
امل�شاكل معروفة... 
اأين احللول؟

پ اأي منعطفات

     اإقت�شادية 

      تنتظر لبنان؟

پ م�شروع برقا�شا-

    ب�شري 
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الهيئة امل�سرفة على املجلة:

املهند�س عبدو �شكرية

ال�شيد حمم�د مهدي

پ االآراء واملوا�سيع واملقاالت 

املدرجة فـي املجلة ال تعرب بال�سرورة 

عن راأي النقابة

الطباعة:

كلمة

التغيري املن�شود!

الما�شية  اال�شابيع  في  لبنان  �شهده  ما 

من تط�رات غير م�شب�قة ي�ؤكد الحاجة اإلى 

اإل��ى  االأل����ف  بمئات  النا�س  خ��روج  التغيير. 

عك�س  وال��ط��رق  وال�����ش���ارع  العامة  ال�شاحات 

حجم االأزمة وعمقها.

اإن ال���ت���راك���م���ات ف���ي م��خ��ت��ل��ف ال��م��ل��ف��ات 

االإق����ت���������ش����ادي����ة واالإج����ت����م����اع����ي����ة وال���م���ال���ي���ة 

وال��م��ع��ي�����ش��ي��ة، وع����دم االق���ت���راب م���ن مكامن 

ال��ه��در  وال��ف�����ش��اد، ناهيك ع��ن اأزم���ة ال���دوالر 

ال���ت���ي اإ���ش��ت��ج��دت ب��ع��د ����ش���ن����ات ط���ي��ل��ة من 

اال�شتقرار والثبات النقدي، وعناوين عديدة 

اإدارة  ف��ي  ال��ج��م��اع��ي  الف�شل  عك�شت  اأخ����رى 

اأو  الث�رة  تفجر  اإل��ى  اأدت  ال�طنية؛  ال�ش�ؤون 

الحراك الجماهيري.

ل���ق���د اأق����������ّرت ال���ح���ك����م���ة ف����ي ج��ل�����ش��ت��ه��ا 

االأخيرة قبل تقديم رئي�شها �شعد الحريري 

بع�س  متكاملة  اإ�شالحية  �شلة  اإ�شتقالته، 

وبع�س  االأهمية  من  كبير  ق��در  على  بن�دها 

االأخ��رى تتطلب نقا�شًا لما لها من  بن�دها 

تداعيات كبيرة على بنية النظام االإقت�شادي 

ودور الدولة والقطاع الخا�س.

وا�شح اأن الملف االإقت�شادي االإجتماعي 

يفتر�س اأن يت�شدر االأول�يات واأن يك�ن ف�ق 

الر�شمية  الجهات  تن�شرف  واأن  اإع��ت��ب��ار  ك��ل 

ال��م��خ��ت�����ش��ة الإت����خ����اذ خ����ط�����ات اإ���ش��الح��ي��ة 

جذرية تتيح اإعطاء جرعة جديدة من الثقة 

ل��ل��داخ��ل وال��خ��ارج وق��د ت�شّدعت ك��ث��ي��رًا في 

االآونة االأخيرة.

ي��ط��م��ح���ا  اأن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن     م����ن ح����ق 

ب��االأف�����ش��ل وه���م ال��ذي��ن ���ش��اه��م���ا ف��ي نه�شة 

العديد من الدول ح�ل العالم، فكم بالحري 

فيما يخ�س بيتهم الداخلي ووطنهم؟

رامي الري�س

Twitter: @RamiRayess

   @almoukawel

جملة �شهرية ت�شدر عن نقابة مقاويل 

اال�شغال العامة والبناء اللبنانية

رئي�س التحرير: رامي الري�س

املدير امل�سوؤول: مني��ر راف��������ع

       املدير الفني: ابراهيم ال�شريف

     العالقات العامة: دنيا جنم 

              ال�سور: علي �شيف الدين

االعالنات:

تراجع ب�ساأنها اإدارة املجلة

�شعر العدد:

5000 ل. ل.

العن�ان:

كورني�س النهر ــ بناية برج فـيكتورياــ 

الطابق اخلام�س ــ بريوت

هاتف وفاك�س:

01/611318 /611312

�س.ب. 6818 ــ بريوت 55449 ــ 

�سن الفـيل

الربيد االلكرتوين:

almoukawel@hotmail.com

lebanese contractor magazine

 ت�زيع اال�شرتاكات واملكتبات:

Top Speed
هاتف: 01/653260/653270

اال�شرتاك ال�شن�ي:

لالأفراد وامل�ؤ�ش�شات:

150.000 ل.ل.

للمنت�شبني اىل النقابة:

80.000 ل.ل. (فئة رابعة)
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160.000 ل.ل. (فئة ثانية)

250.000 ل.ل. (فئة اوىل)
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 اأخبار املقاوالت

اآخر و�شلة ل�شبكة    م�شروع: طريق بقرقا�شا ����� ب�شري: 

ملف: اخل�شخ�شة ف�ي لبنان: حّل اأم انتحار اقت�شادي؟

          الكهرباء ف�ي لبنان:اأزمة بال حل؟!

خماوف: اأول�يات اقت�شادية طارئة اأمام احلك�مة اجلديدة

لقاء: الدين العام الم�س ال� 09 مليارًا
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  Mahmoud Mehdi

Bottom Line
The Long 

Awaited Change

What Lebanon witnessed in the 
last few weeks is unprecedented by 
all means. Hundreds of thousands 
of Lebanese citizens took to the 
streets demanding drastic change 
and reform.

The Lebanese political system 
has failed to cater the requests and 
ambitions of the Lebanese people. 
The accumulating problems and 
the delayed solutions for the 
economic and social problems has 
led to a revolution.

The cabinet has approved 
a basket of measures in the 
last session before resigning. 
Some measures were extremely 
significant and important and will 
definitely have a positive impact 
on the Lebanese economy if 
applied by the new government. 

Lebanon and the international 
community know what are 
the problems of the Lebanese 
economy. What is needed are 
solutions!

This is the only available path 
to regain confidence locally and 
internationally.

Rami Rayess
Twitter: @RamiRayess




