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رفيق الحريري
اكرم شهيب

Shades of

غازي العريضي

مروان حماده

إميل رحمة

نعمة طعمة

• محامي الشركة العامة للبالستيك
الـتــي تعنى وفــق سجلها التجاري
بـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة وصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة ال ـب ــاس ـت ـي ــك
والنيلون والورق.

أكرم
شهيب:
مقاول.
عالء الدين
ترو:
مقاول.

وزي ــر مهجرين وبيئة ســابــق ووزي ــر
زراعة حالي ،ونائب منذ عام :1991
• مؤسس شركة غراند بساج (سجل
تجاري رقم  )47208التي تقوم بكافة
أعمال املقاوالت والتجارة واالستيراد
وال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــق ،ودراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة وت ـخ ـط ـي ــط
وتنفيذ جميع املشاريع واالنـشــاءات
الهندسية وامليكانيكية.
• مــؤســس جمعية «ح ــزب الـخـضــر»
الـ ـت ــي ت ـع ـب ـ ّـر ف ــي ال ـع ـل ــم وال ـخ ـب ــر عــن
ت ـط ـل ـع ـه ــا إل ـ ـ ــى «الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ال ــري ـف ـي ــة
املنظمة».
• مـ ــؤسـ ــس «ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
لـتـنـشـيــط اإلن ـ ـتـ ــاج الـ ـعـ ـض ــوي» الـتــي
تجمع التمويل لـ «منع تسمم الهواء
والتربة واملياه حتى الجوفية بما فيه
خير لإلنسان والطبيعة والحيوان».
• عضو مجلس أمناء مدرسة الجامعة
الــوطـنـيــة فــي عــالـيــه .وكــانــت املــدرســة
ق ــد احـتـفـلــت ال ـع ــام امل ــاض ــي بتدشني
مبنيني جــديــديــن؛ األول يحمل إســم
األديــب مــارون عبود ،والثاني بحمل
إسم الوزير أكرم شهيب

عالء الدين ترو

غازي
العريضي:
مقاول.

• شقيقه غالب العريضي يدير شركة
مـقــاوالت ،تفوز بمشاريع من مجلس
اإلنماء واإلعمار.

• صهره فؤاد الغريب هو:

¶ رئيس مجلس إدارة شركة Century
 Developmentالعقارية ،التي تساهم
ملى غازي العريضي في أسهمها وهي
عضو مجلس إدارة فيها.
¶ أس ـ ــس ع ـ ــام  2008ش ــرك ــة I.M.G.
 Mobile Solutionsلتقديم الخدمات
واالستشارات والخبرات والــدراســات
املـ ـتـ ـصـ ـل ــة بـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج الـ ـك ــومـ ـبـ ـي ــوت ــر
والهواتف الخلوية.
¶ شارك عام  2005في تأسيس شركة
 INVIGOللنقل البحري.
¶ شارك في تأسيس جمعية «صناعة
االتصال في لبنان» التي تعنى وفق
العلم والخبر بتطوير ودعم الشركات
اللبنانية الناشطة في قطاع صناعة
االتـصــاالت ،وتحسني وتنمية ميدان
ص ـ ـنـ ــاعـ ــة االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت وال ـ ـخـ ــدمـ ــات
املتعلقة بها.
¶ أسس عام « 2004شركة »INVIGO
وهي غير الجمعية ،وتعنى بتجهيز
وت ــرك ـي ــب وت ـس ــوي ــق وبـ ـي ــع االن ـظ ـمــة
املـعـلــومــاتـيــة عـلــى اخ ـت ــاف انــواعـهــا
ف ــي م ـج ــال ت ـك ـنــولــوج ـيــا امل ـع ـلــومــات
وصيانتها وتأمني الخدمات املتعلقة
بها.

هنري حلو

هنري حلو:
مقاول.
مروان
حمادة:
مقاول
()...
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• م ـســاهــم ف ــي ش ــرك ــة أودي ـ ــو ف ـيــزول
ل ـ ـ ــانـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج واالرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال االع ـ ـ ــام ـ ـ ــي
التلفزيوني.

• شقيقه ماجد ترو

¶ املـتـعـهــد الــرئـيـســي لـشــق الـطــرقــات
وت ـع ـب ـيــدهــا وح ـف ــر قـ ـن ــوات امل ـجــاريــر
وال ـ ــري وت ــأه ـي ــل املـ ـ ـ ــدارس ف ــي إقـلـيــم
الخروب.
¶ شريك أســاســي فــي شركة كسارات
سـبـلــن ال ـتــي تـتـعــاطــى وف ــق السجل
ال ـت ـج ــاري أعـ ـم ــال امل ـق ــال ــع الـطـبـيـعـيــة
واسـتـثـمــارهــا واس ـت ـخــراج وتصنيع
الـبـحــص عـلــى اخ ـتــاف انــواعــه وبيع
ه ـ ـ ــذا االن ـ ـ ـتـ ـ ــاج وتـ ــوزي ـ ـعـ ــه ف ـ ــي ك ــاف ــة
االراضي اللبنانية.
¶ مؤسس جمعية «اإلرشاد والرعاية»
التي يقول العلم والخبر إن مهمتها
ت ـش ـج ـيــع ال ـت ـع ـل ـيــم امل ـه ـن ــي وال ـت ـق ـنــي
واألكاديمي – غير املجاني ،ومساعدة
املحتاجني.

• رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة الـ ـش ــرك ــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة مل ـ ـيـ ــاه الـ ـش ــرب
املعدنية ـ سبيل.
• مساهم في بنك فرعون وشيحا.
• رئيس مجلس إدارة شركة «الجبل
دفلبمنت» الـتــي يــركــز نشاطها وفق
السجل التجاري على تجارة العقارات
وتشييد األبنية وبيع الشقق.
• مؤسس «ذو متروبوليتان كلوب»
في األشرفية.

أنور الخليل

• رئ ـيــس مـجـلــس إدارة بـنــك بـيــروت
الرياض.
• عضو مجلس إدارة في بنك بيروت.
• عـ ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة امل ــؤس ـس ــة
املتحدة لإلنماء.
• مؤسس وشريك في الشركة العربية
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ال ـس ـي ــاح ــي والـ ـعـ ـق ــاري
ال ـتــي تـعـنــى وف ــق سـجـلـهــا ال ـت ـجــاري
ب ــاالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـس ـي ــاح ـي ــة ك ـب ـنــاء
الفنادق والقرى السياحية واستثمار
ال ـش ــواط ــئ وبـ ـن ــاء ال ـش ـقــق امل ـفــروشــة
لبيعها وادارتها.
• إبنه عماد:
¶ مـســاهــم وعـضــو مجلس إدارة في
شــركــة الـفـنــادق عبر الـبــاد العربية -
لبنان.
¶ مساهم في تلفزيون املستقبل.
¶ شــريــك ف ــي إدارة شــركــة مجموعة
 AMEKالتي أسسها عام .2015

ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري إن وظـ ـيـ ـفـ ـتـ ـه ــا ش ـ ـ ــراء
العقارات الرقم  1437و 1599و1600
فــي منطقة رأس ب ـيــروت الـعـقــاريــة،
وتشييد األبنية عليها.

إيلي ماروني

ابنته يمنى
• مساهم وعضو مجلس إدارة في
«االعتماد اللبناني».
• رئيس مجلس إدارة واملدير العام
ملجموعة «الـنـهــار» ســابـقــا ،وعضو
مجلس إدارة جريدة النهار اليوم.
• ش ـ ــري ـ ــك رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي فـ ـ ــي الـ ـش ــرك ــة
اللبنانية لـلـمـقــاوالت املــدنـيــة التي
تـعـمــل م ـنــذ ع ــام  1980بـ ـ امل ـق ــاوالت
واالل ـ ـتـ ــزامـ ــات والـ ـبـ ـن ــاء واسـ ـتـ ـي ــراد
وتصدير مواد البناء.
• واح ـ ـ ــد مـ ــن م ــؤس ـس ــي امل ــؤس ـس ــة
املتحدة لإلنماء التي يرأس مجلس
إدارتها وليد جنبالط.
• املـســاهــم شبه الــوحـيــد فــي شركة
 GROUP SOGETIMال ـت ــي ي ـقــول
س ـج ـل ـه ــا ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري إن وظ ـي ـف ـت ـهــا
تـقــديــم االس ـت ـشــارات الـعـقــاريــة على
انواعها ،وترميم وصيانة األبنية.
• مـســاهــم فــي شــركــة خ ـلــدة للبحر
واإلنماء التي يرأس مجلس إدارتها
النائب وليد جنبالط.
• محامي شركة THE CREATIVE
 9ال ـتــي أس ـســت ع ــام  2014وتـعـنــى
بتقديم االسـتـشــارت فــي مــا يتعلق
بــالـعــامــات الـتـجــاريــة وتصميمها،
وتـ ـصـ ـمـ ـي ــم االع ـ ـ ـ ـ ــان االلـ ـكـ ـت ــرون ــي
واملواقع اإللكترونية.

• ابنه كريم هو:

¶ املـســاهــم الـثــانــي وعـضــو مجلس
إدارة في الشركة التجارية املتحدة
للتأمني.
علمًا أن الــوزيــر ميشال فــرعــون هو
املساهم األول في هذه الشركة.
¶ أحــد مؤسسي شركة «هولسيم»
املـتـخـصـصــة ب ـت ـجــارة مـ ــواد الـبـنــاء
والنقل.
¶ مؤسس جمعية «غرين أورينت»
التي تعنى باالهتمام بحرج بعقلني.
¶ م ـس ــاه ــم وعـ ـض ــو م ـج ـلــس إدارة
فــي شــركــة «سـيــدركــوم» الـتــي يحدد
السجل التجاري نشاطها بـ« :إرسال
املعطيات».

• مساهم وعضو مجلس إدارة في
مصرف «فرنسبنك».
• رئيس مجلس إدارة شركة املباني
للمشاريع واالنماء ش.م.ل .ورئيس
مـجـلــس إدارة «امل ـب ــان ــي الـقــابـضــة»
التي تنشط في السعودية .علمًا أن
الوزير القواتي السابق جو سركيس
أحد مديري هذه الشركة.
• مـســاهــم رئـيـســي وعـضــو مجلس
إدارة مع رئيس مجلس إدارة شركة
س ــوك ـل ــن م ـي ـس ــرة س ـك ــر ف ــي شــركــة
االبـ ــداع للتمويل املـتـنــاهــي الصغر
ال ـتــي أس ـســاهــا ع ــام  ،2012وتـعـنــى
وفـ ــق سـجـلـهــا ال ـت ـج ــاري ب ــ«إع ـط ــاء
ال ـ ـقـ ــروض ال ـص ـغ ـي ــرة او املـ ـح ــدودة
لـلـمـعــوزيــن وال ـف ـقــراء واألشـ ــد فـقـرًا»
و«ال ـق ـيــام بــأعـمــال الــوســاطــة املالية
وانشاء صناديق استثمار مشترك».
• نائب رئيس واملدير العام لشركة
«س ـي ــاح ــة واشـ ـت ــاء امل ـ ـ ــزار» املـشـغـلــة
لفندق MzarIntercontinental
• رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
engineering building services
للمقاوالت والتعهدات.
• رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
«املستثمرون املـتـحــدون» املساهمة
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ف ــي ال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ــان ـم ــاء ال ـع ـق ــاري الـتــي
ي ـت ـم ـل ــك الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــون م ـ ــن خ ــال ـه ــا
عقارات واستثمارات في لبنان.
• ع ـض ــو م ـج ـلــس إدارة ف ــي شــركــة
«ب ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــو وامل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـهـ ـن ــدس ــة
وامل ـ ـ ـقـ ـ ــاوالت» امل ـت ـخ ـص ـصــة بــوضــع
الدراسات واالستشارات.
• م ـس ــاه ــم فـ ــي ش ــرك ــة غ ـ ــاز ل ـب ـنــان
هولدنغ.
• ش ـ ـ ــري ـ ـ ــك رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي شـ ــركـ ــة
«الـ ـ ــدراسـ ـ ــات والـ ـخ ــدم ــات ال ـخــاصــة
بـتـطــويــر ال ـســاحــل الـشـمــالــي ملدينة
بيروت».
• ي ــرد اس ـمــه فــي الـسـجــل الـتـجــاري
ب ـص ـف ــة تـ ــاجـ ــر م ـس ـج ــل عـ ـ ــام 1966
يقوم بكافة التعهدات وااللـتــزامــات
الـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة م ـ ــن أبـ ـنـ ـي ــة وطـ ــرقـ ــات
وجسور.
• رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة WHITE
 VALLEYال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــول س ـج ـل ـهــا
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ال ـ ــرق ـ ــم  2800059إن ـه ــا
«مـ ـطـ ـع ــم ومـ ـلـ ـه ــى ونـ ـ ـ ـ ــادي ل ـي ـل ــي».
والعنوان :كفرذبيان.
• شريك مع ابنه وحفيده في شركة
ضهر الشير العقارية.
• شــريــك رئيسي فــي شــركــة ALFA
 CATERINGامل ـت ـخ ـص ـص ــة وف ــق
سجلها التجاري بتجارة املشاريع
ال ـع ـقــاريــة وال ـس ـكـن ـيــة وال ـس ـيــاح ـيــة،
وتـ ـق ــدي ــم االس ـ ـت ـ ـشـ ــارات والـ ـ ـ ــدروس
االقتصادية واملالية.
• م ـس ــاه ــم وعـ ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة
ف ـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة NEW BUILDING
 COMPANYالـ ـت ــي يـ ـق ــول الـسـجــل

¶ مساهمة في تلفزيون املستقبل.
¶ مــؤس ـســة جـمـعـيــة «ن ـع ـمــة وتــريــز
طعمه الـخـيــريــة االجـتـمــاعـيــة» التي
تعنى بـمـســاعــدة املـحـتــاجــن وكـبــار
ال ـ ـسـ ــن ،وتـ ــأمـ ــن امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات لـ ــدور
الـ ـعـ ـب ــادة والـ ـ ـن ـ ــوادي وال ـج ـم ـع ـيــات،
واألهم :إقامة الحفالت االجتماعية.
¶ مـ ـس ــاهـ ـم ــة رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ف ـ ــي ش ــرك ــة
«س ـي ــاح ــة واشـ ـت ــاء امل ـ ـ ــزار» املـشـغـلــة
لفندق Mzar Intercontinental

ابنه يوسف

¶ مـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي م ـ ـصـ ــرف «ف ــرس ــت
ناشونال بنك».
¶ مــؤســس شــركــة «لـيـفــانــت اوي ــل»،
بالتعاون مع النائب وليد جنبالط.
¶ م ـ ـسـ ــاهـ ــم رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي فـ ـ ــي ش ــرك ــة
«س ـي ــاح ــة واشـ ـت ــاء امل ـ ـ ــزار» املـشـغـلــة
لفندق Mzar Intercontinental

بطرس حرب

• مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــام ـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة VALET
 PEAK S A R Lال ـتــي تـعـنــى وفــق
سـجـلـهــا ال ـت ـج ــاري ب ـ ـ ــادارة مــواقــف
ال ـس ـي ــارات لـلـمــؤسـســات السياحية
م ــن م ـن ـت ـج ـعــات وم ـط ــاع ــم وفـ ـن ــادق
ومالهي ليلية.
• رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
ALLIED COMPUTER SERVICES
.SAL ALCS

• زوجته مارلين حرب

• محامي شركة شربل بو منصور
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـن ــى ب ـ ـت ـ ـجـ ــارة املـ ـخـ ـل ــات
والحبوب والزعتر والزيتون والزيت
والـشــرابــات ومــاء الــورد ومــاء الزهر
واملربيات والشموع والكبريت.
• محامي شركة خيرات البقاع التي
تعنى بتجارة جميع أنواع الكبيس
واملخلالت.
• محامي شركة كوديفا التي تعنى
وف ـ ــق س ـج ـل ـهــا ب ـت ـج ــارة ال ـش ــوك ــوال
والـسـكــاكــر والـحـلــويــات وال ـب ــزورات
وزينة االعراس والحفالت والحبوب
واملشروبات واالسماك.
• مـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي شـ ـ ــركـ ـ ــة عـ ـ ـم ـ ــر خ ـل ـي ــل
املعربوني التي تعنى وفق سجلها
ب ـت ـجــارة املـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة واأللـبـســة
وال ـص ـن ــاع ــات الـ ـي ــدوي ــة وال ـه ــوات ــف
والكمبيوتر.
• شركة حمصي إخــوان لالستيراد
والتصدير التي تعنى وفق سجلها
بتجارة قطع السيارات والسيارات
وزي ــوت ـه ــا وال ـح ــدي ــد وال ـخ ــرض ــوات
على انواعها.
• شــركــة ال ـلــؤلــؤة لــاسـتـثـمــار التي
تعنى بتجارة املنتجات الحيوانية
وال ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ك ـ ــاالبـ ـ ـق ـ ــار واالغ ـ ـ ـنـ ـ ــام
وأعالفها.
• ش ــرك ــة ن ــوف ــل اخ ـ ـ ــوان وش ــرك ــائ ــه
ال ـتــي تـعـنــى وف ــق سـجـلـهــا بـتـجــارة
امل ـ ـ ـحـ ـ ــروقـ ـ ــات وزي ـ ـ ـ ـ ــوت ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
والدواليب.

مروان خير الدين

(وزيـ ـ ـ ــر س ــاب ــق  -ع ــدي ــل الـ ـن ــائ ــب ط ــال
أرسالن)
• رئيس مجلس إدارة بنك املوارد.
• ب ـ ـ ـنـ ـ ــك املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ــرأس
مـجـلــس إدارتـ ـ ــه شــريــك رئ ـي ـســي في
ماجيسترال للفنادق والسياحة.
• شـ ــريـ ــك ف ـ ــي .LEVELS S.A.R
العقارية.
• مساهم رئيسي في شركة املــوارد
العقارية التي يرأس مجلس إدارتها
شقيقه وسـيــم خير الــديــن .علمًا أن
وس ـي ــم ش ــري ــك رئ ـي ـس ــي ب ـ ـ ــدوره فــي
الشركة العاملية للتنظيم املدني التي
يرأس مجلس إدارتها رينيه إدمون
جريصاتي.

أسعد حردان

• زوجته مرلين خنيصر

¶ ع ـضــو م ـج ـلــس إدارة ف ــي شــركــة
«ال ـ ـج ـ ـب ـ ــال» ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـ ـ ــرأس م ـج ـلــس
إدارت ـ ـهـ ــا وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة الـ ـي ــاس بو
ص ـع ــب .وهـ ــي ت ـع ـنــى وفـ ــق الـسـجــل
الـتـجــاري ب ـ «ش ــراء وبـيــع الـعـقــارات
وف ــرزه ــا وت ـش ـي ـيــد األب ـن ـي ــة عـلـيـهــا،
وشق الطرقات والقيام بالتجهيزات
ال ــازم ــة لـتــامــن ح ــاج ــات ال ـع ـقــارات
من مجارير ومياه وتيار كهربائي
وبـنـيــة تـحـتـيــة ،وان ـش ــاء واسـتـثـمــار
وإدارة املؤسسات او املنتجعات او
امل ـشــاريــع الـسـيــاحـيــة عـلــى مختلف
انواعها بما فيها الفنادق واملطاعم
وامل ـ ـسـ ــابـ ــح والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوادي ال ــري ــاض ـي ــة
واملـ ـ ــاعـ ـ ــب ودور الـ ـلـ ـه ــو وال ـش ـق ــق
املفروشة».
¶ رئـ ـيـ ـس ــة ج ـم ـع ـي ــة نـ ـ ــور ل ـل ــرع ــاي ــة
الصحية واالجتماعية ،وهي جمعية
ال ت ـب ـغ ــي الـ ــربـ ــح ت ـت ـل ـق ــى ت ـب ــرع ــات
خاصة ومساعدات لتنظيم أنشطة
صحية وتربوية في املناطق عمومًا،
ومـ ــرج ـ ـع ـ ـيـ ــون – ح ــاصـ ـبـ ـي ــا دائ ـ ـ ــرة
ال ـن ــائ ــب أس ـع ــد ح ـ ـ ــردان خ ـصــوصــا.
عـلـمــا أن ال ـح ــزب الـ ـس ــوري الـقــومــي
االج ـت ـمــاعــي يـمـلــك جـمـعـيــة مماثلة
لجمعية حـ ــردان اسـمـهــا «مــؤسـســة
الرعاية الصحية واالجتماعية».

¶ رئ ـي ـس ــة ل ـج ـن ــة مـ ـه ــرج ــان ــات أرز
ت ـنــوريــن ال ـتــي تـحـظــى بــدعــم بلدية
تنورين ووزارة السياحة والشركات
املـ ـعـ ـنـ ـي ــة ب ـح ـق ـي ـب ــة ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ت ـب ـعــا
لتغيرها.
¶ بـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد تـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــم حـ ـ ـ ـ ـ ــرب وزارة
االت ـص ــاالت ص ــودف اخـتـيــار شركة
«تــاتــش» لبلدة تنورين مــن بــن كل
املـنــاطــق اللبنانية لتنظيم «مــأدبــة
غــداء ميالدية لعدد من املسنني في
منطقة تـنــوريــن وال ـقــرى امل ـجــاورة»
بـحـضــور زوج ــة الــوزيــر طـبـعــا .وقــد
اخ ـت ـتــم ال ـح ـفــل ب ـت ــوزي ــع ه ــداي ــا من
«تــاتــش» على جميع املدعوين .ولم
يـعـلــن فــي وســائــل اإلعـ ــام إن كانت
ح ـم ـلــة ت ــوزي ــع «اآلي ـ ـب ـ ــاد» ل ـتــامــذة
امل ــدارس فــي البترون التي أطلقتها
زوجـ ــة ح ــرب ق ــد م ــولــت م ــن حـســاب
حــرب شخصيًا ،أو تكفلت شركات
الهاتف الخلوي بالتكاليف.

• صهره ريشار رياشي (مدير
دائـــرة المحامين فــي الحزب
القومي)

• مساهم في تلفزيون املستقبل.
• محامي بنك عودة.
• محامي شركة فندقية فقرا.
• مـحــامــي شــركــة فيغا انفستمنت
غروب ش.م.ل .هولدينغ التي يرأس
مجلس إدارتها نزار محسن دلول.
• محامي شركة فقرا العقارية.
• مـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ــوطـ ـنـ ـي ــة
للمشاريع الصناعية والعقارية.
• محامي الـشــركــة العقارية املالية
املـ ـس ــاهـ ـم ــة ب ـ ـعـ ــدد ال يـ ـحـ ـص ــى مــن
الشركات العقارية.
• محامي شركة البوشرية العقارية.
• محامي الشركة العقارية املالية.

• رئيس مجلس إدارة شركة
«هــومـ ّـان» الهندسية غسان
رزق يعد المقاول األقرب إليه،
وهو:

رمزي جريج

فادي الهبر

• مساهم وعضو مجلس إدارة في
إذاعة صوت لبنان.
• إب ـن ــه إل ـي ــو فـ ــادي ال ـه ـبــر مــؤســس
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة selection by Gold
 Seatال ـ ـتـ ــي ت ـع ـن ــى وف ـ ـ ــق س ـج ـل ـهــا
الـتـجــاري بصناعة وت ـجــارة جميع
أن ـ ـ ـ ــواع املـ ـ ـف ـ ــروش ـ ــات واملـ ـلـ ـب ــوس ــات
وامل ـ ـجـ ــوهـ ــرات ،وت ـ ـجـ ــارة ال ـع ـق ــارات
والبناء ومواد البناء.

آالن حكيم

• رئيس مجلس إدارة شركة هرمس
للسياحة والسفر.
• عـ ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة ف ـ ــي بـنــك
االعتماد اللبناني.

¶ املدير العام إلذاعة صوت الحرية.
¶ شريك مع شقيقيه روبــرت ووليد
ف ــي شــركــة Riachi General Group
ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـن ــى ب ـ ـت ـ ـجـ ــارة ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات
و«تـشـيـيــد امل ـشــاريــع الـسـيــاحـيــة من
فـ ـن ــادق وش ـق ــق م ـف ــروش ــة وم ـطــاعــم
ومقاه ومراقص ،وإدارتها».
ٍ
¶ م ـحــامــي شــركــة  677 zalkaالـتــي
تـ ـعـ ـن ــى ب ـ ـ ـشـ ـ ــراء وبـ ـ ـي ـ ــع الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات
وتـشـيـيــد امل ـش ــاري ــع ال ـس ـيــاح ـيــة من
فـ ـن ــادق وش ـق ــق م ـف ــروش ــة وم ـطــاعــم
ومراقص ،وإدارتها.

¶ مساهم رئيسي في شركة الشبكة
ال ــدول ـي ــة ل ــارس ــال امل ـش ـغ ـلــة إلذاعـ ــة
صوت الحرية.
¶ مساهم رئيسي فــي قـنــاة «أو تي
في».
¶ تحصل «ه ــوم ــان» عـلــى مشاريع
دوري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ض ـ ـخ ـ ـمـ ــة وف ـ ـ ـ ــق م ــوقـ ـعـ ـه ــا
االلكتروني ،أبرزها:
م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع شـ ـ ـ ــق ومـ ـ ـ ـ ــد وتـ ـجـ ـهـ ـي ــز
محطات املـيــاه ووصـلـهــا باملنازل
في بعلبك.
م ــد خ ــط امل ـي ــاه م ــع ك ــل م ــا يتصل
بـ ــه فـ ــي م ـن ـط ـقــة ضـ ـه ــور ال ـش ــوي ــر
والشوير.
مد خط املياه وكل ما يتصل به في
منطقة بيت مالت – عكار.
محطات ضخ املياه في الدامور.
شبكات الـصــرف الصحي وإعــادة
تأهيل الطرق في الضاحية.
تــأه ـيــل ال ـط ــرق م ــن ط ــراب ـل ــس إلــى
عـكــار ،مـشــاريــع صــرف صحي في
منطقة الكورة.
مـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـ ـص ـ ــرف الـ ـصـ ـح ــي فــي
منطقة كفرحلدة – البترون.

نوار الساحلي

• مساهم وعضو مجلس إدارة في
املصرف التجاري السوري اللبناني.

عبد الرحيم مراد

• مـ ــؤسـ ــس الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ورئـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــا .ت ــأسـ ـس ــت
الـجــامـعــة ع ــام  2001بــاســم جامعة
ال ـ ـب ـ ـقـ ــاع ،ثـ ــم اف ـت ـت ـح ــت فـ ــروعـ ــا فــي
بيروت وصيدا وطرابلس والنبطية
ل ـي ـت ـغ ـي ــر اس ـ ـم ـ ـهـ ــا إلـ ـ ـ ــى الـ ـج ــامـ ـع ــة
اللبنانية الدولية بموجب املرسوم
الــرقــم  14592تــاريــخ .2005/6/14
ُ
والحـقــا افتتحت فــروع جــديــدة لها
َ
يدة املنت ،رياق ،عكار ،صور،
في جد ِ
وف ـ ــروع أخـ ــرى ف ــي ال ـي ـمــن وامل ـغــرب
وموريتانيا والسنغال والسعودية
وسوريا.

• نجاله عمر وحسن مراد:

¶ م ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــان ف ـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة م ـج ـم ــع
ش ـت ــورا الـسـيــاحــي ال ـتــي سـجـلــت عــام
 ،2010ويـقــول سجلها الـتـجــاري إنها
ت ـع ـنــى ب ــان ـش ــاء واس ـت ـث ـم ــار م ـشــاريــع
س ـي ــاح ـي ــة وري ــاضـ ـي ــة وعـ ـق ــاري ــة بـمــا
فــي ذلــك املطاعم واملــاهــي واملـعــارض
ودور الـسـيـنـمــا والـ ـن ــوادي واملـســابــح
والشاليهات.
¶ شريكان في شركة الريم للعقارات
وامل ـبــانــي الـتـجــاريــة الـتــي تعنى وفــق
سجلها ال ـت ـجــاري بـتـجــارة الـعـقــارات
وامل ـب ــان ــي وأع ـم ــال ال ـب ـنــاء والـتـجـهـيــز
واالفراز.
¶ ش ــري ـك ــان ف ــي ش ــرك ــة دي ـب ـلــوم ـكــس
( )L.I.U. BEIRUTالتي يقول سجلها
ال ـت ـج ــاري إن ـه ــا ت ـع ـنــى ب ـب ـيــع وشـ ــراء
اجـهــزة الكمبيوتر وتـقــديــم الخدمات
والبرمجة واالسـتـشــارات والــدراســات
في مجال املعلوماتية.
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