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رفيق الحريري

Shades of

جورج
عدوان

ستريدا سمير
جعجع
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـح ـ ــدد بـ ـنـ ـفـ ـسـ ـه ــا م ـ ـجـ ــاالت
استثمارها وتضع الحسابات على
هواها وتحدد املنتفعني .ثم تفتتح
ه ـ ــذه املـ ـش ــاري ــع ع ـل ــى ن ـح ــو يــوحــي
ل ـلــرأي ال ـعــام بــأنـهــا قــدمــت التمويل
الـ ـ ــازم ل ـه ــذه امل ـش ــاري ــع م ــن جيبها
الخاص .وهكذا تكمل جعجع تعداد
املشاريع الذين «تنجزها» فتسمي:
شبكة مياه الشفة والصرف الصحي
ف ــي األرز وب ـش ــري وحــدش ـيــت الـتــي
ت ـب ـلــغ تـكـلـفـتـهــا  20م ـل ـي ــون دوالر،
يــدفـعـهــا ال ـص ـنــدوق ال ـعــربــي ال هي
طبعًا .وتـحــويــرة حــدث الجبة التي
ت ـب ـلــغ تـكـلـفـتـهــا  17م ـل ـي ــون دوالر،
يــدفـعـهــا ال ـب ـنــك االس ــام ــي .وشـبـكــة
الصرف الصحي التي تبلغ تكلفتها
 40مليون دوالر ،تقول إن الفرنسيني
(دون تحديد أي جـهــة) يدفعونها،
إض ــاف ــة إل ــى ب ـنــاء مــركــز ج ـبــل األرز
ال ـث ـق ــاف ــي ب ـت ـك ـل ـفــة م ـل ـي ــون ون ـصــف
مليون دوالر ،يدفعها رجل األعمال
كارلوس سليم.
• جـمـعـيــة لـجـنــة م ـهــرجــانــات األرز
م ـقــرهــا ف ــي م ـن ــزل ال ـن ــائ ــب س ـتــريــدا
ج ـ ـع ـ ـجـ ــع أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ،وهـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن ب ــن
مؤسسيها .علمًا أن هــذه الجمعية
ت ـن ـظــم م ـه ــرج ــان ــات األرز الـسـنــويــة
على حـســاب وزارة السياحة وعــدة
م ـت ـب ــرع ــن ،إال أن ال ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام لــن
يلتفت إل ــى ه ــؤالء إنـمــا سـيـقــول إن
ستريدا فعلت هذا كله.
أب ــرز رج ــال األع ـمــال املحيطني بها،
هم:

• مـ ـن ــزلـ ـه ــا ف ـ ــي ي ـ ـسـ ــوع امل ـ ـلـ ــك هــو
الـعـنــوان الرسمي املـحــدد فــي وزارة
الداخلية ملؤسسة جبل األرز.
جبل األرز ،جمعية خــاصــة بخدمة
ودعـ ـ ــم م ـن ـط ـقــة بـ ـش ــري وف ـ ــق الـعـلــم
ال يترك
والـخـبــر ،وهــي تضم بــن أعضائها
رجال أعمال النائب إيلي كيروز ومرشح القوات
ال ـجــديــد املـنـتـظــر ف ــي ق ـضــاء بـشــري
معراب
جوزف اسحق.
قطاعًا
وقــد أعلنت جعجع بنفسها وضع
ال ـح ـج ــر األس ـ ـ ــاس ل ــ«ب ـي ــت ال ـطــالــب
مربحًا إال
الـجــامـعــي» املـخـصــص لـطــاب ّ
جبة
ويستثمرون ب ـشــري الـ ــذي تـشـيــده املــؤس ـســة في
ال ـض ـب ـي ــه فـ ـ ــوق عـ ـق ــاري ــن ضـخـمــن
فيه،
تملكتهما املؤسسة نفسها.
أما وجهها
وتقول ستريدا في إحدى املقابالت
ّ
ّ
الزحلي
إن املؤسسة أمنت:
الجديد فيدير شــراء شركة ليبية عــام 150 /2008
ً
ألــف صـنــدوق تـفــاح بــأربـعــة ماليني
معمال باسم دوالر.
سيدة زحلة مشروع قنوات ري ملنطقة بشري.
ت ــأه ـي ــل ن ـ ـ ــادي ق ـن ــوب ــن ال ــري ــاض ــي
للباطون
بقيمة  200ألف دوالر.
الجاهز
ســاهـمــت بتأهيل حــديـقــة الجمعية
الخيرية البشراوية.
ن ـفــذت الـحــديـقــة الـعــامــة فــي منطقة
م ــار جــرجــس  -ب ـشــري بتكلفة 400
ألف دوالر.
ع ـل ـمــا أن سـ ـت ــري ــدا ج ـع ـجــع تـتـلـقــى
ال ـت ـبــرعــات لـتـمــويــل ه ــذه املــؤسـســة

الــمــقــاول حميد كــيــروز الـ ــذي
ي ـف ــوز ب ـم ـشــروع ض ـخــم ت ـلــو اآلخ ــر،
مــن صيانة وإع ــادة تأهيل محطات
التزلج في األرز إلى تنظيف املجارير
في مدينة جونية وما بينهما .علمًا
أن جان حميد كيروز هو:
¶ مـســاهــم رئـيـســي وعـضــو مجلس
إدارة فــي شــركــة ZAK BUSINESS
 CENTERالعقارية.
¶ مـســاهــم رئـيـســي وعـضــو مجلس
إدارة في شركة سيدرز هاي سكاي
العقارية ايضًا.

ابراهيم الصقر

¶ رئيس مجلس إدارة شركة «سيدة
زحلة للباطون الجاهز والزفت».
¶ صـ ـ ــاحـ ـ ــب شـ ـ ــركـ ـ ــة غ ـ ـ ـ ــاز الـ ـصـ ـق ــر
ل ـت ـخ ــزي ــن وت ـع ـب ـئ ــة وت ـ ـجـ ــارة ال ـغ ــاز
واملـ ـ ـ ــازوت وت ــواب ـع ـه ـم ــا ،وم ـح ـطــات
صقر للبنزين.
¶ ش ــري ــك فـ ــي فـ ــوديـ ــم الـ ـت ــي تـعـنــى
وفـ ـ ــق س ـج ـل ـه ــا ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ب ـت ـقــديــم
االس ـ ـت ـ ـش ـ ــارات الـ ـفـ ـنـ ـي ــة وال ـع ـل ـم ـي ــة
والصناعية.

شفيق ثابت

ال ــذي ي ـمــول ش ــراء األراض ـ ــي وامل ـشــاريــع
اإلنمائية لجعجع وفق تصاريحها املوثقة
هو:
¶ رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة قـ ـن ــاة
السومرية العراقية.
¶ املـ ـس ــاه ــم ال ــرئـ ـيـ ـس ــي فـ ــي ش ــرك ــة

سي.ايه.تي املالية.
¶ مؤسس شركة «انترتاينمنت تو
موبايل انترناشيونال» التي ترأس
مجلس إدارتها جانني تابت..

تادي رحمة

• رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
مجموعة التكنولوجيا عبر الشرق.
• ع ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة وم ـف ــوض
تــوقـيــع فــي شــركــة زي  -ار للطيران
التي سجلت عــام  2009وهــي تعنى
بــاسـتـثـمــار الـنـقــل ال ـجــوي ال ـعــارض
بــن لـبـنــان وال ـخ ــارج ،وش ــراء وبيع
واس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار وإدارة واسـ ـتـ ـئـ ـج ــار
الطائرات.
• رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
 NEJMEH PLAZAالتي تعنى وفق
سجلها التجاري بإنشاء املشاريع
الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة كـ ــامل ـ ـطـ ــاعـ ــم والـ ـشـ ـق ــق
امل ـ ـفـ ــروشـ ــة والـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــادق وال ـ ـ ـنـ ـ ــوادي
الليلية.
• رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
 DOUBLE U CALL CENTERالتي
تعنى وفق سجلها التجاري بإدارة
واس ـت ـث ـمــار م ــراك ــز خــدمــة ات ـصــاالت
الزبائن  .CALL CENTERوعنوان
ال ـ ـشـ ــركـ ــة :س ــاح ــة الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ،ب ـنــايــة
الوقف املاروني.
• ع ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة وم ـف ــوض
بــالـتــوقـيــع ف ــي شــركــة  Mcashالـتــي
سـ ـجـ ـل ــت ع ـ ـ ــام  2010وه ـ ـ ــي ت ـع ـنــى
بتطوير وتجارة البرامج واألنظمة
والشبكات اإللكترونية واملعلوماتية
وتـجـهـيــزات الــربــط املتعلقة بحفظ
وتـ ـنـ ـظـ ـي ــم وت ـ ــرتـ ـ ـي ـ ــب امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات،
وخـصــوصــا تـلــك املتعلقة بخدمات
ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــع والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــل والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
املصرفية األخــرى بواسطة الهاتف
وخــدمــة الــرســائــل الخلوية النصية
والقصيرة.
• رئيس مجلس إدارة شركة الدوحة
العقارية.
• مساهم وعضو مجلس إدارة في
شركة  NIT sal Holdingاملالية.
• م ـ ــؤس ـ ــس ش ـ ــرك ـ ــة 3000 Bliss
ال ـع ـقــاريــة ف ــي مـنـطـقــة راس بـيــروت
التي آلت ملكيتها إلى عضو جمعية
ال ـص ــداق ــة الـلـبـنــانـيــة الـكــردسـتــانـيــة
نبيل حداد.
• رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
 DOMAZ HOLDINGالتي سجلت
عـ ـ ـ ــام  2011وي ـ ـسـ ــاهـ ــم فـ ـيـ ـه ــا إلـ ــى
جــانــب ت ــادي ،رئـيــس غــرفــة التجارة
وال ـص ـنــاعــة وال ــزراع ــة ف ــي طــرابـلــس
والشمال محمد ذوق.
• رئ ـيــس مـجـلــس إدارة شــركــة ZR
 Logisticsالـتــي سجلت ع ــام ،2010
ويقول السجل التجاري إن وظيفتها
تـ ـت ــرك ــز عـ ـل ــى الـ ـتـ ـط ــوي ــر الـ ـعـ ـق ــاري
وأع ـم ــال املـ ـق ــاوالت وال ـب ـن ــاء وإدارة
املجمعات السكنية والعقارية.
• رئ ـيــس مـجـلــس إدارة شــركــة ZR
 Energyالـ ـت ــي س ـج ـلــت ع ـ ــام 2010
ووظيفتها تتركز على أعمال النقل
ال ـب ـحــري واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن املـنــاطــق
الجمركية الحرة.

• رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
ZR - DEVELOPMENT AND
 TOURISMالتي سجلت عام ،2008
وع ـنــوان ـهــا وف ــق الـسـجــل ال ـت ـجــاري:
ساحة النجمة ،شــارع املالية ،بناية
الوقف املاروني .وهي تعنى بإنشاء
وإدارة املجمعات السكنية ،وتأجير
ال ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدات الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة وامل ـ ـح ـ ــات
التجارية.
• رئ ـيــس مـجـلــس إدارة شــركــة ZR
 WADIالـ ـتـ ــي س ـج ـل ــت عـ ـ ــام 2005
ومــؤسـسـهــا وف ــق الـسـجــل الـتـجــاري
هو الوزير السابق محمد الصفدي.
• عـضــو مـجـلــس إدارة ش ــرك ــة ZR
.COMMODITIES sal
• رئ ـيــس مـجـلــس إدارة شــركــة ZR
.TOWERS SAL
• رئـيــس مجلس إدارة شــركــة New
 Industrial Technologyالتي سجلت
عـ ــام  ،2008وت ـع ـن ــى وفـ ــق سـجـلـهــا
التجاري بأعمال الطباعة ،وكــل ما
ي ـت ـصــل ب ـت ـك ـنــولــوج ـيــا االتـ ـص ــاالت
واملـعـلــومــاتـيــة وخ ــدم ــات اإلنـتــرنــت،
وك ــاف ــة أعـ ـم ــال اإلع ـ ـ ــان وال ــدع ــاي ــة،
والتعهدات على أنواعها.
• ع ـ ـضـ ــو مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
 New Industrial Technologyالتي
س ـج ـل ــت عـ ـ ــام  ،2008وتـ ـعـ ـن ــى هــي
األخ ــرى بجميع األع ـمــال التجارية
املـتـصـلــة بـتـكـنــولــوجـيــا االت ـص ــاالت
واملعلوماتية وخدمات اإلنترنت.
• ع ـضــو م ـج ـلــس إدارة ف ــي شــركــة
 HARBOUR TOWERالعقارية التي
يـســاهــم فيها رج ــل األع ـمــال جــوزف
جــري ـصــاتــي الـ ــذي يــدي ــر ع ــدد كبير
مــن الـشــركــات مـثــل «ابسكوليفنت»
ال ـتــي تـعـمــل فــي ق ـطــاع التنظيفات،
و«ب ــورت ـك ــن ل ـي ـبــانــون» ال ـت ــي تعنى
بقطاع النقل في مرفأ بيروت وإدارة
الحاويات.
• ع ـضــو م ـج ـلــس إدارة ف ــي شــركــة
كــابـيـتــال تـ ــاورز ال ـتــي يـســاهــم فيها
أيضًا جوزف جريصاتي.
• رئـيــس مجلس إدارة شــركــة األرز
ل ـل ـع ـقــارات ال ـتــي سـجـلــت ع ــام 2010
وهــي تعنى وفــق سجلها التجاري
بــأع ـمــال املـ ـق ــاوالت وال ـب ـن ــاء وإدارة
املجمعات السكنية والتجارية.
• رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
كونكشنز هولدنغ املالية.
• رئيس مجلس إدارة  SJCهولدنغ
املالية.
• م ـس ــاه ــم وعـ ـض ــو م ـج ـلــس إدارة
فــي شــركــة كونكشنز ســرفـســز التي
تـ ـعـ ـن ــى وفـ ـ ـ ــق سـ ـجـ ـلـ ـه ــا ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
بـتـقــديــم خ ــدم ــات ان ـتــرنــت internet
 service Provider ISPوت ـط ــوي ــر
وان ـشــاء الشبكات وتــركـيــب املـعــدات
والتسويق والصيانة ،وبيع وشراء
وانتاج الوسائل واملاكينات واآلالت
وامل ـ ـعـ ــدات واالج ـ ـهـ ــزة االل ـك ـتــرون ـيــة
والسلكية والالسلكية واملعلوماتية
وتـ ـ ـل ـ ــك املـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــة فـ ـ ــي األقـ ـ ـم ـ ــار
االصطناعية.
• رئيس مجلس إدارة شركة Sales
.and Marketing Solutions

• محامي الشركة اللبنانية للشحن
والنقل.
• محامي شركة IVYالتي تعنى وفق
سجلها باستثمار الفنادق واملطاعم
واملالهي واملقاهي والنوادي الليلية.
• محامي شركة  NIGHT SHIFTالتي
تعنى وفق سجلها باستثمار املطاعم
واملالهي والنوادي الليلية.
• مـحــامــي شــركــة  MEACAREالتي
تعنى وفــق سجلها بتجارة املـعــدات
واملواد الطبية والتجميلية.
• محامي شــركــة  MEDICOREالتي
تـعـنــى وف ــق سـجـلـهــا بــإن ـشــاء مــراكــز
اس ـت ـش ـف ــائ ـي ــة وت ـج ـه ـي ــز الـ ـعـ ـي ــادات
واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات ب ــاالجـ ـه ــزة وامل ـ ـعـ ــدات
االستشفائية والطبية.

محمد
الصفدي
• رئيس مجلس إدارة شركة صفدي
غروب املساهمة الرئيسية في شركة
م ــاري ـن ــا تـ ـ ــاورز ال ـت ــي ت ـم ـلــك املـجـمــع
السكني الضخم على أط ــراف وسط
بـيــروت؛ مساحة املـشــروع  7000متر
وارتـفــاع املبنى  150مترًا .أمــا معدل
سعر الشقة فسبعة ماليني دوالر.
• مـ ـ ـس ـ ــاه ـ ــم فـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة إدارات
لــاسـتـثـمــارات ،املـســاهـمــة الرئيسية
في  TABARIS RESTAURANTالتي
يــرأس مجلس إدارتـهــا رجــل األعمال
الـسـعــودي محمد عبد الرحمن عبد
العزيز الحميدي.
• ع ـض ــو م ـج ـلــس إدارة ف ــي شــركــة
ال ـ ـخـ ــزامـ ــى ه ــول ــديـ ـن ــغ ال ـ ـتـ ــي تـ ــرأس
مجلس إدارتها الرا محمد الصفدي.
• رئيس مجلس إدارة شركةKAY -
 S (HOLDING) SALاملالية.
• رئـيــس مجلس إدارة شــركــة Stow
 Waterfrontل ـك ـنــه ال ي ـم ـلــك جـمـيــع
أسهمها.
ه ــذه ال ـش ــرك ــة شــري ـكــة بـنـسـبــة نحو
 %50في شركة إنماء واجهة بيروت
البحرية التي يقول سجلها التجاري
إن هدفها «إنماء وتطوير العقارين
 1455و 1456مـ ــن م ـن ـط ـق ــة م ـي ـنــاء
ال ـح ـص ــن ال ـع ـق ــاري ــة (زيـ ـت ــون ــة ب ــاي)
وتشييد األبنية املخصصة للسكن
والتجارة واملطاعم واملقاهي عليهما
وتمويل وإدارة هذه املشاريع.
أم ــا ال ـ ــ %50تـقــريـبــا األخـ ــرى فتذهب
إلى شركة سوليدير،
علمًا بأن وزير اإلعالم السابق وليد
ال ــداع ــوق (امل ـح ـس ــوب ع ـلــى الــرئـيــس
نجيب ميقاتي وعلى الوزير السابق
ع ـ ــدن ـ ــان قـ ـ ـص ـ ــار) مـ ـس ــاه ــم رئ ـي ـس ــي
ف ــي  Stow Waterfrontال ـت ــي ي ــرأس
الصفدي مجلس إدارتها.
وعليه ،يمكن القول إن سعد الحريري
(م ـ ــن خ ـ ــال س ــول ـي ــدي ــر) وال ـص ـف ــدي
مباشرة ونجيب ميقاتي (مــن خالل
ال ـ ـ ــداع ـ ـ ــوق) يـ ـتـ ـش ــارك ــون م ـل ـك ـي ــة ال ـ ـ
 Zeitouna Bayالـتــي تمثل الــواجـهــة
البحرية ملدينة بيروت.

الرئيس حسين نعمة افرام
الحسيني
وكـ ــان ال ـص ـفــدي ق ــد ص ــرح م ــرة بــأن
حصته من املشروع ال تتجاوز ،%12
ّ
«مربحًا» الــرأي العام جميل توفيره
ً
 700فرصة عمل ،قائال« :على الدولة
اللبنانية أن تشكر املساهمني الذين
وضعوا من أموالهم وأوقاتهم لخلق
هذا املشروع».
• رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس أمـ ـ ـن ـ ــاء ج ــام ـع ــة
الجنان التي صدر مرسوم جمهوري
باستحداثها عام .2012
• يدير مجموعة مشاريع استثمارية
م ـت ـن ــوع ــة ت ـش ـم ــل قـ ـط ــاع ــات ال ـب ـن ــاء
واإلسـكــان والـطـيــران والتكنولوجيا
والسياحة واملصارف في السعودية.
• أسس عام  2001مؤسسة الصفدي
االجتماعية والثقافية والرياضية.

• إبن شقيقه أحمد الصفدي:

¶ مساهم في قناة .NBN
¶ نائب رئيس مؤسسة الصفدي.
¶ رئيس نادي املتحد في طرابلس.

• ابنه حسن الحسيني
¶ رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
بالنيت إيـنــرجــي الـتــي سجلت عام
 ،2011ويقول سجلها التجاري إنها
تعنى بـ:
تـ ـق ــدي ــم كـ ــل ال ـ ـخـ ــدمـ ــات واألنـ ـشـ ـط ــة
املتعلقة بقطاعي النفط والغاز ،بما
ف ــي ذلـ ــك االسـ ـتـ ـش ــارات وال ـخ ــدم ــات
ال ـه ـنــدس ـيــة واملـ ـ ـق ـ ــاوالت ف ــي م ـجــال
اسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف واس ـ ـت ـ ـخـ ــراج وإنـ ـت ــاج
وتـكــريــر وتـصـنـيــع ون ـقــل وتـســويــق
الـنـفــط وال ـغ ــاز وامل ـ ــواد الكيميائية
التحويلية.
تصنيع وتجميع املعدات الصناعية.
املعالجة الصناعية للمواد الغذائية
والصيدالنية والبيوكيميائية.
ت ـ ــأم ـ ــن خ ـ ــدم ـ ــة املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدات واآلالت
امل ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـقـ ـط ــاع الـ ـنـ ـف ــط والـ ـغ ــاز
وخدمة الصيانة البحرية والبرية.
ويـســاهــم مـعــه فــي ه ــذه الـشــركــة كل
ّ
الفرنسي
مــن :ديــديــه ش ــارل المبير
ال ـج ـن ـس ـيــة ،روح األمـ ــن اسـمـعـيـلــي
اإلي ـ ــران ـ ـ ّـي ال ـج ـن ـس ـيــة ،وج ــوه ــان ــس
ّ
النيوزيلندي.
سافلكولز
أمـ ـ ــا مـ ـح ــام ــي الـ ـش ــرك ــة فـ ـه ــو ك ــري ــم
قبيسي مستشار وزي ــر االتـصــاالت
السابق نقوال الصحناوي.
¶ رئيس مجلس إدارة شركة «هاي
الن ـ ــد ري ـ ــل اسـ ـتـ ـي ــت» الـ ـت ــي سـجـلــت
عـ ــام  ،2011وت ـع ـن ــى وفـ ــق سـجـلـهــا
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري ب ـ ــإنـ ـ ـش ـ ــاء املـ ــؤس ـ ـسـ ــات
وامل ـج ـم ـع ــات ال ـس ـيــاح ـيــة وإدارتـ ـه ــا
وبيعها وتأجيرها.
ومـ ـح ــام ــي الـ ـش ــرك ــة ك ــري ــم قـبـيـســي
أيضًا.
• ابنته إحسان الحسيني
¶ شــري ـكــة بـسـهــم واحـ ــد ف ــي شــركــة
ف ـي ــوت ـش ــور ل ـن ــد الـ ـت ــي ي ـم ـلــك 4998
سـهـمــا م ــن أسـهـمـهــا الـخـمـســة آالف
ستيف جوزف مقبل.

• مـ ـ ـس ـ ــاه ـ ــم رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي ف ـ ـ ــي ش ــرك ــة
«س ـ ـن ـ ــاي ـ ــدي ـ ــرو الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط»
املـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ب ـ ـت ـ ـج ـ ــارة امل ـ ـطـ ــابـ ــخ
وال ـ ـخـ ــزائـ ــن وم ـ ـفـ ــروشـ ــات امل ـك ــات ــب،
ويرأس مجلس إدارتها وزير القوات
اللبنانية السابق روجيه ديب.
• ع ـضــو م ـج ـلــس إدارة ف ــي  4أو 5
شركات تعنى بتسيير شؤون شركة
«اندفكو» التي يرأس مجلس إدارتها
عمه شفيق افرام .وتنتج هذه الشركة
م ـن ـتــوجــات ســانـيـتــا ب ـكــل أشـكــالـهــا،
علب الكرتون والنايلون والبالستيك
وغ ـي ــره ــا ،ل ـفــائــف ال ـ ــورق الـضـخـمــة،
مشاريع الطاقة الشمسية البديلة،
علمًا بــأن رئيس اتـحــاد بلديات كسروان
نهاد نوفل هو محامي «اندفكو ـ هولدنغ».
• م ـ ـسـ ــاهـ ــم رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي فـ ـ ــي مـ ـص ــرف
اإلسكان.
• مساهم في شركة غاز لبنان.
• رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
س ـل ـس ـتــن ه ــول ــديـ ـن ــغ الـ ـت ــي ت ـت ـفــرع
منها سلستني العقارية التي تعنى
ب ـت ـجــارة الـ ـعـ ـق ــارات ،وامل ـح ــام ــي هنا
أيضًا هو نهاد نوفل.
• مساهم في شركة الكرمة العقارية
الـتــي تعنى باستثمارات الـعـقــارات،
سـ ــواء ع ـبــر تـشـيـيــد األب ـن ـيــة أو عبر
استصالحها واسـتـثـمــارهــا زراعـيــا.
و«الـ ـك ــرم ــة» م ـســاه ـمــة رئ ـي ـس ـيــة في

ش ــرك ــة أحـ ــام النـ ــدز ال ـع ـقــاريــة الـتــي
يـ ــرأس مـجـلــس إدارتـ ـه ــا كــريـسـتــوف
ك ــاس ــي ،وم ـحــام ـي ـهــا ك ــارل ــوس أبــو
جودة.
• رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
سـلـسـتــن املــال ـيــة ال ـتــي أسـسـهــا عــام
.2013
• مـ ـس ــاه ــم عـ ـب ــر م ــؤسـ ـس ــة ج ـ ــورج
ن .افـ ــرام فــي شــركــة «بـيــريـتــك فــانــد»
(هـ ـ ــولـ ـ ــدنـ ـ ــغ) الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـجـ ـتـ ـم ــع ف ـي ـهــا
فرنسبنك وبـنــك االعـتـمــاد اللبناني
وبنك عوده وجامعة القديس يوسف
ونـحــو عشرين شــركــة مالية كبيرة،
ويرأس مجلس إدارتها مارون نقوال
شماس.
• م ـ ـسـ ــاهـ ــم فـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة ف ـي ـن ـي ـس ـيــا
لـ ـلـ ـسـ ـي ــاح ــة املـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ب ــال ـن ـق ــل
البحري.
• مساهم وعـضــو مجلس إدارة في
.PhoeniciA Tourism Management
• مساهم وعـضــو مجلس إدارة في
شركة يونيباك التي تعنى بصناعة
ورق التغليف والكرتون.
• مساهم وعـضــو مجلس إدارة في
الـشــركــة الصناعية لتعبئة وتــوزيــع
الغاز ـ صيداكو ـ ش.م.ل.
• مـ ــديـ ــر ع ـ ـ ــام مـ ـس ــاع ــد ف ـ ــي ش ــرك ــة
غرينتكس.
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