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رفيق الحريري

Shades of

زياد أسود
• شــريــك فــي غـلــوبــال لـلـطـيــران التي
ت ـع ـنــى ب ـت ــأم ــن خ ــدم ــات امل ـســافــريــن
والـ ـسـ ـي ــاح م ـث ــل ب ـي ــع تـ ــذاكـ ــر ال ـس ـفــر
والرحالت.
• مـ ـس ــاه ــم وع ـ ـضـ ــو م ـج ـل ــس إدارة
وم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة م ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــوم
انـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــاشـ ـ ـي ـ ــون ـ ــال ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـعـ ـن ــى
وف ـ ـ ــق س ـج ـل ـه ــا ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ب ـت ـج ــارة
مـسـتـحـضــرات الـتـجـمـيــل ،واملـكـمــات
ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـش ـ ـمـ ــوع ،واملـ ـبـ ـي ــدات
وأدوات ال ـ ـغ ـ ـس ـ ـيـ ــل وال ـ ـت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــف،
والـنـبــاتــات ،واالل ـب ـســة ،ومستلزمات
صالونات الحالقة والتجميل ،إضافة
إلــى االشـتــراك فــي املناقصات العامة
والخاصة.
• عـ ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة وم ـح ــام ــي
ش ــرك ــة  MED WORLDال ـت ــي تعنى
وف ـ ـ ــق س ـج ـل ـه ــا ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ب ـت ـج ــارة
املعدات الطبية ،وخصوصًا ما يتعلق
بعمليات القلب والقلب االصطناعي.
واالش ـ ـتـ ــراك ف ــي امل ـن ــاق ـص ــات ال ـعــامــة
والـ ـخ ــاص ــة ل ـت ـج ـه ـيــز امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
وتأسيسها.

وهو محامي الشركات التالية:

GLOBAL
TECHNICAL
•
 MANAGEMENTالتي يــرأس مجلس
إدارتـ ـ ـه ـ ــا ش ـق ـي ـقــه سـ ـي ــرج أسـ ـ ـ ــود ،وه ــي
سـ ـجـ ـل ــت ع ـ ـ ــام  2013وتـ ـعـ ـن ــى وف ــق
سجلها الـتـجــاري بفحص وصيانة
بـ ــدن ال ـع ــائ ـم ــات ال ـب ـح ــري ــة ومـ ـع ــدات
إطـ ـف ــاء ال ـح ــري ــق واإلن ـ ـقـ ــاذ ال ـب ـحــري،
وإدارة الـسـفــن واملـنـصــات واملـنـشــآت
البحرية والشركات البحرية.
• تـكـمــو انـتــرنــاشـيــونــال الـتــي تـعـنــى وفــق
سجلها باالشتراك في املناقصات العامة
والخاصة.
• ايفازيون سود التي يرأس مجلس
إدارتها الياس أسود .وهي تعنى وفق
سجلها الـتـجــاري بتقديم الخدمات
ال ـس ـيــاح ـيــة وال ـف ـن ــدق ـي ــة ،واس ـت ـث ـمــار
الفنادق واملطاعم واملقاهي ،والدخول
في املناقصات واملــزادات وااللتزامات
في الحقلني العام والخاص.
•  TREATS HOLDINGالتي ترأس
مجلس إدارتها ماري كرستني الياس
أسود صفير ،وأعضاء مجلس اإلدارة
هم :فيليب وبيار وكارين أسود.
• تــريــو الـتــي ت ــرأس مجلس إدارتـهــا
م ـ ـ ـ ـ ــاري كـ ــري ـ ـس ـ ـتـ ــن الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس اس ـ ـ ــود
صفير ،ويساهم فيها بـيــار وفيليب
وك ـ ــاري ـ ــن أسـ ـ ـ ــود .وه ـ ــي ت ـع ـن ــى وف ــق
سجلها الـتـجــاري بتقديم الخدمات
ال ـس ـي ــاح ـي ــة وال ـف ـن ــدق ـي ــة واس ـت ـث ـمــار
ال ـ ـف ـ ـن ـ ــادق وال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوادي
السياحية ،وافتتاح املطاعم واملقاهي
املتخصصة باملأكوالت االيطالية.
• مـحــامــي شــركــة ABRAJ FOODS
ال ـت ــي تـ ــرأس مـجـلــس إدارتـ ـه ــا م ــاري
ك ــريـ ـسـ ـت ــن ال ـ ـي ـ ــاس اس ـ ـ ـ ــود ص ـف ـي ــر،
ويـ ـتـ ـش ــارك أس ـه ـم ـهــا ف ـي ـل ـيــب وب ـي ــار
أسـ ـ ـ ــود .وه ـ ــي ت ـع ـن ــى وف ـ ــق سـجـلـهــا
بتجارة املواد الغذائية واملأكوالت.

(هيثم
الموسوي)

• سويت انــد سمايل هولدينغ التي
يرأس مجلس إدارتها وسام ابراهيم
أبو عياش.
•  UTSCH LEBANONالـتــي سجلت
ع ــام  ،2013وي ـقــول سجلها الـتـجــاري إن
وظيفتها بـيــع لــوحــات ال ـس ـيــارات ووثــائــق
أمـنـيــة أخ ــرى ،وتــركـيــب وصـيــانــة منشآت
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـ ـضـ ــروريـ ــة لـ ـل ــوح ــات كــأن ـظ ـمــة
الكمبيوتر أو أيــة مـعــدات أخ ــرى لتسجيل
املركبات.
• NEW LOOK PRODUCTION
.INTERNATIONAL
• «ت ر س» التي سجلت عــام ،2013
ويقول سجلها التجاري إنها تعنى
ب ــاالس ـت ـث ـم ــارات ال ـت ـج ــاري ــة وت ـقــديــم
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـس ـي ــاح ـي ــة وال ـف ـن ــدق ـي ــة
واستثمار الفنادق واملطاعم واملقاهي
والصاالت والنوادي السياحية.
• سـ ـتـ ـيـ ـش ــا غـ ـ ـ ـ ـ ــروب لـ ـ ــان ـ ـ ـشـ ـ ــاءات
واالعمار.
• .LIANO HOLDING
• «عـ ـ ــون روس ـ ـت ـ ــوري» الـ ـت ــي تـعـنــى
وفق سجلها بتجارة املــواد الغذائية
وال ـح ـل ــوي ــات والـ ـ ـب ـ ــزورات وال ـك ـحــول
وال ــدخ ــان ع ـلــى ان ــواع ــه وامل ـع ـج ـنــات.
وبيع اليانصيب واللوتو.
• «ريشاز» لتأجير السيارات.
• عجيل للتصاميم والتعهدات.
• BUILD TEK S.A.R.L BT S.A.R.L
التي تعنى وفــق سجلها بكل أعمال
املـ ـق ــاوالت واالل ـت ــزام ــات ف ــي الـقـطــاع
ال ـع ــام والـ ـخ ــاص .وتـنـفـيــذ وتصميم
الديكور الداخلي والخارجي .وانشاء
مـ ـع ــام ــل ال ـ ـب ـ ــاط وال ـ ـ ــرخ ـ ـ ــام وك ــاف ــة
مـلـحـقــاتـهــا م ــن م ـنــاش ـيــر كـهــربــائـيــة
وميكانيكية.

ما ورد في امللحق بأعداده الثالثة
يسلسل دون تحليل أو اتهامات
الشركات التجارية والعقارية
واملالية الخاصة بالنواب والوزراء
واألشخاص املحيطني بهم ،كما
وردت في السجل التجاري في وزارة
العدل .ومعطيات السجل التجاري
مجرد تمهيد لعرض الحق ملعطيات
السجل العقاري ،خصوصًا أن
غالبية السياسيني ال يسجلون
العقارات بأسمائهم بل بأسماء
الشركات التي سبق تعدادها .وإذا
كان لدى البعض انطباع ّ
بتعمد
إخفاء معلومات عن شخصيات أو
قوى سياسية محددة ،فإن «األخبار»
ّ
تعبر عن استعدادها للتزود بأي
معطيات موثقة بشأن سياسيني
آخرين ،عبر البريدين اإللكترونيني:
info@al-akhbar.com
al.akhbar@hotmail.com
وستنشرها فور التأكد من صحتها.

