سيـــرة ذاتيـــة

--------ميشال بشارة الخوري
من مواليد بيروت في  42تشرين الثاني .6241
ابن بشارة الخوري ،والدتو السيدة لور شيحا الخوري.

تزوج في  42نيسان  6296من فيكتوريا الخوري وانجبا  3اوالد3
مالك ،منال ،ميسال.
 الرئيس الحالي لجمعية التعاضد بين اعضاء جوقة الشرف-فرع لبنان تابع دروسو الثانوية في مدرسة اآلباء اليسوعيين. تابع دارساتو الجامعية في جامعة القديس يوسف في بيروت وكمية الحقوق في جامعة باريس وتخرجعام .6221

 الحاكم السابق لمصرف لبنان (  1ايمول  69 -6211كانون الثاني  )6219واعيد انتخابو مجدداً( 61كانون الثاني  -6226االول من آب )6223

 رئيس بنك "ويدج" (سويس ار) وبنك "ويدج" (لبنان) من  6211وحتى 6221 عمل خالل وبعد تخرجو من الجامعة ،كصحافي في صحيفة "لو جور" الصادرة بالمغة الفرنسية والتيكان يممكيا عمو ميشال شيحا (.)6221-6221
 شارك في الفترة نفسيا ،في العديد من البعثات المبنانية الى عواصم اجنبية بما فييا لندن ،باريس،الفاتيكان والقاىرة ،بصفة ممحق الشؤون السياسية في و ازرة الخارجية المبنانية (.)6221-6221
 -انضم الى نقابة المحامين المبنانية عام  6221وبقي فييا حتى العام .6293

 تولى منصب المدير العام لمؤسسة "درويش حداد" المختصة بشؤون االعمال العامة ومواد البناء.وتولى ادارة فرع المؤسسة في بغداد لنحو خمس سنوات (.)6291-6293
 لعب دو اًر بار اًز في ادارة العديد من الشركات التي تممكيا عائمتو. وضع العديد من المقاالت والدراسات خصوصاً في صحيفة "لو جور" ،والقى محاضرات في عدد منالمؤسسات الثقافية (.)6291-6221

 -في عام  ،6291اشترى صحيفة "لو جور" واصبح ناش اًر ليا ،قبل ان يبيعيا عام .6213

 عضو مؤسس لممجمس الوطني لمسياحة ( )6291الذي تراسو منذ عام  6212وحتى نياية .6216عين وزي اًر لألعالم والدفاع في حكومة الرئيس رشيد كرامي ( ،)6211-6211ووزير التخطيط
 ّوالسياحة في حكومة الرئيس كرامي ايضاً (.)6211
 شارك في تأسيس المصرف المبناني -الفرنسي وكان نائباً لرئيس مجمس ادارتو لسنوات عدة. -عمل مستشا اًر لعدد من الشركات المالية والمصرفية العالمية.

عين الممثل الشخصي لرئيس الجميورية (شباط  ،)6211حيث زار ،بصفتو ىذه ،العديد من رؤساء
 ّالدول العربية الطالعيم عمى االوضاع السياسية واالقتصادية التي تسود في لبنان غداة انتخاب
الرئيس الياس سركيس.
 -انضم مجدداً الى نقابة المحامين في آب  ،6223واستأنف منذ ذلك الحين نشاطاتو االستشارية.
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مالحظة :ان هذه السيرة الذاتية نشرت وفق المعلومات التي زودنا بها صاحب العالقة.

