
Ziad Abs Biography 
 

Personal 

Ziad Abs was born in Beirut in 1972. 

He completed high school at CTI (Christian Teaching Institute) in 1991.  

He joined AUB (American University of Beirut) and graduated in 1995 with a BS (Bachelor of Science) in 

Electrical Engineering. 

In 1998, Ziad started his own company, MAS (Moonlight Architectural Solutions), specializing in the 

design and supply of architectural lighting. Branches of MAS were later established in Qatar, Abu Dhabi 

and Lagos. 

In 2012, Ziad and a group of businessmen established Petroserv. A company designed to be the hub for 

the ideas of oil & gas Lebanese experts working to realize feasible and challenging projects, thus 

enhancing the Lebanese content around this industry. 

Ziad married his university sweetheart, Aline Germani. They have two children: Jad (born in 2003) and 

Reem (born in 2007). 

 

Student Activist 

At the appeal of General Aoun, Ziad participated in the rallies for the liberation of Lebanon in 1989-

1990.  

In the dark times that followed the defeat of the independence movement, Ziad and fellow students 

campaigned for the holding of free elections in universities. Their efforts were ultimately successful. This 

success marked the revival of a nationwide student movement. Their electoral victory at AUB was 

dedicated to General Michel Aoun. For Ziad, that was the first personal contact with General Aoun, and 

the beginning of a long journey of struggle, sacrifice and suffering. 

In 1994, Ziad was elected to represent the AUB School of Engineering at the USFC (University Student 

Faculty Committee). In that same year, he represented the students at the first Lebanese Opposition 

Conference held in Paris.  

Ziad was also part of the group led by the late Gebran Tueni that launched Nahar Esh-Shabab, a weekly 

supplement to the Lebanese daily, An-Nahar. He represented his university, AUB, at the Editorial Board. 

 

FPM Official 

In 1997 and the following years, Ziad was a member of the Students and Youth Committee, which was at 

the time the vanguard and organizational dynamo of the FPM (Free Patriotic Movement).  



In the year 2000, Ziad became part of the FPM committee in charge of establishing political contacts, 

national and international. In that capacity, he represented the FPM at the Bristol Meeting and in bi-

lateral talks with various parties. In that same year, he made a visit to Australia to represent General 

Aoun in meetings with Australian officials and political parties, as well as with the Lebanese diaspora. 

In 2004, Ziad ran for the municipal elections in Beirut on the list supported by the FPM. Although 

defeated by the Hariri-led list, Ziad and his running mates got an honorable score. 

Between 1992 and 2005, Ziad was arrested no fewer than 28 times by both Syrian and Lebanese security 

services and spent many sleepless nights in jail. 

In 2006, Ziad was entrusted, along with Gebran Bassil, to represent the FPM in the talks with Hezbollah 

that led to the Memorandum of Understanding between the two parties. 

Ziad was for many years one of the leading figures of the reformist opposition within the FPM. Ziad and 

his comrades aimed at transforming the FPM into a truly modern party based on democratic principles. 

They were met with resistance from those who favored blind obedience, an autocratic style of 

leadership, and the hereditary transmission of power. The battle raged for years and ended in 2016 with 

the expulsion of Ziad Abs and an elite group of militants from the party they had founded. 

 

At the Service of Achrafieh 

Since 2009, Ziad Abs has devoted most of his time and energy to serve Achrafieh. He shares the life of its 

inhabitants through the good times and the bad. He is the founder of LOGOS Association, a non-profit 

Organization acting since 2009 in the Social & Cultural manners linked to the City of Beirut. 

In 2012, Ziad has been elected as the President of the Board of Trusties for the Sagesse Basketball Club, 

contributing to the support and success of the Team and putting the plan for the Club's growth in the 

upcoming years. 

In 2015, Ziad and a group of sports' friends established Achrafieh Youth Club, which started its 

participation in the 1st Division FUTSAL Championship and quickly booked its place among the biggest 

teams of the game, clinching the futsal Cup trophy in 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للمهندس زياد عبس السيرة الذاتية
 

 معلومات شخصية

 

 .٢٧٩١ سنةولد زياد عبس في بيروت 

 .٢٧٧٢ عامCTI (Christian Teaching Institute)  مدرسةالثانوية في  دراسته نهىأ

بكالوريوس  حائزآً على ٢٧٧١عام الفي منها ج ميركية في بيروت، وتخر  األالتحق بالجامعة 

 .الهندسة الكهربائيةالعلوم في في 

 MAS (Moonlight Architectural Solutions) :الخاصةزياد شركته  أسس، ٢٧٧١ سنة

 للشركةفروع تحت افت   في وقت الحقو. هاوتنفيذ متخصصة في تصميم اإلضاءة المعماريةال

  .غوسظبي والوأبو في قطر 

 صممت شركة وهي". بتروسيرف" شركة األعمال رجال من ومجموعةأنشأ  ١١٢١سنة 

 في رائدة مشاريع تنفيذ على يعملون الذين اللبنانيين والغاز النفط خبراء ألفكار مركزاً  لتكون

 .المجال هذا

وريم ( ١١١٢ سنة)جاد : ولدينزقا بور  . رمانيجلين اة صديقته من أيام الجامعمن تزوج زياد 

 (.١١١٩سنة )

 

 الناشط الطالبي

تحرير الشعبية المطالبة بعون، شارك زياد في التجمعات ميشال  تلبية للنداء الذي أطلقه العماد

 .٢٧٧١-٢٧١٧فترة لبنان في 

م، يةحركة االستقاللالالمظلمة التي أعقبت هزيمة  الحقبةفي  الطالب حملة  ؤهزياد وزمال نظ 

هذا  كان. بالنجاحجهودهم قد تكللت و. من أجل إجراء انتخابات حرة في الجامعاتواسعة 

أهدى  في الجامعة األميركية،. مستوى البالدعلى ناشطة طالبية حركة لجديدة  بداية النجاح

بين أول اتصال شخصي  ذلككان . لجنرال ميشال عونالى ا االنتخاباتفوزهم في الطالب 

 .، وبداية رحلة طويلة من النضال والتضحية والمعاناةزياد والعماد عون

 



كية رلجنة الطالب واألساتذة في الجامعة األمي في كلية الهندسةممثالً لب زياد ، انتخ  ٢٧٧١عام 

 .(USFC) فيالمنعقد  اللبنانية للمعارضة ولاأل مؤتمرال في الطالب لمث  ، انفسه السنةوفي 

 .باريس

 نهار" تأطلقالتي و تويني جبران الراحل يقودهاكان  التي المجموعة من جزءاً  أيضاً  زياد كان

 الجامعة جامعته، مثل وقد. النهارالذي كانت تصدره جريدة  سبوعياأل ملحقال ،"الشباب

 .التحرير هيئة في بيروت، في األميركية

 

 الحر الوطني التيار قيادي فيال

 التي يةالطالبوالشؤون  الشباب لجنة في عضواً  زياد كان ،التي تلتها والسنوات ٢٧٧٩ سنة في

 .فعليال ومحركه "التيار الوطني الحر" طليعة آنذاك كانت

المكلفة بإقامة العالقات  السياسية االتصاالتعضواً في لجنة  زياد أصبح ،١١١١ عام في

 في "التيار الوطني الحر"مث ل  الصفة، وبهذه .السياسية على المستوى الوطني والدولي

. الفرقاء مختلف مع ثنائية محادثات وفيبين أطراف المعارضة  بريستولالفندق  اتاجتماع

 في لقاءات مع عدد من عونلعماد مث ل خاللها ا سترالياا إلى بزيارة قام ،هانفسالسنة  وفي

 .الجالية اللبنانيةأفراد  كذلكالتقى و ،السياسية واألحزاب المسؤولين

 التيار" من المدعومة الالئحة على بيروت في البلدية النتخاباتل زياد حترش   ،١١١١ عام في

 الحريري،الرغم من خسارتهم امام الالئحة المدعومة من الرئيس رفيق على و. "الحر الوطني

 .مشرفة نتيجة على هوزمالؤ زياد حصلفقد 

 األمنية األجهزة قبل من مرة ١١ عن يقل ال ما زياد اعتقل ،١١١١و ٢٧٧١ عامي بين

 .السجن فيلياٍل كثيرة  وأمضى ،واللبنانية السورية

 في "الحر الوطني التيار" تمثيلب باسيل جبرانعبس و زيادالى  هدع   ،١١١٢ عام في

 ."هللا حزب" مع تفاهمال ورقة إلى أفضت التي المحادثات

 التيار" داخل اإلصالحية المعارضةفي  البارزة الوجوه من واحداً  عديدة لسنوات زياد كان

 حديث حزب إلى "الحر الوطني التيار" تحويل إلى نيسعو ورفاقه زياد وكان. "الحر الوطني
 العمياء الطاعة يفضلون الذيناولئك  من مقاومةواجهوا لكنهم . الديمقراطية المبادئ على قائم

 بفصل ١١٢٢سنة  وانتهت لسنوات المعركة استمرت. بالوراثة السلطةانتقال وحكم الفرد و

 .ساهموا في تأسيسه الذي الحزبونخبة من المناضلين من  عبس زياد

 



 األشرفية خدمة في

 مشاركة خالل من األشرفية لخدمة وطاقته وقته معظم عبس زياد يكرس 9002 العام منذ

 .والمرة الحلوة ظروفهم في سكانها

 ال التي" لوغوس" جمعية والشبان الشابات من مجموعة مع بالتعاون 9002 العام في أسس

 الشباب تشجيع الى أساسي بشكل تهدف اجتماعية صحة تربوية بنشاطات وتقوم الربح تبغي

 .بمحيطهم صالتهم وتوطيد أرضهم في البقاء على

 الفريق لدعم األشرفية في الحكمة نادي أمناء لمجلس رئيساً  انتخابه تم   9009 العام وفي

 .الرياضية ومكانته شأنه لرفع والتخطيط

 الالعبين ت مك ن بيروتي ة رياضية بيئة خلق بهدف "األشرفية شباب" نادي أنشأ 9002 العام وفي

ماً  موقعاً  حجز وقد الفردية، وقدراتهم مهاراتهم تعزيز من الش باب  ال المتنافسة، األندية بين متقد 

 .الصالة كرة مجال في سيما

 

 


