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�أي م�شاريع

�شُتلَزم فـي �لعام 2017؟

پ هل فقد لبنان 

     وهجه �ل�شياحي؟

پ م�شروع 

     �لكرك ــ �بلح ــ رياق

پ �لنقيب �حللو:

     م�شتحقات �ملقاولني 

     نب�ض حيوي لإ�شتمر�ر �لقطاع
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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

لبنان 
قاعدة �إقليمية !

والد�صتوري  املوؤ�ص�صاتي  التعرث  حــالــة 

االآخـــــــــذة فـــــــي الـــتـــمـــدد والـــتـــو�ـــصـــع نــحــو 

باتت تنذر  ال�صيا�صية  املوؤ�ص�صات  خمتلف 

مبخاطر وخيمة على الرتكيبة الوطنية 

برمتها وتطرح ت�صاوؤالت جدية حول �صبل 

تــطــويــقــهــا وتــالفـــــي الــ�ــصــقــوط فـــــي حــالــة 

االإنك�صاف  مــن  يزيد  الــذي  الــتــام  ال�صلل 

ال�صيا�صي واالأمني واالإقت�صادي.

فـــــي الـــوقـــت الــــذي تــتــلــبــد فــيــه الــغــيــوم 

التقهقر  حالة  بتو�صع  وت�صي  االإقليمية 

امل�صتويات،  خمتلف  عــلــى  واالإنــحــطــاط 

املــحــدود،  باإ�صتقراره  للبنان،  املمكن  مــن 

اأن ي�صكل متنف�صًا جديًا مل�صاكل املنطقة، 

لي�س على قاعدة حتوله جمددًا اإىل �صاحة 

لت�صفية ال�صراعات الدولية واالإقليمية، 

اإمنــــا مــنــطــلــقــًا لــلــتــعــاون االإيـــجـــابـــي فـي 

الق�صايا االإقت�صادية واالإعمارية.

االإقت�صادي  بنظامه  لبنان،  ي�صتطيع 

الزائدة  اأن جانبًا من حريته  )ولــو  احلــر 

تالم�س حدود الفو�صى(، اأن ي�صكل موقعًا 

متقدمًا فـي العناوين املطروحة للمرحلة 

املقبلة وفـي طليعتها ق�صية اإعادة اإعمار 

لتحقيق  الـــظـــروف  تن�صج  حــني  �ــصــوريــا 

ت�صوية �صيا�صية.

املهم تدارك املخاطر املتنامية وحت�صني 

املــخــاطــر  اإزاء هـــذه  الــداخــلــيــة  الــ�ــصــاحــة 

لــتــالفـــــي الـــ�ـــصـــقـــوط فـــــــي فــــخ الــتــ�ــصــرذم 

واالإنق�صام.

رامي الري�س

Twitter: @RamiRayess



فـي هذا العدد

اأخبار نقابة املقاولني

راأي

مقابلة

اأخبار نقابة املهند�صني

 اأخبار املقاوالت

امل�صاريع اآخر 

م�صروع: م�صروع الكركـ ـ ابلحـ ـ رياق

هل فقد لبنان وهجه ال�صياحي؟

 اأخبار اقت�صادية
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