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ال�شيد حمم�د مهدي

پ االآراء واملوا�سيع واملقاالت 

املدرجة فـي املجلة ال تعرب بال�سرورة 

عن راأي النقابة

الطباعة:

كلمة

اإنتظارات 

من احلكومة اجلديدة!

ب���ع���د ط�������ل اإن�����ت�����ظ�����ار، ول��������دت احل���ك����م���ة 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال���ع���ت���ي���دة. اإ����ش���ت���غ���رق���ت ع��م��ل��ي��ة 

اإرتفع خاللها  تقريبًا،  اأ�شهر  ت�شعة  التاأليف 

وتفاقمت  اخلزينة  عجز  وزاد  ال��ع��ام  ال��دي��ن 

االزمة املالية والنقدية )رغم النف�ي الر�شمي 

املتكرر( ودخل الياأ�س اإىل �شف�ف امل�اطنني 

من خمتلف ال�شرائح والفئات.

اإىل  احل���ك����م���ة  ت��ن�����ش��رف  اأن  االآن  امل���ه���م 

العمل اجلدي ف�ي كل القطاعات بكثري من 

بناء  اإع���ادة  ف�ي  اأواًل  ي�شاهم  مب��ا  ال�شفاف�ية 

اإىل مزيد من  وي���ؤدي  املت�شدعة  امل�شداقية 

التغيري الفعلي امللم��س من قبل امل�اطنني.

ل��ع��ل��ه م��ن امل��ف�����ي��د ال��ب��دء مب��ل��ف ال��ك��ه��رب��اء 

ال�����ذي ي�����ش��ك��ل ع��ب��ئ��ًا ك���ب���ريًا ع��ل��ى اخل��زي��ن��ة 

وي��ت��ط��ل��ب ح���ل����ال ج���دي���ة وج����ذري����ة ل��ت��الف�����ي 

ملياري  بنح�  اخلزينة  بتكبيد  اال�شتمرار 

من  الكثري  كهربائيًا  املطل�ب  �شن�يًا.  دوالر 

اخلط�ات اأوال الذهاب نح� اخلطط االكرث 

تفعيل  مع  بالت�ازي  كلفة  واالأق��ل  ا�شتدامة 

اجلباية وتعزيز اأعمال ال�شيانة.

لقد �شار امل�اطن اللبناين ي�شعر باالأ�شى 

نتيجة عدم جناح امل�ش�ؤولني ف�ي حل مع�شلة 

ال��ك��ه��رب��اء خ���الل ال�����ش��ن���ات امل��ن�����ش��رم��ة، وه��� 

مدخل هام ف�ي امللف االقت�شادي عم�مًا.

كل االمل اأن تنجح احلك�مة ف�ي م�اجهة 

ت�ؤ�ش�س  واأن  واملرتاكمة  املتنامية  التحديات 

حل��ق��ب��ة ج���دي���دة م���ن ال��ع��م��ل ال���ف���ع���ال على 

خمتلف امل�شت�يات.

رامي الري�س

Twitter: @RamiRayess

   @almoukawel

جملة �شهرية ت�شدر عن نقابة مقاويل 

اال�شغال العامة والبناء اللبنانية

رئي�س التحرير: رامي الري�س

املدير امل�سوؤول: مني��ر راف��������ع

       املدير الفني: ابراهيم ال�شريف

     العالقات العامة: دنيا جنم 

              ال�سور: علي �شيف الدين

االعالنات:

تراجع ب�ساأنها اإدارة املجلة

�شعر العدد:

5000 ل.ل.

العن�ان:

كورني�س النهر ــ بناية برج فـيكتورياــ 

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

 ت�زيع اال�شرتاكات واملكتبات:

Top Speed
هاتف: 01/653260/653270

اال�شرتاك ال�شن�ي:

لالأفراد وامل�ؤ�ش�شات:

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)
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اأخبار نقابة املقاولني

اأخبار نقابة املهند�شني 

 اأخبار املقاوالت

 احلدث: 10 ن�شائح للحك�مة اجلديدة

م�شروع: طريق ج�رة الرتم�س �� نهر الذهب ��� وطى اجل�ز

مقابلة: قراءة مالية واإقت�شادية مع د. �شعيد الفاكهاين

لقاء: د. جا�شم عجاقة : الإ�شالح املالية العامة و�شبط االإنفاق...

اإبداع: »نار« NAR  م�شروع لبناين مبتكر

بنك املعل�مات
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Bottom Line
Awaiting 

Concrete Steps!

Long months have passed 
before the Lebanese people 
saw the birth of their new 
cabinet. After nine month 
of consultations, a new 30 
member-government came 
into existence. 

Economic challenges stand 
at the top list of priorities. 
The power sector comes first 
with $2 billion of annual losses 
amidst the absence of a full-
fledged plan that introduces 
measures capable of providing 
24/ 7 power supply.

Furthermore, immediate 
steps must be taken to confront 
the ever growing-size of the 
public debt which requires 
steps in fighting corruption 
on all scales to introduce real 
change.

The gap between Lebanese 
people and the state has 
widened in the last few years 
in light of the incapacity to 
resolve the basic issues at stake.

The Lebanese people are 
awaiting concrete steps in this 
regard.

Rami Rayess
Twitter: @RamiRayess


