــــارة الـــــــورق 

والكرتون والقرطاسية.
• مــســاهــم فــي شــركــة كــنــايــات النهر 
للبناء واملقاوالت التي يرأس مجلس 

إدارتها محمد زيدان.
• عضو مجلس إدارة في شركة األمل 

العقارية.
• مساهم في شركة فردان 1341.

• شـــريـــك رئــيــســي واملــــســــؤول املــالــي 
االســتــشــاريــة   Valquest مــؤســســة  فــي 

املالية.
• رئيس مجلس إدارة ومدير شركة 
عام  سجلت  الــتــي   Primary Holding

 .2012
شــريــكــه الــرئــيــســّي فـــي  هـــذه الــشــركــة 
املعلنة هو وليد نجم صفير. األخير 
فــي  إدارة  مــجــلــس  وعـــضـــو  مـــســـاهـــم 
الورق«  ملنتوجات  »الشرقية  شركتي 
ــمـــري هــولــدنــغ الــلــتــني يـــرأس  ــرايـ و«بـ
أيضًا.  السنيورة  إدارتيهما  مجلس 
الرياضي،  الصفا  نــادي  رئيس  وهــو 
وهــي   .SOFREGAZ شــركــة  ورئــيــس 
ــاز وزيـــــــوت فــرنــســيــة تــقــدم  ــ ــة غـ ــركـ شـ
فـــــي 90 دولـــــــة.  خـــــدمـــــات هـــنـــدســـيـــة 
أكـــثـــر من  وهــــي أدارت مــنــذ نــشــأتــهــا 
ــو نـــائـــب رئــيــس  ــروع.  وهــ ــشــ 1000 مــ
فـــرع لــبــنــان فــي سلسلة أمــبــراطــوريــة 

األعمال الكويتية »أجيلتي«.

عام  ومــديــر  إدارة  رئيس مجلس   •
ABC شركة

ــة  ــركـ شـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ  •
 TRIPOLI DEVELOPMENT
HOLDINGوهـــــــي تــضــم عـــدد كبير 
مــن املــســاهــمــني أبـــرزهـــم: ولــيــد عبد 
ــة، مــــحــــمــــد ســعــيــد  ــ ــــجـ ــــحـ الـــــــــــــرزاق الـ
الــــحــــاب، ســـامـــر الــــحــــاب، تــوفــيــق 
دبــوســي، زيــاد املــنــا، ونجل املفتي 

أنس مالك الشعار.
• عضو مجلس إدارة في شركة م. 
فاضل العقارية التي يرأس مجلس 
ــالــــد مــوريــس  إدارتــــهــــا شــقــيــقــه رونــ
فــــاضــــل. م.فــــاضــــل الـــعـــقـــاريـــة تــمــلــك 
7980 سهم مــن أصــل 20 ألــف سهم 
التي   VERDAN MALL شركة  فــي 

تأسست عام 2014. 
• مؤسس شركة 

 SOCIETE LIBANAISE
 D›INVESTISSEMENT

IMMOBILIER HOLDING التي 
يرأس مجلس إدارتها شقيقه 

رونالد فاضل. 
ــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ »مـ جــــمــــعــــيــــة  رئـــــــيـــــــس   •
مــوريــس حــبــيــب فــاضــل اإلنــســانــيــة 

واالجتماعية«.
ــة  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ »الــ مـــــؤســـــســـــي  أحــــــــــد   •

اللبنانية لتراخيص االمتياز«!
نـــــــادر  مـــــــع   2006 عـــــــــام  أســـــــــس   •
الــتــي يقول  بـــادر  الــحــريــري جمعية 
هدفها  إن  خاصتها  والخبر  العلم 
ــاع الـــشـــبـــاب بـــإقـــامـــة مـــشـــاريـــع  ــنــ إقــ

خاصة بدل السعي وراء الوظيفة.

• مساهم في بنك فرعون وشيحا.
• مــســاهــم عــبــر »فــرعــون هــولــدنــغ« 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــرأس مــجــلــس إدارتـ ــ ــتـــي يــ الـ
 POLYGONفرست ناشونال بنك، و
التجاري  وفق سجلها  املتخصصة 

بأعمال املقاوالت والورش.
• يــرأس »شــركــة فــرعــون القابضة« 
ــاديـــن: األســـمـــدة،  ــيـ الـــنـــاشـــطـــة فـــي مـ
الــــــــتــــــــأمــــــــني، الـــــــبـــــــنـــــــاء واألشـــــــــغـــــــــال 
الــعــامــة، بــيــع الــتــجــهــيــزات املــنــزلــيــة، 
الــــصــــيــــدلــــيــــات، الـــشـــحـــن الـــبـــحـــري، 

الغازات الصناعية. 
»الــشــركــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس   •

السويسرية للضمان«. اللبنانية 
 Pharaon إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس   •

.River Valley
 AL HIKMAT مساهم في شركة •
HOLDING املساهمة الرئيسية في 
ــواد الــبــنــاء الــتــي  شــركــة الــجــنــوب ملــ

تعنى بتجارة الحديد والترابة.
 B-one cap إدارة  مجلس  رئــيــس   •
املــســاهــمــة الــرئــيــســيــة فـــي الــشــركــة 

العقارية 237 سرسق.
ــة  ــركـ شـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ  •
»فــرعــون بــرودكــاســت« الــتــي تعنى 
االدوات  كــــافــــة  وبــــيــــع  ــيــــراد  ــتــ بــــاســ

واإللكترونية.  الكهربائية 
دلتا  شركة  إدارة  مجلس  رئيس   •

نيرايست هولدينغ.
ــة  ــركـ شـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ  •
 Pharaon River فاليه  ريفر  فــرعــون 

Valley العقارية. 
• عضو مجلس إدارة »مدنيت« 

ــرونـــي إنـــه  ــتـ ــكـ ــقـــول مـــوقـــعـــه اإللـ • يـ
»املؤسسة  فــي  إدارة  مجلس  عضو 
يسع  لــم  لــكــن  لـــإرســـال«،  اللبنانية 
التأكد من ذلك في السجل التجاري.

• عــضــو مــجــلــس إدارة فــي فــرعــون 
العقارية. ريلتي 

»املــــــدارس  إدارة  مــجــلــس  عــضــو   •
البطريركية في بيروت«. 

الـــشـــركـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس   •
السويسرانية. اللبنانية  العقارية 

• مساهم وعضو مجلس إدارة في 
شـــركـــة لــيــبــانــوســويــس انــشــورنــس 
ــتـــي  ــنـــغ )الــــيــــســــكــــو( الـ ــيـ ــتـ ــالـ ــسـ ــونـ كـ
السابق  الوزير  أيضًا  فيها  يساهم 

خليل الهراوي وآل سكاف.
ــيــــار هــــنــــري فـــرعـــون  ¶ إبـــــن عـــمـــه بــ
بــنــك فــرعــون  رئــيــس مــجــلــس إدارة 

وشيحا. 

42 سهم مــن أصــل 998  بـــ • شريكة 
ســهــم فـــي شــركــة الــنــهــار لــلــخــدمــات 
الصحفية، فيما تبلغ حصة النائب 

 هنا 100 سهم.
ً
مروان حمادة مثا

شـــركـــة  إدارة  ــلـــس  مـــجـ رئــــيــــســــة   •
تـــبـــلـــغ  ــــث  ــيـ ــ حـ ش.م.ل«  »الــــــنــــــهــــــار 
ــة مـــــايـــــني  ــ ــســ ــ ــمــ ــ مـــــســـــاهـــــمـــــتـــــهـــــا خــ
مـــايـــني  عــــشــــرة  ــابـــل  ــقـ مـ و230361 
لاستثمار  املـــال  لــشــركــة  و236600 
التي يــرأس مجلس إدارتــهــا رئيس 

الحكومة السابق سعد الحريري.
• مساهمة في دار النهار للنشر

 HI SKY ــة  ــ ــركــ ــ شــ عـــــــــام  ــر  ــ ــديــ ــ مــ  •
لـــلـــمـــقـــاوالت   CONSTRUCTION
ــا، وتــنــفــيــذ  ــ ــهـ ــ ــواعـ ــ ــة عـــلـــى انـ ــامــ ــعــ الــ
اشــغــال الــطــرق والــجــســور واالنــفــاق 
على  والتعهدات  العامة  والحدائق 
ــاء مـــجـــابـــل الـــزفـــت  ــشــ انـــواعـــهـــا، وانــ
ــع والــــــكــــــســــــارات ومـــعـــامـــل  ــ ــالـ ــ ــقـ ــ واملـ

احجار الباطون والباط. 

• إبــــن عــمــه أحـــمـــد شـــحـــاده فــتــفــت 
شــريــك مــع أبــنــائــه فــي إدارة شــركــة 
العامة  والتعهدات  للتجارة  اليمن 
أنــشــأهــا عــام 2001 بعيد فوز  الــتــي 

النائب فتفت بالنيابة أول مرة. 
ــبـــد الــــجــــواد  • إبـــــن عـــمـــه مـــحـــمـــد عـ

فتفت:
إدارة  مــجــلــس  وعـــضـــو  مـــســـاهـــم   ¶
ــة الـــعـــربـــيـــة لــلــســيــاحــة  ــركــ ــــي الــــشــ فـ
واالســـــتـــــثـــــمـــــار واملــــــــقــــــــاوالت الـــتـــي 
يـــــــقـــــــول ســــجــــلــــهــــا الـــــــتـــــــجـــــــاري إن 
هــدفــهــا اســتــثــمــار املـــغـــاور، وإنــشــاء 
ــادق  ــ ــنــ ــ ــعــــات ســــيــــاحــــيــــة وفــ ــتــــجــ ــنــ مــ
ومــطــاعــم ومـــراكـــز تـــزلـــج ومـــرابـــض 
فــروســيــة وأحـــواض وســـدود مائية 
وتــلــفــريــك جــبــلــي. وتــشــيــيــد األبــنــيــة 
وتــنــفــيــذ مــشــاريــع عــامــة ومــقــاوالت 
وتـــعـــهـــدات عـــامـــة. عــلــمــًا أن رئــيــس 
مجلس إدارة الشركة التي تأسست 
وأكـــبـــر  الــــعــــام  ــر  ــ ــديـ ــ واملـ  2009 عـــــام 
الجنسية  املساهمني فيها سعودي 
ــالــــح بــــن احـــمـــد  ــامــــي بــــن صــ هــــو ســ

بليله.
السياحية  الــشــركــة  نــائــب رئــيــس   ¶
لـــتـــلـــفـــريـــك ســـيـــر الــــتــــي تـــعـــنـــى وفـــق 
خطوط  بــانــشــاء  الــتــجــاري  سجلها 
هــوائــيــة )تــلــفــريــك( ومــصــاعــد تزلج 
وبناء  السياحية  األعمال  وتعاطي 
فــــــنــــــادق واســـــــتـــــــراحـــــــات ومــــطــــاعــــم 
ومـــقـــاهـــي ومـــســـاكـــن واســتــثــمــارهــا 
وتنظيم الــرحــات وشــراء االراضــي 

وبيعها.
الـــشـــركـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس   ¶
تعنى  الــتــي  لاستثمار  االغــتــرابــيــة 
بــانــشــاء وتــشــغــيــل مــصــانــع تعبئة 
ــيــــر فــــاكــــهــــة وتـــعـــلـــيـــب  مــــيــــاه وعــــصــ

خضار وفاكهة.
ــــك رئـــيـــســـي فــي  ــريـ ــ ¶ مــــؤســــس وشـ
شركة جبل املكمل )القرنة السوداء( 

املعدنية.  للمياه 
¶ صـــاحـــب مـــشـــروع قـــصـــر األمـــــراء 

السياحي في سير – الضنية. 
عــلــى نبع  مــطــلــة  يــســتــثــمــر أرض   ¶
ــروع ســـيـــاحـــي  ــ ــشــ ــ ــي مــ ــ ــــان فــ ــ ــزحـ ــ ــ الـ
ربـــحـــي ذو طـــابـــع بــيــئــي، عــلــمــًا أنــه 
في  البيئة  »أنــصــار  جمعية  رئــيــس 

الضنية«.
¶ الــعــلــم والــخــبــر املــقــدم إلـــى وزارة 
بــاســم »جــمــعــيــة الضنية  الــداخــلــيــة 
عبد  محمد  مــنــزل  يــحــدد  للتنمية« 
ــــواد فـــتـــفـــت كـــمـــركـــز لــلــجــمــعــيــة  ــــجـ الـ
إلــــى أن إســــم األخـــيـــر ال يــــرد ضمن 

الجمعية. مؤسسي 

ــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز يــديــر  ــامـ ــنـــه سـ • إبـ
انفستمنت  غلوبل  يونايتد  شركة 
وهــــي   2010 عـــــــام  ــا  ــهــ ــســ أســ ــــي  ــتـ ــ الـ
ــال الـــهـــنـــدســـة  ــ ــمـ ــ تـــعـــنـــى بـــتـــعـــهـــد أعـ
البيئية والصرف الصحي، وتمثيل 
املــــصــــانــــع والـــــفـــــبـــــارك والــــــوكــــــاالت 
ــــوع،  ــــوضـ ــتــــي تـــتـــعـــاطـــى نـــفـــس املـ الــ
واالســتــيــراد والــتــصــديــر والــتــجــارة 

العامة.

• يدير مزرعة فطر في عكار.
• عمه علي غسان المرعبي هو:

ــة  ــركـ شـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ  ¶
ــتـــي شــــارك  ات الـــعـــربـــيـــة الـ اإلنـــــشـــــاء
طه  ميقاتي  نجيب  الرئيس  شقيق 
تــأســيــســهــا. وهـــي تنشط أيضًا  فــي 
فـــي قـــطـــاع املــــقــــاوالت والـــتـــعـــهـــدات،  
الطاقة  انتاج  إلى  املنشآت  من بناء 

الكهربائية. 
فــــاز املـــرعـــبـــي أخـــيـــرًا بــعــقــد شــراكــة 
أمــيــركــي  مــلــيــون دوالر   225 قــيــمــتــه 
مــن شــركــة مــاجــد الــفــطــيــم الــعــقــاريــة 
إلنشاء مدينة الواجهة البحرية في 

ضبية. 
إدارة شــركــة فقرا  رئــيــس مجلس   ¶

.952
ــيـــســـي فــــي شــركــة  ــرئـ ¶ املــــســــاهــــم الـ

ات العراقية. االنشاء
ــي غــســان  ــل ــه مــاهــر ع ــم ــن ع ــ إب  •

المرعبي هو:

العربية  ات  اإلنشاء ¶ رئيس شركة 
العاملية. 

باي  إدارة شــركــة  رئــيــس مجلس   ¶
ام.

فـــي جــفــيــنــور  إدارة  عــضــو مــجــلــس 
دبي.

• عمه عثمان األحمد المرعبي 

ــة  ــركـ شـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ  ¶
ــارة  ــتـــشـ ــي لـــاسـ ــبــ ــرعــ ــة املــ ــوعـ ــمـ ــجـ مـ
والخدمات املتخصصة هي األخرى 
بــالــقــيــام بــكــافــة أعـــمـــال الــتــعــهــدات 

واملقاوالت وانشاء األبنية.

ــال. أكــبــر  ــ • صــاحــب مــســتــشــفــى رحـ
مستشفى خاص في عكار. علمًا أن 
يــزال  مــا  الحكومي  عكار  مستشفى 
من دون مجلس إدارة منذ سنوات. 

وهو شبه معطل بالكامل.
املنير عليه  املقاول وليد  • يحسب 
فـــي عـــكـــار، وحـــصـــة األخـــيـــر كــبــيــرة 
املــنــفــذ  لــــدى وزارة األشــــغــــال، وهــــو 
ــي عــكــار  الـــضـــمـــنـــي ملـــطـــمـــر ســــــرار فــ

تحت إسم غزاوي طالب.

• مساهم في شركة ميغا آد ش.م.ل 
التي سجلت عام 2013 وهي تعنى 
بــالــشــحــن الــبــحــري، ويــســاهــم فيها 

ثاثة مستثمرين عراقيني.
 MEGA شــــــركــــــة  فـــــــي  ــم  ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ مـ  •
  BRAND INTERNATIONAL
ــــي تـــعـــنـــى بـــالـــشـــحـــن الـــبـــحـــري  ــتـ ــ الـ
ويــســاهــم فيها أحــد رجـــال األعــمــال 

السوريني.

نبيل دي فريج   
)نائب منذ عام 2000(

روبير غانم   
)نائب منذ عام 1992(

وائل فؤاد 
السنيورة   

روبير فاضل   
)نائب منذ عام 2009(

ميشال رعون   
)نائب منذ عام 1996(

نايلة تويني   
)نائب منذ عام 2009(

زياد القادري   
)نائب منذ عام 2009(

احمد فتفت   
)نائب منذ عام 1996(

قاسم عبد العزيز   
)نائب منذ عام 2005(

معين المرعبي   
)نائب منذ عام 2009(

رياض رحال   
)نائب منذ عام 2009(

كاظم الخير   
)نائب منذ عام 2010(

أمبراطورية 

السنيورة - 

محمد زيدان: 

مقاوالت 

وتعهدات 

وعقارات 

وكرتون 

وكباب 

ودخان بين 

بنما ولبنان

يكتفي 

نواب 

المناطق 

الحريريين 

بشركة 

تعهدات 

صغيرة 

من هنا أو 

مقاوالت 

أو نقل 

بحري
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• مــســتــشــار قــانــونــي، وفـــق موقعه 
ــي، لـــــــوزيـــــــر الــــشــــبــــاب  ــ ــ ــرونـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ االلـ

والرياضة عبد املطلب حناوي.
• مــســتــشــار قــانــونــي، وفـــق موقعه 
االلــكــتــرونــي، لــوزيــر الــداخــلــيــة نهاد 

املشنوق.
فـــي شــركــة  إدارة  مــجــلــس  • عــضــو 
كفرحباب سيتي سنتر التي يرأس 
ــائـــب  ــنـ ــلـــس إدارتـــــــهـــــــا والــــــــــده الـ مـــجـ
السابق فــوزي حبيش. وهــي تعنى 

وفق نظامها الداخلي بـ:
إقامة املجمعات واملحالت التجارية 
ــآت  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ومــــــــالعــــــــب االطـــــــــفـــــــــال واملــ

الرياضية، وبناء األبنية الرسمية، 
ــة واالحــــــذيــــــة  ــ ــسـ ــ ــبـ ــ واســــــتــــــيــــــراد االلـ

الرياضية والعاب االطفال. 
واستخراج الرمول، 

ــيــــف االحــــــــــــــواض الـــبـــحـــريـــة  ــظــ ــنــ وتــ
ومآخذ مياه التبريد في املؤسسات 
العامة والخاصة ال سيما مؤسسة 
الحفريات  وتعهدات  لبنان.  كهرباء 
االسمنت  والبحر، وتجارة  البر  في 
والـــــبـــــحـــــص والــــــــرخــــــــام والــــــبــــــالط، 
ــــب وتـــــوزيـــــع  ــيـ ــ ــــوضـ ــيــــر وتـ وتــــحــــضــ
وتنظيف  انواعها،  بكافة  املــأكــوالت 
الــغــرف والــكــوي لــــالدارات الرسمية 
ــة  ــلـــحـ والــــــخــــــاصــــــة والـــــــــقـــــــــوات املـــسـ
اللبنانية أو االجنبية التابعة لالمم 

املتحدة العاملة في لبنان. 
• مدير ومحامي شركة تكنولوجيا 
الغد التي سجلت عام 2004 ويقول 
ــا الـــــتـــــجـــــاري إنـــــهـــــا تــعــنــى  ــهـ ــلـ ــجـ سـ
بــالــتــجــارة الــعــامــة والــكــومــيــســيــون 
ــيـــة  ــنـ ــفـ وتـــــقـــــديـــــم االســـــــتـــــــشـــــــارات الـ
واالدارية واملالية، اضافة الى توزيع 

البضائع على اختالف انواعها.
ــــؤســـــس ومــــســــاهــــم ومـــحـــامـــي  • مـ
وإدارة  للسياحة  الــعــاملــيــة  الــشــركــة 
ــيــــر ســجــلــهــا  ــادق الـــــتـــــي يــــشــ ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ ال
وظـــيـــفـــتـــهـــا  أن  إلــــــــــى  الــــــــتــــــــجــــــــارّي 

الرئيسية:
املـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة  االالت  اســـــتـــــيـــــراد   
واإللكترونية وكافة االالت املتعلقة 
ــة واملـــــــــــواد  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــعـ ــ بــــالــــصــــنــــاعــــة املـ
عن  والتنقيب  واألولية  الكيميائية 
املــعــادن واملــيــاه الــجــوفــيــة، وتــجــارة 
املحروقات واملعادن على انواعها، 

البناء واالليات  مــواد  وبيع وشــراء 

هادي حبيش

• إبـــن عــمــتــه طــونــي ســعــد فــقــد عــضــويــتــه فـــي مــجــلــس بــلــديــة الــقــبــيــات 
السابق نتيجة عدم تصريحه بأمواله، وهو رئيس املكتب الهندسي لتيار 
األبــرز في منطقة عكار منذ عشر  املــقــاول  ويعتبر  املستقبل في عكار 
وترميم سوق  واملـــدارس  الطرقات  تأهيل  بني  تعهداته  وتــتــراوح  سنوات. 

السمك في العبدة وإنشاء مزارع الدجاج وغيره. 
ابــن عمته ســوزان سلوم عينت أخيرًا مديرة عامة لهيئة إدارة  • زوجــة 

السير.
انترناسيونال فود  مــروان جــودات ضاهر محامي شركة  إبــن خالته   •
دسيتريبيوترز التي تعنى وفق سجلها التجاري بإنشاء وتجهيز البرادات 
والكومبيوتر،  االلكترونية  التجهيزات  وتــجــارة  الغذائية،  املــواد  لتخزين 

والقيام بالتزامات ومقاوالت إنشائية وتعهدات متصلة بالبناء.
مــع شقيقه فريدي  مــن حبيش، جــوزف ضاهر شريك  املقربني  أبــرز   •
الــتــجــاري إنــهــا تعنى ببيع  الــتــي يــقــول سجلها  فــي شــركــة ستريت فــود 
الــســنــدويــشــات، وخــصــوصــا الــهــوت دوغ والــكــســتــنــاء والــبــلــح والــتــرمــس 

والفول املسلوق. 
.Freddy›s وهي الشركة املشغلة ملا يعرف بـ

¶ أســـس عـــام 2001 شــركــة الــشــرق األوســــط الســتــخــراج الــرمــول 
البحار،  وشــواطــئ  األنهر  مجاري  من  الــرمــال  بشفط  املتخصصة 

تعمل في لبنان ونيجيريا.
¶ زوجــتــه الـــرائـــد ســــوزان الــحــاج رئــيــســة مــكــتــب مــكــافــحــة جــرائــم 
القضائية في قوى األمن  الشرطة  الفكرية في  املعلوماتية وامللكية 

الداخلي.
¶ محامي شركة »إدارة وخدمات ثمار البحر هولدينغ«.

¶ املساهم الرئيسي في شركة تكنولوجيا الغد السابق ذكرها.
اكس  اليــن  نيو  ومحامي شركة  إدارة  مجلس  وعضو  مساهم   ¶
التي سجلت عام 2008، ويقول سجلها  شاينج ترست كومباني 
الـــتـــجـــاري إنــهــا تــعــنــى بــأعــمــال الــصــيــرفــة وشـــــراء وبــيــع الــعــمــات 

االجنبية.

)مواليد 1974، 

والده النائب السابق 

فوزي حبيش، نائب 

منذ عام 2005(
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ــقــــارات واملـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة  والــــعــ
الكهربائية  واالالت  انــواعــهــا،  على 
واملـــفـــروشـــات، وتــجــارة املــلــبــوســات 
انــواعــهــا واالحـــذيـــة واالدوات  عــلــى 

وامللبوسات الرياضية.
• مــســاهــم فـــي شـــركـــة مـــيـــاه نعص 

بكفيا املعدنية.
• مــســتــشــار قــانــونــي، وفـــق موقعه 
االلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي، لـــــشـــــركـــــة »أتــــــاكــــــو 
ــاطـــى األدويـــــــــــة واملــــــــواد  ــعـ ــتـ الــــتــــي تـ
ــبـــحـــث  الـ أن  إال  اإلســــتــــشــــفــــائــــيــــة« 
التجاري  السجل  وفــي  اإللــكــتــرونــي 
عــن هــذه الــشــركــة ال يفضي إلــى أية 

نتيجة.
ــرع  ــفــ ــلــ لــ قــــــانــــــونــــــي  مـــــســـــتـــــشـــــار   •
اإلنـــكـــلـــيـــزي فــــي مــــدرســــة الــحــكــمــة 

العالية. 
لــلــجــامــعــة  قــــانــــونــــي  ــشـــار  ــتـ • مـــسـ

األميركية للعلوم والتكنولوجيا.

• زوجته سينتيا قرقفي

ــة ومـــــديـــــرة  ــيــ ــيــــســ رئــ ــة  ــمــ ــاهــ مــــســ  ¶
التي    O SOCIAL OFFICE شركة 
ــام 2013 وتــعــنــى وفــق  تــأســســت عــ
ــتـــســـويـــق  ــالـ ــا الـــــتـــــجـــــاري بـ ــهـ ــلـ ــجـ سـ
لــلــشــركــات واالشـــخـــاص واملـــاركـــات 
عــلــى اخــتــالف انــواعــهــا عــبــر جميع 

شبكات ومواقع اإلنترنت.
¶ رئيسة جمعية أجيال للتنمية.

¶ رئيسة لجنة مهرجانات القبيات 
بدعم  مــهــرجــان صيفي  تنظم  الــتــي 
السياحة وعدة متمولني  من وزارة 
لـــكـــن الـــتـــنـــظـــيـــم يــــوحــــي بـــــأن نــائــب 
ــع مــــن جـــيـــبـــه إلنـــجـــاح  ــ املـــنـــطـــقـــة دفــ

املهرجان.
¶ والدها بشارة قرقفي املدير العام 

السابق للشؤون العقارية.

• شقيقته لينا حبيش

¶ مــســاهــمــة فـــي شـــركـــة »بــيــبــلــوس 
ــاونـــــــن« املـــتـــخـــصـــصـــة بـــإنـــشـــاء  مـــــ
ــلـــى اخــــتــــالف انـــواعـــهـــا  املـــســـابـــح عـ
ــــي واملـــــالهـــــي  ــاهــ ــ ــقــ ــ ــم واملــ ــ ــاعــ ــ ــطــ ــ واملــ
املالهي،  ومــدن  والسيرك  والفنادق 
اضافة الى انشاء شاليهات ونوادي 

رياضية وحدائق للحيوانات.
¶ شريكة في فندق
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شقيقه زياد حبيش 
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