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 هل تذكرون

وتو�سرتاد العربي؟ الأ

پ املقاولون يلتفون 

    حول »املقاول اللبناين«

    بدعوة من نقابتهم

پ ماذا بعد 

    خروج بريطانيا 

وروبي؟     من الحتاد الأ



كلمة

للتحرك قبل 
وان! فوات الأ

نفراج الرئا�سي املوعود واملنتظر منذ ما  الإ

يناهز عامني ل يبدو قريبًا! هذا ما توحي 

ال�سيا�سية  امل���وؤ����س���رات  م��ع��ظ��م  ���س��ف،  ل���أ ب���ه، 

قليمية والدولية ومنها دللئها  املحلية والإ

املبعوثني  كبار  بع�ض  اإكتفاء  ه��و  الوا�سحة 

املختلفة   راء  الآ اإىل  ���س��ت��م��اع  ب��الإ ال��دول��ي��ني 

ملكونات الف�سيف�ساء ال�سيا�سية اللبنانية.

باملقابل، فاإن تقدم احلكومة، التي متتلك 

التنفيذية  ال�س�حيات  م��ن  ك���ر  الأ الق�سم 

خ�سو�سًا يف ظل ال�سغور الرئا�سي، نحو عقد 

هامة  ه��و خطوة  اأ�سبوعية  م��ن جل�سة  اأك��ر 

يجاد احللول ال�زمة  مللء الفراغ وال�سعي لإ

ال�سيا�سية  امللفات  من  كبري  لعدد  املطلوبة 

جتماعية  قت�سادية والإ وحتديدًا للملفات الإ

ع����ج���اٍت مل تعد  ال��ت��ي تتطلب  وامل��ع��ي�����س��ي��ة 

حتتمل التاأخري.

ال�سيا�سية نحو  ال��ق��وى  ت��ت��ق��دم  ل��و  ح��ب��ذا 

الق�سايا  ح��ي��ال  العميقة  جتاذباتها  ف�سل 

�سرتاتيجية الكرى عن مقاربتها للق�سايا  الإ

قل تعقيدًا ل �سيما تلك املتعلقة بامل�ساكل  الأ

ق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي م���ن املمكن        امل��ع��ي�����س��ي��ة والإ

اإذا ما عوجلت من حيث  توفري احللول لها 

زواي���ة  م��ن  ول��ي�����ض  التقني  تكوينها  عنا�سر 

احل�س�ض ال�سيا�سية اأو الفئوية.

ل��ي�����ض ه����ذا ال���ك����م ط���وب���اوي���ًا اأو م��ث��ال��ي��ًا. 

ج���ت���م���اع���ي ل ي��ق��ل اأه��م��ي��ة  ����س���ت���ق���رار الإ ف���الإ

م����ن����ي، ل  ����س���ت���ق���رار ال�����س��ي��ا���س��ي اأو الأ ع���ن الإ

ن��ف��ج��ار  ب��ل اإن����ه ي���وازي���ه اأه��م��ي��ة. ذل���ك اأن الإ

جتماعي، يف حال وقوعه، �ستكون �سظاياه  الإ

تداعيات يف غاية  و�سيرتك  و�سيا�سية  اأمنية 

ال�سلبية على خمتلف امل�ستويات.

وان. وان للتحرك قبل فوات الأ اآن الأ

رامي الري�ض

Twitter: @RamiRayess

جملة �سهرية ت�سدر عن نقابة مقاويل 

ال�سغال العامة والبناء اللبنانية

رئي�س التحرير: رامي الري�ض

املدير امل�س�ؤول: مني��ر راف��������ع

       املدير الفني: ابراهيم ال�سريف

     العالقات العامة: دنيا جنم 

              ال�س�ر: علي �سيف الدين

الع�نات:

نها اإدارة املجلة
تراجع ب�ساأ

�سعر العدد:

5000 ل.ل.

العنوان:

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

الطابق اخلام�س ــ بريوت

هاتف وفاك�ض:

01/611318 /611312

�س.ب. 6818 ــ بريوت 55449 ــ 

�سن الفـيل

الريد اللكرتوين:

almoukawel@hotmail.com

lebanese contractor magazine

توزيع ال�سرتاكات واملكتبات:

Top Speed
هاتف: 01/653260/653270

ال�سرتاك ال�سنوي:

فراد واملوؤ�س�سات: ل�أ

150.000 ل.ل.

للمنت�سبني 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�ض ادارة نقابة املقاولني

الرئي�س الفخري:

املهند�ض ال�سيخ فوؤاد جميل اخلازن

الرئي�س:

املهند�ض مارون احللو

 نائب الرئي�س:

ال�سيد جهاد العرب

اأمني ال�سر:

ال�سيد �سليم م�سع�ين

اأمني املال:

املهند�ض ع�سمت �سعب

االع�ساء:

املهند�ض ح�سني املو�سوي

املهند�ض عبدو �سكرية

املهند�ض جوزف املعلوف

املهند�ض �سارل اده

ال�سيد ح�سيب الري�ض

ال�سيد جواد عنرت

ال�سيد ايلي خوري

ال�سيد حممود مهدي

الهيئة امل�سرفة على املجلة:

املهند�ض عبدو �سكرية

ال�سيد �سليم م�سع�ين

املهند�ض اإبراهيم طيارة

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

راأي

اأخبار نقابة املهند�سني

 اأخبار املقاولت

امل�ساريع اآخر اأ

وتو�سرتاد العربي:اأبرز �سبكات الطرق اللبنانية خا�ض: الأ

بنك املعلومات

 اأخبار اقت�سادية

وروبي؟ تقرير: ماذا بعد زلزال خروج بريطانيا من الحتاد الأ

6

8

20

25

35

42

50

56

58

-    Issue No. 165 July  2016العدد 165 �� متوز 2016

املقاول اللبناين ــ العدد �165

خبار 


