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جملة �صهرية ت�صدر عن نقابة مقاويل 

اال�صغال العامة والبناء اللبنانية

رئي�س التحرير: رامي الري�س

املدير امل�س�ؤول: منيــر رافــــــــع

       املدير الفني: ابراهيم ال�صريف

     العالقات العامة: دنيا جنم 

              ال�س�ر: علي �صيف الدين

االعالنات:

تراجع ب�ساأنها اإدارة املجلة

�صعر 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 االلكرتوين:

almoukawel@hotmail.com

lebanese contractor magazine

توزيع اال�صرتاكات واملكتبات:

Top Speed
هاتف: 01/653260/653270

اال�صرتاك ال�صنوي:

لالأفراد واملوؤ�ص�صات:

150.000 ل.ل.

للمنت�صبني 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 الفخري:

املهند�س ال�صيخ فوؤاد جميل اخلازن

الرئي�س:

املهند�س مارون احللو

 نائب الرئي�س:

ال�صيد جهاد العرب

اأمني ال�سر:

ال�صيد �صليم م�صعالين

اأمني املال:

املهند�س ع�صمت �صعب

االع�ساء:

املهند�س ح�صني املو�صوي

املهند�س عبدو �صكرية

املهند�س جوزف املعلوف

املهند�س �صارل اده

ال�صيد ح�صيب الري�س

ال�صيد جواد عنرت

ال�صيد ايلي خوري

ال�صيد حممود مهدي

الهيئة امل�سرفة على املجلة:

املهند�س عبدو �صكرية

ال�صيد �صليم م�صعالين

املهند�س اإبراهيم طيارة

پ االآراء وامل�ا�سيع واملقاالت 

املدرجة فـي املجلة ال تعرب بال�سرورة 

عن راأي النقابة

الطباعة:

كلمة

توقعات واإنتظارات!

بــعــد اإنـــتـــظـــار طـــويـــل، اإنـــتـــخـــب جمل�س 

الـــــنـــــواب الــــعــــمــــاد مـــيـــ�ـــصـــال عــــــون رئـــيـــ�ـــصـــًا 

بذلك  حــدًا  وو�صع  اللبنانية،  للجمهورية 

لل�صغور وال�صلل والتعطيل املوؤ�ص�صاتي.

   املهم االآن اأن تذهب خمتلف االأطراف 

الــ�ــصــيــا�ــصــيــة نـــحـــو طــــي �ــصــفــحــة املــا�ــصــي 

واأن تــ�ــصــبــك االأيــــــدي مـــع الــعــهــد اجلــديــد 

للتعوي�س عن لبنان واللبنانيني ما فاتهم 

خــــالل احلــقــبــة املــنــ�ــصــرمــة الـــتـــي �ــصــهــدت 

تــفــاقــمــًا هـــائـــاًل لــلــمــ�ــصــاكــل االإقــتــ�ــصــاديــة 

واالإجتماعية واملعي�صية.

   االأولـــــويـــــات الـــتـــي تــنــتــظــر احلــكــومــة 

اجلديدة هائلة وكبرية وقد ر�صدت »املقاول 

البدء  ت�صتوجب  ق�صية   15 اأقله  اللبناين« 

بها فورًا ودون اإبطاء اأو تاأخري.

اأن احلكومة احلالية  قائل  يقول  قــد     

حمدد  عمرها  واأن  اإنتخابات  حكومة  هي 

�صلفًا، لكن هذا ال يلغي اأن اأمام احلكومة 

مــ�ــصــوؤولــيــة كــبــرية قــد يــكــون فـــــي طليعتها 

ال�صحيقة  الــهــوة  ردم  بـــاإجـــراءات  املــبــا�ــصــرة 

بــني املــواطــن والـــدولـــة واإعـــــادة بــنــاء الثقة 

تدريجيًا.

   اإن االإنتظارات كثرية والتوقعات كبرية 

مــن العهد اجلــديــد واحلــكــومــة اجلــديــدة، 

املدخل  اإيــجــاده هــو  الثقة املطلوب  ومــنــاخ 

احلــتــمــي الإ�ــصــتــقــ�ــصــاب الــر�ــصــامــيــل وجــذب 

االإ�صتثمارات اجلديدة ما قد يفتح فر�س 

عمل ويحد من البطالة.

   على اأمل اأن يتخطى لبنان هذه املرحلة 

احل�صا�صة من تاريخه وينطلق نحو البناء 

واالإعمار واالإ�صتقرار واالإزدهار.

رامي الري�س

Twitter: @RamiRayess
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Bottom Line

Expectations!

After two and a half years 
of presidential vacuum in 
Lebanon, the Parliament 
succeeded in electing a new 
President, General Michel 
Aoun, putting an end to 
institutional paralysis.

   It is necessary, at this moment, 
to put differences aside, open a 
new page, and exert all needed 
efforts to compensate what 
Lebanon had missed in the past 
especially at the economic and 
social levels.

Priorities awaiting the new 
cabinet are enormous. The 
“Lebanese Contractor” has 
allocated at least fifteen of them 
to commence with.

Some observers might 
consider the coming cabinet 
as transitional since legislative 
elections will be taking place 
on May 2017. Yet, this does not 
mean that all work should be 
postponed until then.

Expectations are extremely 
high from the new President 
and the new cabinet. It is 
conducive to rebuild confidence 
to attract investments and open 
up new job opportunities.

Rami Rayess
Twitter: @RamiRayess


