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زمة وجودية! املقاولون اللبنانيون: الأ

لقاء مع وزير القت�صاد والتجارة اآلن حكيم

 كيف تعالج دول

العامل نفاياتها؟

پ هل يتناق�ض الرتاث والعمار؟

پ م�صروع مار �صعيا ـ العط�صانة

پ ما م�صري �صد جنة؟



كلمة

قت�ساد وال�سيا�سة جمددًا الإ

  الغ�شب ال�شعبي ال��ع��ارم ج���ّراء ت��ردي 

اخلدمات العامة وتراجع البنى التحتية 

م���ف���ه���وم وم�������ش���روع ب�������ش���رف ال���ن���ظ���ر ع��ن 

اأو ذاك  اأو ه��ذا الفريق  راأي ه��ذا املواطن 

باحلراك القائم واأ�شاليبه واأن�شطته.

امل�������ش���ك���ات  ك�����ل  ل����ع����اج  امل�����دخ�����ل  اإن    

القائمة واملرتاكمة يكون من خال اإعادة 

الد�شتورية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  لعمل  ن��ت��ظ��ام  الإ

اإنتخاب  ه��و يف  لذلك  وامل��دخ��ل احلتمي 

رئ��ي�����س ج���دي���د ل��ل��ج��م��ه��وري��ة. ط��ب��ع��ًا من 

الرئي�س  اإن��ت��خ��اب  اأن جم��رد  ال��ق��ول  نافل 

�شكاليات  �شيولد احللول ال�شريعة لكل الإ

العالقة، ولكنه من دون �شك �شوف يعيد 

اإىل  اأي  ال�شحيح  م��وق��ع��ه  اإىل  ال��ن��ق��ا���س 

داخل املوؤ�ش�شات.

اأزم��ة  امل��وؤمل��ة م��ع  اأثبتت التجربة    لقد 

ال�شيا�شية  اأن ف�شل التجاذبات  النفايات 

تلك  ومعاجلة  قت�شادية  الإ امللفات  ع��ن 

امل��ل��ف��ات م���ن خ���ال م��ع��ط��ي��ات��ه��ا التقنية 

ن��ت��اج  وح�����د لإ وال��ع��ل��م��ي��ة ه���و ال��ط��ري��ق الأ

احل���ل���ول. وك��م��ا يف ال��ن��ف��اي��ات، ك��ذل��ك يف 

ن���رتن���ت  ال��ك��ه��رب��اء وال�������ش���دود وامل���ي���اه والإ

خرى. و�شائر امللفات املعي�شية الأ

  باإ�شتطاعة خمتلف مكونات املجتمع 

اإنتاج  اإىل  ت�شعى  اأن  اللبناين  ال�شيا�شي 

اأن  ذل���ك  امل�شتحيلة،  غ��ر  امل��ع��ادل��ة  ه���ذه 

ق��ت�����ش��ادي  حتقيق م��ن��ج��زاٍت يف امل��ل��ف الإ

جتماعي ي�شب يف امل�شلحة الوطنية  والإ

العليا ويف م�شلحتها اأي�شًا.

ولكن تبقى العربة يف التنفيذ!

رامي الري�س

Twitter: @RamiRayess

جملة �شهرية ت�شدر عن نقابة مقاويل 

ال�شغال العامة والبناء اللبنانية

رئي�س التحرير: رامي الري�س

املدير امل�س�ؤول: مني��ر راف��������ع

       املدير الفني: ابراهيم ال�شريف

     العالقات العامة: دنيا جنم 

              ال�س�ر: علي �شيف الدين

العانات:

نها اإدارة املجلة
تراجع ب�ساأ

�شعر العدد:

5000 ل.ل.

العنوان:

ك�رني�س النهر ــ بناية برج فـيكت�رياــ 

الطابق اخلام�س ــ بريوت

هاتف وفاك�س:

01/611318 /611312

�س.ب. 6818 ــ بريوت 55449 ــ 

�سن الفـيل

الربيد اللكرتوين:

almoukawel@hotmail.com

lebanese contractor magazine

توزيع ال�شرتاكات واملكتبات:

Top Speed
هاتف: 01/653260/653270

ال�شرتاك ال�شنوي:

فراد واملوؤ�ش�شات: لاأ

150.000 ل.ل.

للمنت�شبني اىل النقابة:

80.000 ل.ل. (فئة رابعة)

120.000 ل.ل. (فئة ثالثة)

160.000 ل.ل. (فئة ثانية)

250.000 ل.ل. (فئة اوىل)

جمل�س ادارة نقابة املقاولني

الرئي�س:

املهند�س ال�شيخ فوؤاد جميل اخلازن

نائب الرئي�س:

ال�شيد جهاد العرب

اأمني ال�سر:

ال�شيد علي خري�س

اأمني املال:

املهند�س ع�شمت �شعب

االع�ساء:

املهند�س ح�شني املو�شوي

املهند�س مارون حلو

املهند�س عبدو �شكرية

املهند�س جوزف املعلوف

ال�شيد ح�شيب الري�س

ال�شيد روجيه كرم

ال�شيد �شليم م�شعاين

ال�شيد جواد عنرت

الهيئة امل�سرفة على املجلة:

املهند�س عبدو �شكرية

ال�شيد �شليم م�شعاين

ال�شيد علي خري�س

راء وامل�ا�سيع واملقاالت  پ االآ

املدرجة فـي املجلة ال تعرب بال�سرورة 

عن راأي النقابة

الطباعة:



ف�ي هذا العدد

اأخبار نقابة املقاولني

 اأخبار املقاولت

اآخر اأخبار امل�شاريع

زمة وجودية   خا�س: املقاولون: الأ

 مقابلة: وزير القت�شاد ف�ي حديث ل� »املقاول اللبناين«

م�شروع : و�شلة مار �شعيا ��� العط�شانة �� عني علق

ق�شية: كيف تدير دول العامل املتقدمة نفاياتها؟

عمار  والرتاث ممكن..ولكن؟  التوفيق بني الإ

موال؟ اأين لبنان من مكافحة تبيي�س الأ

اأخبار اقت�شادية
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spot your dream

Find your dream spot at ‘Cenith’, a private gated countryside community project with over 60,000 square meters land surface 
providing suitable plots for luxurious yet affordable residential spaces. Strategically located between Faraya and Faqra, 
the project boasts a stunning 360 degrees view of Lebanon. ‘Cenith’ is an ultimate destination for both winter and summer 
seasons, offering a year-round authentically natural lifestyle.

THE CENITH PROJECT

Owner and developer Tilal Al Asal Foncière s.a.l, member of Group Joseph G. Khoury.
Tilal Al Asal, Kfardebian. For more infomation, please contact us on: +961 71 303 300, +961 70 988 889, +961 3 621 343.




