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 �أي تكاليف
و�سط؟ حلروب �ل�سرق �لأ

پ هل ت�ستعيد �إد�رة

    �ملناق�سات دورها؟

پ لقاء مع رئي�س 

    �لفرع �خلام�س 

    �ملهند�س جوزف �ملعلوف



كلمة

اإنتعا�ش دميقراطي... 
ولو كان حمدودًا!

ن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة  ل ���ش��ك اأن اإج�����راء الإ

خ��ت��ي��اري��ة ق��د ���ش��اه��م ف�����ي اإع�����ادة احل��ي��اة  والإ

املتعرثة  اللبنانية  الدميقراطية  ع��روق  اإىل 

و���ش��اه��م اإىل ح���ٍد ب��ع��ي��ٍد ف�����ي خ��ل��ق م��ن��اخ��ات 

م���ن ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة ع��ك�����س خاللها 

ال��ل��ب��ن��ان��ي���ن درج�����ة ع��ال��ي��ة م���ن امل�����ش���ؤول��ي��ة 

وال�عي.

ف�������ي ك����ل دول ال����ع����امل امل��ت��ح�����ش��ر، حت��ت��ل 

ال���ب���ل���دي���ات امل��ن��ت��خ��ب��ة دمي���ق���راط���ي���ًا م��ك��ان��ة 

اإط���ار العمل ال��ع��ام، وه��ي متتلك  ه��ام��ة ف�ي 

���ش��الح��ي��اٍت ه��ام��ة ت��خ���ل��ه��ا ال��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال 

التحتية  والبنى  والبيئة  والنظافة  التنمية 

واخلدمات العامة ب�شكٍل كبري.

�شباب التي  وقد يك�ن من املفيد درا�شة الأ

جت��ع��ل ب��ع�����س ال��ب��ل��دي��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة حتقق 

ت�شجل  خ��ر  الآ والبع�س  واإجن���ازات  جناحات 

الت�افقات  تعترب  ل��ذل��ك،  ك���ربى.  اإخ��ف��اق��ات 

وال��ت��ف��اه��م��ات ال��ت��ي ���ش��ه��دت��ه��ا ب��ع�����س ال��ق��رى 

وامل������دن وال���ب���ل���دات ���ش��ك��ل��ت م��ن��ط��ل��ق��ًا لعمل 

متجان�س ف�ي امل�شتقبل.

ال��ق��رى مل�شلحة  اأب���ن���اء  ي��ت��ك��ات��ف  اأن  امل��ه��م 

خلفهم  ن���ت���خ���اب���ات  الإ ي�����ش��ع���ا  واأن  ق���راه���م 

ب�شرف  بلداتهم  اأبناء  ويذهب�ا نح� خدمة 

النظر عن اإنتماءاتهم ال�شيا�شية اأو الطائفية 

اأو املذهبية.

�شتحقاق البلدي  على الرغم من اأهمية الإ

واإن��ع��ك��ا���ش��ات��ه ال��ت��ن��م���ي��ة وامل��ن��اط��ق��ي��ة، ولكن 

نتطلع مع �شائر اللبنانيني اىل الي�م الذي 

للجمه�رية  ج��دي��د  رئ��ي�����س  ف��ي��ه  �شينتخب 

ن ه�����ذه اخل����ط�����ة ه����ي امل����دخ����ل احل��ت��م��ي  لأ

امل�ؤ�ش�شات  لعمل  نتظام  الإ ع��ادة  لإ وال�حيد 

الد�شت�رية.

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

العالنات:

نها اإدارة املجلة
تراجع ب�ساأ

�شعر العدد:

5000 ل.ل.

العن�ان:

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

ت�زيع ال�شرتاكات واملكتبات:

Top Speed
هاتف: 01/653260/653270

ال�شرتاك ال�شن�ي:

فراد وامل�ؤ�ش�شات: لالأ

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 الفخري:

املهند�س ال�شيخ ف�ؤاد جميل اخلازن

الرئي�س:

املهند�س مارون احلل�

 نائب الرئي�س:

ال�شيد جهاد العرب

اأمني ال�سر:

ال�شيد �شليم م�شعالين

اأمني املال:

املهند�س ع�شمت �شعب

االع�ساء:

املهند�س ح�شني امل��ش�ي

املهند�س عبدو �شكرية

املهند�س ج�زف املعل�ف

املهند�س �شارل اده

ال�شيد ح�شيب الري�س

ال�شيد ج�اد عنرت

ال�شيد ايلي خ�ري

ال�شيد حمم�د مهدي

الهيئة امل�سرفة على املجلة:

املهند�س عبدو �شكرية

ال�شيد �شليم م�شعالين

املهند�س 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�شني

 اأخبار املقاولت

 م�شروع : اأنظمة مياه جبل عامل

لقاء: هل ت�شتعيد اإدارة املناق�شات دورها؟

مقابلة: معل�ف: �شاأعمل ملرحلة تعاون بني »املهند�شني« و »املقاولني«

بنك املعل�مات

 اأخبار اقت�شادية

اقت�شاد دويل: ج�شر امللك �شلمان يربط اآ�شيا باأفريقيا
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