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رفيق الحريري

Shades of

ميشال
عون

جبران
باسيل

ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء مـ ـس ــاهـ ـمـ ـت ــه وزوج ـ ـتـ ــه
السيدة نــاديــا عــون فــي قناة «أو تي
ف ــي» (س ـجــل ت ـج ــاري رق ــم 1900791
ب ـ ـي ـ ــروت) ،ال وج ـ ـ ــود الس ـ ــم ال ـع ـم ــاد
مـيـشــال ع ــون ف ــي أي سـجــل تـجــاري
آخر.

• شــريــك مــع م ـســؤول الـنـقــابــات في
الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر إيـ ـل ــي حـنــا
وم ـس ــؤول ال ـطــاب فــي ال ـت ـيــار فــادي
حنا فــي تملك شــركــة Geotechnical
 Foundation Expertالتي تعنى وفق
سجلها التجاري بـ:
تنفيذ جميع األعمال الهندسية،
وتملك وتأجير واستئجار املطاعم
والفنادق،
وإع ــداد وتأهيل موظفي استقبال
ومضيفات،
وتعهد الحفالت الفنية من غنائية
وموسيقية ومسرحية وراقصة،
والقيام بأعمال التنظيفات ورش
امل ـب ـي ــدات وت ـع ـه ــدات ال ـن ـظــافــة في
الـ ـبـ ـل ــدي ــات واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـع ــام ــة
والخاصة.
• عـ ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة فـ ــي ق ـن ــاة
«أو تــي ف ــي» ،رغ ــم ع ــدم ورود اسمه
كمساهم.
• م ــؤس ــس «ج ـم ـع ـي ــة م ـه ــرج ــان ــات
ق ـل ـعــة اسـ ـم ــار ج ـب ـي ــل» الـ ـت ــي ت ـهــدف
إل ــى تنظيم املـهــرجــانــات فــي القلعة
ع ـلــى أن ــواع ـه ــا ،وت ـقــديــم امل ـســاعــدات
االجتماعية للمحتاجني ضمن نطاق
البلدة والقرى املحيطة بها.
• مؤسس جمعية «بترونيات» التي
يقول العلم والخبر إن مهمتها:
وضـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات اإلنـ ـ ـم ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة
وال ـع ـم ــران ـي ــة ل ـل ــدول ــة ب ـه ــدف إن ـم ــاء
منطقة البترون.
• مؤسس جمعية «أورانج لإلنماء»
التي يقول العلم والخبر إن هدفها:
ت ـن ـف ـيــذ م ـخ ـت ـلــف مـ ـش ــاري ــع اإلنـ ـم ــاء
الـبـيـئــي واالق ـت ـصــادي واالجـتـمــاعــي
والثقافي والسياحي والزراعي.

إبنته ميراي عون:

• م ـســاه ـمــة ف ــي ق ـن ــاة «أو ت ــي فــي»
وعضو مجلس إدارة فيها.
• زوج ـ ـه ـ ــا روي ال ـ ـهـ ــاشـ ــم رئ ـي ــس
مجلس إدارة «أو تي في».

أعضاء
قيادة
• مساهمة في قناة «أو تي في».
• رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
حزب التيار
«كليمنتني» لــإعــانــات الـتــي يقول
الوطني
س ـج ـل ـهــا الـ ـتـ ـج ــاري إنـ ـه ــا تـسـتــأجــر
ل ــوح ــات إع ــان ـي ــة ثــاب ـتــة ومـتـحــركــة
الحر
(س ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــارة) ولـ ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ــات إع ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة
الحاليون
إلـكـتــرونـيــة .أمــا أب ــرز زبــائــن الشركة
هم
وفـ ــق مــوق ـع ـهــا اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي www.
 clementine-lb.comف ـ ُـه ــم :املـتـحــف
مجموعة
الــوطـنــي ،وزارة الشباب والــريــاضــة،
مساهمين شركات عقارية ،وزارة الثقافة ،وزارة
في شركة الخارجية ،شركات تاكسي ،قناة أو
ت ــي ف ــي ،مــؤس ـســات مـجـتـمــع مــدنــي،
عقارية
سودامكو ،كوغار ،باتكو وسوكلني.
تأسست
عام 2012
ـإبنته شنتال عون:
لشراء
• مساهمة في قناة «أو تي في».
عقارات
ع ــدد األس ـه ــم ف ــي ت ـل ـفــزيــون «أو تي
في سوق في» :مليون و 168ألف سهم.
املـســاهــم األكـبــر هــي شــركــة «ليفانت
البترون
م ـيــديــا» وت ـب ـلــغ حـصـتـهــا 249 :ألــف
سهم.
وإدارة
املساهمة الــوحـيــدة فــي شــركــة «ليفانت ـ
المطاعم
هولدينغ» هي تمامة أبي حبيب ،ابنة رئيس
والمقاهي مجلس إدارة شــركــة ك ـفــاالت خــاطــر أبــي
حبيب .وشركة كفاالت تعنى وفق سجلها
والمالهي
الـتـجــاري بضمان كــل قــرض صناعي أو
الليلية
زراعي أو سياحي يمنح من قبل املصارف
إبنته كلودين عون:

العاملة في لبنان للمؤسسات االقتصادية
اللبنانية الصغيرة أو املتوسطة الحجم.
وفي هذا السياق ،تساهم ليفانت هولدينغ
في جريدة السفير ،وفي «ليفانت تلكوم»
ال ـت ــي تــأس ـســت عـ ــام  2010وهـ ــي تعنى
بــإن ـشــاء مــراكــز ات ـص ــاالت واسـتـثـمــارهــا،
و«ليفانت كومرسيال بروبرتيز» العقارية،
«ليفانت رزيدنشيال بروبرتيز» العقارية
أيضًا ،و«ليفانت كونتراكتينغ» التي تعنى
بالنقل ،و«ليفانت حبوب» .ويشير السجل
التجاري إلــى أن مكاتب غالبية الشركات
ال ـســابــق ت ـعــدادهــا تـقــع ف ــي سـنـتــر ميرنا
الشالوحي.
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• مستشاره جان جبران
عــن مــدي ـرًا للمركز اللبناني إلدارة
وتــرشـيــد اسـتـهــاك امل ـيــاه فــي وزارة
الطاقة هو:
مــديــر امل ـشــاري ــع ف ــي شــركــة االت ـحــاد
للهندسة والـتـجــارة التي فــازت عام
 2013بـ:
مـشــروع إنـشــاء ســد جنة العائد لــوزارة
الطاقة،
م ـ ـشـ ــروعـ ــي ت ـث ـب ـي ــت حـ ــزمـ ــة األل ـ ـيـ ــاف
البصرية التابع لوزارة االتصاالت،
م ـ ـشـ ــروع ب ـن ـي ــة ت ـح ـت ـيــة يـ ـع ــود ل ـ ـ ــوزارة
االت ـص ــاالت أيـضــا (,6 Phase ,OSP2
.)3 Package
• مستشاره أمل أبو زيد:
¶ شــريــك مـنــذ ع ــام  2009فــي شركة
«أدريـ ـن ــال ــن» م ــع وسـ ــام فـطــايــرجــي
ال ـس ـع ــودي ال ـج ـن ـس ـيــة ،وهـ ــي شــركــة
ت ـت ـعــاطــى ج ـم ـيــع األعـ ـم ــال املـتـعـلـقــة
م ـب ــاش ــرة وغ ـي ــر م ـب ــاش ــرة ب ــاإلع ــان
والتسويق والعالقات العامة.

سليم
جريصاتي
¶ ع ـض ــو م ـج ـلــس إدارة ال ـص ـن ــدوق
االجتماعي املاروني.
¶ رئ ـيــس مـجـلــس إدارة شــركــةONE
LINE MONEY TRANSFER
،- SERVICES (OMTS) SAL
ومحاميها كارلوس أبو جودة.
¶ ش ــري ــك فـ ــي أدي ـ ـكـ ــو الـ ـتـ ـج ــاري ــة و
»ADICO» Investment Corporation
ُ
ال ـت ــي ت ـع ـنــى ب ــال ـت ـجــارة امل ـث ـل ـثــة بني
بــريـطــانـيــا والـ ــدول الـعــربـيــة وبعض
الـ ـ ـ ـ ـ ــدول األف ـ ــريـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــة ،انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا مــن
بــريـطــانـيــا ،وخ ـصــوصــا فــي الـبـلــدان
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت خ ــاضـ ـع ــة ل ـل ـس ـي ـط ــرة
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة English speaking
 .countriesومهمة الشركة األساسية
تأمني القروض من خالل املؤسسات
واملصارف البريطانية لهذه الدول.
¶ مؤسس جمعية «األرض البيضاء»
ال ـتــي ي ـقــول ال ـع ـلــم وال ـخ ـبــر ال ـخــاص
بـهــا إنـهــا تعنى بـتــأمــن سـبــل عيش
منتجة للمواطنني اللبنانيني داخل
قراهم.
¶ رئـيــس مجلس إدارة شــركــة يــرزة
إيـ ـلـ ـي ــت الـ ـت ــي ت ـس ـج ـل ــت عـ ـ ــام 2008
وي ـ ـق ـ ــول س ـج ـل ـه ــا الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري إن ـه ــا
تعنى باستثمار املـقــاهــي واملـطــاعــم
وامل ـ ــوت ـ ـي ـ ــات وال ـ ـف ـ ـن ـ ــادق والـ ـشـ ـق ــق
املفروشة.
عــام  2012سجلت شــركــة عقارية باسم
«بترون أولد سوق» وهي تهدف وفق
سجلها التجاري إلى:
شـ ـ ـ ــراء وب ـ ـيـ ــع ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات وإن ـ ـشـ ــاء
األبنية وبيعها،
وتملك وإن ـشــاء واسـتـثـمــار وإدارة
ال ـ ـف ـ ـن ـ ــادق وامل ـ ـط ـ ــاع ـ ــم وامل ـ ـقـ ــاهـ ــي
واملالهي الليلية،
وشق الطرقات والقيام بالتجهيزات
الــازمــة لـتــأمــن حــاجــات الـعـقــارات
من مجارير ومياه وكهرباء.
يرأس مجلس إدارتها داني ضومط،
وأبـ ـ ـ ـ ـ ــرز امل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــن فـ ـيـ ـه ــا ش ــرك ــة
«ليبانيز ديفولبمنت».
املـ ــوقـ ــع ال ــرسـ ـم ــي ل ـل ـم ـه ـنــدس دانـ ــي
ضــومــط هــو نفسه املــوقــع ال ــذي قــال
الـ ــوزيـ ــر جـ ـب ــران ب ــاس ـيــل إنـ ــه امل ــوق ــع
املتخصص بعرض عمله في مقابلته
مع جورج صليبي بتاريخ  15تشرين
ال ـثــانــي ،وي ـبــن إنـجــازهـمــا أك ـثــر من
عشرة مشاريع بني :البياضة ،الرابية
وفـقــرا ،واستكمالهما إنـجــاز خمسة
مشاريع هي:
 :2486 Bayadaأرب ــع طـبـقــات فائقة
الفخامة في مبنى سكني يطل على
البحر ،مساحة الشقة الواحدة فيها
 450مترًا مربعًا.
 :7932 Faqraشاليهات فائقة الفخامة
تقع فــي قلب Faqra Club & Resort
ع ـلــى ارتـ ـف ــاع  1800م ـت ــر .وتـ ـت ــراوح
مساحة الشاليه بني  275مترًا مربعًا
و 330مترًا مربعًا.
 7939 Faqraحـيــث ت ـت ــراوح مساحة
الشاليهات بني  250مترًا و 400متر.
 :475 Rabiehأربـ ـ ــع ط ـب ـق ــات فــائـقــة
الفخامة في مبنى سكني يطل على
املنت الشمالي والشاطئ ،حجم الشقة
الواحدة  380مترًا مربعًا.
 3756 Rabiehأرب ـ ــع ط ـب ـقــات فــائـقــة
الفخامة في مبنى سكني يطل على
املنت الشمالي والشاطئ ،حجم الشقة
الواحدة  530مترًا مربعًا.

علمًا بــأن الـسـجــل الـعـقــاري الـخــاص
بضومط ّ
يبي امتالكه  12عقارًا بني
املنت والبترون؛  7منها في البترون،
 3في قرنة شهوان وعقار في كل من
املطيلب والنقاش.
• ل ـي ـبــان ـيــز دي ـفــومل ـب ـنــت ش ــرك ــة ع ـقــاريــة
تــأس ـســت عـ ــام  ،2012وي ـت ــأل ــف مجلس
إدارتـ ـه ــا م ــن ق ـي ــادة ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
ال ـح ــال ـي ــة أو ف ــري ــق ع ـم ــل الـ ــوزيـ ــر ج ـب ــران
ب ــاسـ ـي ــل .ف ــرئـ ـي ــس م ـج ـل ــس اإلدارة هــو
امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس دان ـ ـ ـ ــي ض ـ ــوم ـ ــط أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،أم ــا
املساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة فهم:
الوزير الياس بوصعب ،نائب رئيس التيار
الوطني الحر رومــل شــاوول صابر ،رجل
األعمال أكرم حلبي ،وشركتا غروبكا التي
يساهم فيها رئـيــس جمعية الصناعيني
السابق نعمة افــرام ،ونوسترا التي يرأس
مجلس إدارتـهــا عديل النائب إميل رحمة
رجل األعمال جوزف غصوب.

نائب رئيس التيار الوطني الحر
رومل صابر

• م ـســاهــم أس ــاس ــي م ــع زوج ـت ــه في
قناة أو تي في.
• مـســاهــم وشــريــك رئـيـســي وعضو
م ـج ـلــس إدارة ف ــي ش ــرك ــة WHITE
MOUNTAIN TECHNOLIGIES
ال ـتــي ي ـقــول سـجـلـهــا ال ـت ـجــاري إنـهــا
تتعاطى «تحضير برامج املعلوماتية
ع ـل ــى اخ ـ ـتـ ــاف أن ــواعـ ـه ــا واالت ـ ـجـ ــار
بها والتعاقد مع املؤسسات العامة
والــرس ـم ـيــة وال ـخــاصــة واألش ـخ ــاص
في ما يتعلق بهذه البرامج».
• ع ـض ــو م ـج ـلــس إدارة ف ــي شــركــة
«ل ـي ـبــان ـيــز دي ـفــول ـب ـم ـنــت» املـســاهـمــة
الــرئـيـسـيــة ف ــي شــركــة «ب ـت ــرون أول ــد
سوق» العقارية.
• شــريــك أس ــاس ــي وم ـف ــوض توقيع
ب ـ ـ ــاالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد فـ ـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة سـ ـك ــول ــي
املتخصصة وفق سجلها التجاري بـ:
تحضير شبكات املعلوماتية الداخلية
والخارجية واإلنترنت،
وتركيب الحواسيب واالتجار بها،
وت ـح ـض ـي ــر بـ ــرامـ ــج امل ـع ـل ــوم ــات ـي ــة عـلــى
اختالف أنواعها،
والتعاقد مع املؤسسات التربوية وغيرها
في ما يتعلق بهذه البرامج.
• ع ـض ــو م ـج ـلــس إدارة ف ــي شــركــة
«ل ـي ـبــان ـيــز دي ـفــول ـب ـم ـنــت» املـســاهـمــة
الــرئـيـسـيــة ف ــي شــركــة «ب ـت ــرون أول ــد
سوق» العقارية.

أكرم حلبي

• مساهم في «ليبانيز ديفولبمنت»
• يـ ـتـ ـش ــارك مـ ــع ش ـق ـي ـقــه فـ ــي إدارة
ش ــرك ــة «دروغـ ـ ـ ــري فـيـنـيـسـيــا» الـتــي
تـعـنــى ب ـت ـجــارة واس ـت ـي ــراد وتــوزيــع
األدويــة واألعشاب وأدوات التجميل
والكوزمتيك واملعدات واآلالت الطبية
على مختلف أنواعها.

الوزير الياس بو صعب

• ع ـض ــو م ـج ـلــس إدارة ف ــي شــركــة
«ل ـي ـبــان ـيــز دي ـفــول ـب ـم ـنــت» املـســاهـمــة
الــرئـيـسـيــة ف ــي شــركــة «ب ـت ــرون أول ــد
سوق» العقارية.
• رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
«ال ـ ـ ـج ـ ـ ـبـ ـ ــال» الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـ ـق ـ ــول س ـج ـل ـهــا
ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاري إنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـعـ ـن ــى بـ ـتـ ـج ــارة
ال ـع ـق ــارات وش ــق ال ـط ــرق ــات وتــأهـيــل

ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـي ــة .وي ـش ـي ــر ال ـس ـجــل
ال ـع ـق ــاري ل ـق ـضــاء املـ ــن إلـ ــى ام ـتــاك
«الجبال»  18عقارًا في منطقة بكفيا،
عـلـمــا ب ــأن زوج ــة رئ ـيــس ال ـح ــزب الـقــومــي
أسعد حردان عضو مجلس إدارة في هذه
الشركة.
• مـ ــؤسـ ــس ومـ ــالـ ــك ومـ ــديـ ــر «مـ ــدى
غروب» التي سجلت عام  2013لتقديم
ج ـم ـي ــع ال ـ ـخـ ــدمـ ــات واالسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات
والــدراســات املتعلقة بتطوير برامج
الـ ـك ــومـ ـبـ ـي ــوت ــر وتـ ــأس ـ ـيـ ــس املـ ــواقـ ــع
اإللكترونية وإدارتها ،وتتفرع منها
إذاعة صوت املدى.
• رئيس مجلس إدارة مستشفى األرز.
• رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة وامل ـس ــاه ــم
الرئيسي في شركة جتس هولدينغ.
• مؤسس شركة «سما دبي ـ سيدرز»
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ال ـ ـتـ ــي انـ ـتـ ـقـ ـل ــت غــال ـب ـيــة
أسهمها إل ــى شــركــة أوري ـكــس ذ.م.م.
املسجلة في اإلمارات ،ويرأس مجلس
إدارتـ ـه ــا يــاســر ع ـبــد الــرح ـمــن أحـمــد
ب ــن زايـ ـ ــد ،ع ـل ـمــا بـ ــأن أحـ ــد مــؤسـســي
ال ـشــركــة م ــع بــوص ـعــب ه ــو املـحــامــي
فادي مغيزل الذي أعد لوزارة الطاقة
في عهد الوزير جبران باسيل امللف
القانوني والتعاقدي الخاص بإنتاج
الغاز اللبناني .ومغيزل هو:
¶ م ـح ــام ــي ش ــرك ــة Rocket Internet
 Lebanonالـتــي أنشئت عــام  2011وهي
تضم ثالث شركات إنترنت أملانية.
¶ م ـحــامــي ش ــرك ــة BWSC Lebanon
 Constructionالـ ـت ــي ي ـش ـي ــر سـجـلـهــا
ال ـت ـجــاري إل ــى ضـمـهــا مـجـمــوعــة شــركــات
دنماركية ،وهــي تعنى بتركيب محركات
عكسية متوسطة السرعة لتوليد الطاقة
الكهربائية فــي مــواقــع املحطات الحرارية
في الذوق والجية.
¶ م ـح ــام ــي ش ــرك ــة م ـج ـمــوعــة اإلم ـ ـ ــارات
لألعمال املتحدة التي سجلت عــام 2010
وت ـع ـنــى وفـ ــق سـجـلـهــا ال ـت ـج ــاري بتملك
واس ـت ـث ـمــار امل ـق ــاه ــي وتـ ـج ــارة ال ـح ـلــويــات
واملــأكــوالت وامل ـشــروبــات .وي ــرأس مجلس
إدارت ـهــا أحـمــد عبد الجليل عبد الرحمن
البلوك اإلماراتي الجنسية.
¶ م ـح ــام ــي ش ــرك ــة أم .أو .ري ــزي ــدان ـس ــز
الـتــي يـبــن سجلها الـتـجــاري أن املساهم
الرئيسي فيها شــركــة مندرين أورينتال
ليمتد البريطانية ،وهناك أربعة مفوضي
ت ــوقـ ـي ــع :ب ــري ـط ــان ـي ــة ،أوس ـ ـتـ ــرالـ ــي ،أمل ــان ــي
وفرنسي.
¶ مـ ـح ــام ــي شـ ــركـ ــة MICROSOFT
LEBANON
¶ مـحــامــي شــركــة األوسـ ــط ل ـل ـم ـقــاوالت ـ
لـبـنــان الـتــي يـقــول سجلها الـتـجــاري إنها
تعنى بأعمال البناء واملقاوالت والتعهدات
بـكــل أن ــواع ـه ــا ،سـ ــواء ك ـم ـقــاول أص ـلــي أو
فرعي .إضافة إلى تنفيذ أعمال الديكور،
وإنـ ـش ــاء وت ـط ــوي ــر بــرم ـج ــة ال ـكــوم ـب ـيــوتــر
وتقديم االستشارات والدعم الفني في ما
يتعلق بها.

نقوال
الصحناوي

شكيب
قرطباوي

عباس هاشم

• مـحــامــي شــركــة Brands Holding
SAL
• م ـحــامــي ش ــرك ــة ب ـيــريــت الـعـقــاريــة
ال ـتــي تـســاهــم فـيـهــا عـلــى نـحــو كبير
شـ ــركـ ــة ف ـ ـقـ ــرا ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة والـ ـش ــرك ــة
العقارية املالية.
• م ـح ــام ــي ش ــرك ــة ان ـف ـس ـت ـم ـنــت ان ــد
ب ـي ــزن ـي ــس ه ــول ــدن ــغ ش.م.ل .شــركــة
قابضة الـتــي ي ــرأس مجلس إدارتـهــا
طه ميقاتي.

• ش ــري ــك مـ ــع أشـ ـق ــائ ــه فـ ــي مـلـكـيــة
م ـج ـم ــوع ــة مـ ـحـ ـط ــات ال ـ ــوق ـ ــود ال ـت ــي
تعرف بـ «محطات هاشم» 18 :محطة.
• ش ــري ــك فـ ــي «ت ــرن ـس ـل ـن ــد ل ـي ـم ـتــد»
امل ـس ـج ـل ــة ع ـ ــام  ،1981وه ـ ــي تـعـنــى
ب ــأعـ ـم ــال الـ ـنـ ـق ــل الـ ـبـ ـح ــري وال ـ ـبـ ــري
والـ ـت ــران ــزي ــت وت ـخ ـل ـيــص ال ـب ـضــائــع
والتجارة العامة في لبنان والخارج
وكل ما يتفرع عن هذه األعمال.

• إبنه شكيب وديع قرطباوي:

• مساهم وعـضــو مجلس إدارة في
بنك االمارات ولبنان.
• مؤسس ،لكنه لم يعد مساهمًا وال
عضو مجلس إدارة ،في شركة شركة
«غروب املر» التي سبق اإلشارة إليها
في الصفحة .23

أرتور نظريان

عضو مجلس إدارة بنك بيبلوس

فادي عبود

(املعلومات املذكورة عن عبود نقلت حرفيًا
م ــن ال ـس ـيــرة ال ــذات ـي ــة ال ـت ــي وزع ـه ــا الـتـيــار
الوطني الحر يوم تعيينه وزيرًا ،ولم تتوافر
في السجل التجاري وثائق تؤكدها).
• رئيس مجلس إدارة معمل جي بي
آي للصناعات البالستيكية.
• املدير العام لـ «بالستيك إنجنرينغ
بروجكتس» في لندن.
• مــديــر شــركــة ج ـن ــرال مــاشـيـنــز أنــد
ميتال بروسسنغ.
• رئيس مجلس إدارة شركة النعص
للمأكوالت.
• رئيس جمعية «اخضر دايم».
• عضو في غرفة التجارة االميركية
– اللبنانية.
• عضو في غرفة التجارة الدولية.

آالن عون

• شريك رئيسي في A CONSULTING
 & MANAGEMENT SERVICESالـتــي

تعنى وفق سجلها التجاري بتقديم
الدراسات واالستشارات الهندسية
املعلوماتية واالحصائية وتنفيذها
وإدارة مشاريع هندسية معلوماتية
واحصائية .علمًا أن محامي الشركة
هو النائب ابراهيم كنعان.

• مساهم وعـضــو مجلس إدارة في
قناة «أو تي في».
• رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
صحناوي للعقارات واألبنية.
• مـ ـس ــاه ــم رئـ ـيـ ـس ــي فـ ــي ش ــرك ــة ب.
هـيـلــز ال ـع ـقــاريــة ال ـت ــي ي ـســاهــم فيها
أيـضــا مـسـتـشــاره الـســابــق فــي وزارة
االتصاالت كريم قبيسي.
• عضو مجلس إدارة في شركة املرفأ
 27العقارية.
• رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
 GENFIVE HOLDINGاملالية.
• رئيس لجنة التأمني على الحياة
فـ ــي ج ـم ـع ـيــة شـ ــركـ ــات الـ ـضـ ـم ــان فــي
لبنان.
• عـ ـض ــو ج ـم ـع ـي ــة رجـ ـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال
اللبنانيني .RDCL
• والده موريس صحناوي:
¶ رئيس مجلس إدارة مصرف .BLC

• مستشاره كريم قبيسي هو:

¶ ع ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة وم ـح ــام ــي
ش ــرك ــة  BLACK ROCKال ـع ـقــاريــة
ال ـتــي سـجـلــت ع ــام  ،2011وامل ـســاهــم
شبه الوحيد فيها هو الشيخ جاسم
خـلـيـفــه ب ــن حـمــد عـبــد ال ـلــه آل ثــانــي.
وهو االبن األكبر ألمير قطر السابق
حمد آل ثاني.
¶ شـ ــريـ ــك رئـ ـيـ ـس ــي م ـ ــع غ ـ ــي ش ـ ــارل
م ــوري ــس ال ـبــري ـطــانـ ّـي الـجـنـسـيــة في
ش ــرك ــة ن ــوم ــادي ــك دري ـ ــم ال ـت ــي تعنى
بإنشاء واستثمار وســائــل االتصال
الثابتة واملتنقلة ،وتصميم وتنفيذ
واستثمار معدات متعددة الوسائط
ووسائل االتصال.
¶ ش ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــك ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ %49فـ ـ ـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة
 SPEEDMOBال ـت ــي ي ـ ــرأس مجلس
إدارت ـه ــا م ــارون نـقــوال شـمــاس وهــي
تأسست عام .2015
¶ محامي شركة الكابالت السعودية
لـلـتـســويــق  -ف ــرع لـبـنــان ال ـتــي تعنى
ب ـت ــوري ــد ك ــل امل ـن ـت ـجــات الـكـهــربــائـيــة
وامل ـي ـك ــان ـي ـك ـي ــة وامل ـ ـ ـ ـ ــواد واالدوات
واملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدات االل ـ ـي ـ ــة امل ـس ـت ـع ـم ـل ــة فــي
الـصـنــاعــات الـكـهــربــائـيــة وامل ـق ــاوالت
الكهربائية.
¶ املـ ـس ــاه ــم ال ــرئ ـي ـس ــي فـ ــي شــركــة
«نـ ـ ــومـ ـ ــاديـ ـ ــك دري ـ ـ ـ ـ ــم» الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـق ــول
الـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري إن وظ ـي ـف ـت ـهــا
ت ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــم وت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ واس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
وتــرويــج وتــركـيــب مـعــدات متعددة
الــوســائــط ووس ــائ ــل االت ـص ــال كما

بيعها وتشغيلها وتأجيرها.
¶ م ـحــامــي ش ــرك ــة ICC HOLDING
الـ ـت ــي ي ـش ـي ــر م ــوق ـع ـه ــا اإلل ـك ـت ــرون ــي
 www.icc.com.lbإلـ ــى ض ـم ـهــا عــدة
ش ـ ــرك ـ ــات ت ـع ـن ــى ج ـم ـي ـع ـه ــا ب ـت ـقــديــم
ال ـخ ــدم ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ،وتـجـهـيــز
كـ ــل مـ ــا لـ ــه ع ــاق ــة ب ــال ـك ــوم ـب ـي ــوت ــرات
واإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــات ،وهـ ـ ــي ع ـم ـل ــت فــي
الـسـنــوات القليلة املــاضـيــة مــع األمــن
الداخلي واألمن العام ووزارات الزراعة
والثقافة واالتصاالت والعمل ،ومرفأ
ب ـي ــروت وال ـق ـصــر ال ــرئ ــاس ــي .وت ــرأس
مجلس إدارتـهــا عضو مجلس بلدية
بـيــروت وشقيقة مـســؤول بـيــروت في
تيار املستقبل بشرى عيتاني.
¶ م ـح ــام ــي ش ــرك ــة ع ـي ـســى هــولــدنــغ
املساهمة فــي عــدة شــركــات عقاريات
واتصاالت وترأس مجلس إدارتها.
¶ مـ ـح ــام ــي شـ ــركـ ــة ب ـ ــري ـ ــدج ه ـ ــاوس
كــومــودي ـت ـيــز ت ــراي ــدن ــغ املـتـخـصـصــة
بالنقل البري والبحري والجوي.
¶ محامي شــركــة Bridgehouse CIN
.Energy
¶ محامي شركة GEO-DATAWARD
الـ ـت ــي ي ـت ــأل ــف م ـج ـل ــس إدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا مــن
مجموعة مسؤولني عونيني.
¶ محامي شركة Bliss Capital SAL
الـتــي ي ــرأس مجلس إدارت ـه ــا رازمـيــك
روي بيار بوالديان.
¶ م ـح ــام ــي ش ــرك ــة ع ـي ـســى هــولــدنــغ
ش.م.ل( .قابضة) التي تــرأس مجلس
إدارتها بشرى عيتاني.
¶ مـحــامــي شــركــة MIA SERVICES
ال ـتــي تـعـنــى وف ــق سـجـلـهــا ال ـت ـجــاري
ب ـت ـج ــارة مـ ـ ــواد ال ـت ـج ـم ـيــل واالدوات
واالج ـه ــزة واالالت وامل ـع ــدات الطبية
والـصـحـيــة والتجميلية والــريــاضـيــة
واملعالجة الفيزيائية.
¶ محامي الشركة العاملية للحاسبات
واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت الـ ـت ــي ت ـ ـ ــرأس مـجـلــس
إدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا بـ ـش ــرى ع ـي ـت ــان ــي ال ـس ــاب ــق
ذكرها.
¶ محامي شركة EUROPHARMED
.SAL
¶ محامي مكتب االستشارات املالية
الـ ـ ــذي ي ـع ـنــى ب ـت ـق ــدي ــم االسـ ـتـ ـش ــارات
والـ ـتـ ـح ــالـ ـي ــل امل ــالـ ـي ــة والـ ـ ــدخـ ـ ــول فــي
املنقصات.
¶ مـحــامــي شــركــة الـسـحــاب العقارية
ال ـت ــي يـ ــرأس مـجـلــس إدارتـ ـه ــا رش ــاد
مصطفى درنيقة.
¶ محامي شركة JAKY FOOD AND
.CATERING

¶ مساهم رئيسي ومحامي شركة الحلول
البيئية الدائمة التي يــرأس مجلس إدارتها
ص ــاح ط ـبــارة .وه ــي تعنى وف ــق سجلها
الـتـجــاري بــالـقـيــام بجميع أع ـمــال معالجة
مختلف ان ــواع الـنـفــايــات والتخلص منها.
وهي الشركة املشغلة ملعمل فرز النفايات
في صيدا.
¶ م ـحــامــي ش ــرك ــة CLEAN C. SAL
 Holdingالتي يساهم املقاول جهاد العرب
بشكل رئيسي فيها.
¶ محامي شركة ليفانت انفست اند
مانجمنت غروب ش.م.ل .التي يرأس
مجلس إدارتها ماهر صالح طبارة.
¶ محامي شركة Clean C Waterfront
الـ ـت ــي س ـج ـل ــت عـ ـ ــام  ،2014ويـ ـق ــول
سجلها التجاري إن وظيفتها إجراء
أعـ ـم ــال ودراس ـ ـ ـ ــة وإن ـ ـشـ ــاء وتــرك ـيــب
وص ــان ــة م ـح ـطــات م ـعــال ـجــات امل ـيــاه
ومحطات تحلية مياه البحر واآلبار
ومحطات ضخ املياه وأجهزة الكلور،
وبيع وشراء املياه واملوا الكيميائية.
¶ م ـ ـح ـ ــام ـ ــي ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة SOCIETE
LIBANAISE DE FACTORING
ال ـ ـت ـ ــي ي ـ ـسـ ــاهـ ــم فـ ـيـ ـه ــا ب ـ ـنـ ــك ع ـ ــودة
للخدمات الخاصة.
¶ محامي شركتي  POST PRINTو
 POST INSURANCEوشــركــة بريد
لبنان املساهمة فيهما.
¶ محامي شركة املشرق للعصير واأللبان
الصناعية التي يساهم فيها ماهر محمد
نجيب ميقاتي.
¶ مـحــامــي شــركــة  C-Comهولدينغ
الـ ـت ــي ي ـس ــاه ــم ف ـي ـه ــا مـ ـ ـ ــارون ن ـقــوال
ال ـش ـم ــاس ،وي ـ ــرأس مـجـلــس إدارت ـه ــا
رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة س ـب ـعــل ال ــزغ ــرت ــاوي ــة
حـبـيــب ه ـن ــري طــرب ـيــه .أم ــا املـســاهــم
األكبر فيها فهي شركة «ميدل إيست
إنترنت كومباني ليمتد» غير املحدد
في السجل التجاري مكان تسجيلها.
¶ مـ ـح ــام ــي شـ ــركـ ــة Global Com
 Data Servicesالـ ـت ــي ت ـع ـن ــى وف ــق
س ـج ـل ـهــا الـ ـتـ ـج ــاري ب ــإن ـش ــاء وإدارة
وصـيــانــة شـبـكــات ت ـبــادل املـعـلــومــات
بـ ــاالت ـ ـجـ ــاهـ ــن ،وربـ ـطـ ـه ــا بــال ـش ـب ـكــة
ال ــدولـ ـي ــة وإض ـ ــاف ـ ــة أج ـ ـهـ ــزة .V-Sat
ويـســاهــم فــي الـشــركــة كــل مــن حبيب
طربيه ومارون شماس.
¶ مـحــامــي شــركــة س ـي ــدروس إلدارة
العقارات.
¶ م ـحــامــي شــركــة أوريـ ـ ــان  12املــرفــأ
ال ـع ـقــاريــة ال ـتــي تـعـنــى وف ــق سجلها
الـتـجــاري بــالـقـيــام أيـضــا بـكــل أعـمــال
املقاولة والبناء والتعهدات.
¶ م ـ ـ ـحـ ـ ــامـ ـ ــي شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة شـ ـي ــريـ ـبـ ـي ــك
أس ــوش ـي ـت ــس (اوف شـ ـ ــور) ش.م.ل.
للنقل ال ـب ـحــري ال ـتــي ي ــرأس مجلس
ادارت ـ ـ ـهـ ـ ــا م ـح ـم ــد عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه مـحـمــد
ّ
السعودي الجنسية.
الرميزان

• شقيقه مالك هاشم:

¶ مساهم رئيسي فــي شــركــة كوالي
فارم التي تأسست عام  ،2013ويشير
سـجـلـهــا ال ـت ـج ــاري إل ــى تخصصها
باستيراد وبيع وشراء كل ما يتعلق
باألدوية وما يباع في الصيدليات.

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

• ع ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة وم ـح ــام ــي
شركة ميديا تشاين هولدينغ التي
ي ــرأس مجلس إدارت ـه ــا عـبــد الـلــه بن
ع ـلــي ب ــن مـ ـب ــارك بــان ـخــر ال ـس ـع ـ ّ
ـودي
الجنسية ،وتمثل الشركة الخليجية
ل ــاع ــان وال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة  -الـتــي
ت ـص ــدر صـحـيـفــة الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط -
املساهم األكبر فيها.
• شــريــك ف ــي شــركــة وي ـب ـكــو ش.م.م.
ال ـتــي تـعـنــى وف ــق سـجـلـهــا الـتـجــاري
ب ـت ـج ــارة ال ـش ـقــق ال ـس ـيــاح ـيــة وادارة
املطاعم.
• م ــؤس ــس وعـ ـض ــو م ـج ـل ــس ادارة
ومـســاهــم فــي شــركــة املـتـحــدة للبناء
واإلن ـ ـمـ ــاء ال ـع ـق ــاري يــون ـيــانــد الـتــي
يــرأس مجلس ادارتـهــا والــده يوسف
كنعان.

• شقيقه وديع كنعان

¶ م ـســاهــم م ــع أش ـقــائــه وديـ ــع وب ــول
وشديد في شركة «باين بــارك» التي
سـجـلــت ع ــام  ،2006وي ـق ــول سجلها
ال ـت ـجــاري إن وظـيـفـتـهــا شـ ــراء وبـيــع
وتملك وتأجير واستئجار العقارات
وتشييد األبنية.
¶ املدير العام لفندق أكواريوم.
ال يفضي البحث عــن مؤسسة «كونتوار
األمانة العقارية» في السجل العقاري إلى
أي نـتـيـجــة ،بــرغــم ش ـهــرة املــؤس ـســة الـتــي
يــوصــف ودي ــع كنعان بمديرها الـعــام في
امل ـقــابــات الـصـحــافـيــة ،وه ــي نــاشـطــة في
تجارة العقارات وإنشاء املشاريع السكنية
منذ أكثر من ثالثني عام.

سيمون أبي رميا

• مـ ـس ــاه ــم وعـ ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة
ف ــي شــركــة ال ــرؤي ــة ال ـجــديــدة ل ــإدارة
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة امل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة فـ ـ ــي ش ــرك ــة
«كريستال باليه» املتخصصة بإدارة
واس ـت ـث ـم ــار امل ـن ـت ـج ـعــات الـسـيــاحـيــة
والترفيهية التي يساهم فيها أيضًا
ابــراهـيــم ع ــازار نجل النائب السابق
سمير عازار.

األنشط
في قطاع
األعمال
في البيئة
العونية
هم
مستشارو
الوزراء
الحاليين
والسابقين
الذين
يالحقون
«البيزنس»
أينما كان
دون
توقف عند
أية اعتبارات
سياسية

