
پ �أي جديد ننتظره 

من �لنو�ب �جلدد؟

پ رئي�س �صندوق �ملهجرين 

يتحدث لـ »�ملقاول �للبناين«

پ هل �صي�صتفيد �ملقاولون 

من موؤمتر »�صيدر«؟
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5000 ل.ل.

العنوان:
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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:
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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  حممود مهدي

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 نقوال �صروجي

ال�صيد ايلي خوري

ال�صيد مر�صيل كريوز

الهيئة امل�سرفة على املجلة:

املهند�س عبدو �صكرية

ال�صيد حممود مهدي

پ االآراء وامل�ا�سيع واملقاالت 

املدرجة فـي املجلة ال تعرب بال�سرورة 

عن راأي النقابة

الطباعة:

كلمة

التغيري املنتظر! 

الـــتـــحـــديـــات االقـــتـــ�ـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 

واملعي�صية التي تواجه لبنان بعد االنتخابات 

الــنــيــابــيــة كـــبـــرية، ال بـــل هـــائـــلـــة. االلــتــفــاف 

الــــــــدويل الــــــذي حــقــقــه لـــبـــنـــان فـــــــي مـــوؤمتـــر 

من  جــمــلــة  يــتــطــلــب  بـــاريـــ�ـــس  فـــــي  “�صيدر” 
فـي  التي  املتالحقة،  واالجــــراءات  اخلــطــوات 

حال مل تتحقق، �صوف تفرغه من م�صمونه، 

لبنان  م�صداقية  على  جمـــددًا  �صينعك�س  مــا 

و�صمعته الدولية. 

�ــصــنــدوق الــنــقــد الــــــدويل اأ�ـــصـــدر حتـــذيـــرًا 

عــجــزه  ملــعــاجلــة  بــحــاجــة  “لبنان  وا�ـــصـــحـــًا: 

املايل ال�صخم والعمل على اإجراء اإ�صالحات 

النمو”.  اإقــتــ�ــصــاده عــلــى  ملــ�ــصــاعــدة  هــيــكــلــيــة 

اأو  تــاأويــاًل  العبارات منتقاة بدقة وال حتتمل 

تف�صريًا فل�صفـيًا! 

بـــعـــد طــــي �ــصــفــحــة االنـــتـــخـــابـــات بــنــجــاح 

الكثري  اجلـــديـــدة  احلــكــومــة  ينتظر  و�ـــصـــالم، 

واإال  تتطلب عالجًا جذريًا  التي  امللفات  من 

�صتكون االأو�ــصــاع االإقــتــ�ــصــاديــة واملــالــيــة اأكــر 

تعقيدًا واأكر �صعوبة فـي القادم من االيام. 

لعل املدخل االأف�صل يكون من خالل بناء 

مــقــاربــة جــديــدة تــركــز على ف�صل اخلــالفــات 

االإقت�صادية وحماولة  امللفات  ال�صيا�صية عن 

اإيــــجــــاد احلـــلـــول الــتــقــنــيــة والــعــلــمــيــة لتلك 

اإال مـــن خــالل  املـــلـــفـــات، وذلـــــك ال يــتــحــقــق 

مقاربتها بهذه الطريقة بعيدًا عن االعتبارات 

الفئوية. 

املهم فـي نهاية املطاف، تكري�س االإ�صتقرار 

واالإنطالق فـي ور�صة اإقت�صادية �صاملة تتيح 

تغيريًا جديًا فـي حياة املواطنني اللبنانيني. 

رامي الري�س

Twitter: @RamiRayess

   @almoukawel
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فـي هذا العدد
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اأخبار نقابة املقاولني

اأخبار نقابة املهند�صني 

 اأخبار املقاوالت

اآخر اأخبار امل�صاريع

اأي جديد ننتظره من النواب اجلدد؟

هل �صي�صتفيد املقاولون اللبنانيون؟

دفع م�صتحقات املقاولني بات قريبًا

م�صتحقات املقاولني تهدد القطاع باالإنهيار!

طريق تنورين التحتا ـــ تنورين الفوقا

بنك املعلومات
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Bottom Line
High Expectations!

The long awaited parliamentary 
elections are done! 

A new political phase has 
commenced in the country. 
Postponing economic reforms is 
no longer an option for any new 
upcoming cabinet. 

The International Monetary 
Fund (IMF) issued a clear 
statement that Lebanon must 
pursue policies which reduce its 
inflated financial deficit and apply 
reforms to recover its economy. 

Those statements, issued a month 
after convening the famous Paris 
conference to support Lebanon, 
act as a necessary reminder for the 
Lebanese authorities. 

The international community 
is watching the Lebanese official 
attitude. It will look thoroughly 
into the new cabinet formation, 
the ministerial declaration and the 
appointed ministers. 

Challenges are enormous. The 
Lebanese people expect a lot from 
the Lebanese political community. 

Rami Rayess
Twitter: @RamiRayess


