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كلمة

حتية لل�سلف واخللف! 

فتحت نقابة املقاولني �صفحة جديدة 

اإرت��ك��ازًا اإىل تراكم من  ف�ي احلياة املهنية 

ع���وام  جن����ازات التي حققتها خ��ال الأ الإ

املا�صية بقيادة ال�صيخ فوؤاد اخلازن الذي 

اإرتبط اإ�صمه باإ�صم هذا القطاع وقد كّر�س 

ق�صايا  ملتابعة  وج��ه��ده  وقته  م��ن  الكثري 

املقاولني وم�صاكلهم مع خمتلف الوزارات 

دارات املخت�صة. واملجال�س والإ

تفي  ل  احل���ال،  بطبيعة  قليلة،  اأ�صطر 

ال�صيخ ف��وؤاد اخل��ازن جهده ون�صاطه غري 

ولكنها  املا�صية،  العقود  خ��ال  املنقطع 

واإخا�صه  لتفانيه  وتقديره  وفاء  عربون 

ون�صاطه امل�صتمر.

وحيوية  ق��وي  بزخم  امل�صرية  وتتوا�صل 

مع النقيب اجلديد املهند�س مارون احللو 

واأع�����ص��اء جم��ل�����س ال��ن��ق��اب��ة ب��ع��د توليهم 

اإثر معركة دميقراطية تناف�س  امل�صوؤولية 

فيها املر�صحون للخدمة العامة.

�صتقبال اجلامع الذي  وقد برز حفل الإ

ال��ي��خ��وت وقد  ن���ادي  ف�ي  النقابة  اأق��ام��ت��ه 

�صم خمتلف مكونات املجتمع ال�صيا�صي 

ج��ت��م��اع��ي  ق���ت�������ص���ادي وال��ن��ق��اب��ي والإ والإ

اللبناين.

»املقاول  اأ���ص��رة حترير جملة  حتية من 

اخل���ازن  ف����وؤاد  ال�صيخ  لل�صلف  ال��ل��ب��ن��اين« 

ول��ل��خ��ل��ف ال��ن��ق��ي��ب م����ارون احل��ل��و، ونحو 

املزيد من العمل لتثبيت مرجعية نقابة 

امل��ق��اول��ني ع��ل��ى اأن��ه��ا امل��رج��ع��ي��ة ال��وح��ي��دة 

مل��ت��اب��ع��ة ����ص���وؤون ه����ذا ال��ق��ط��اع وق�����ص��اي��اه 

وم�صاكله واآليات تطويره. 

»املقاول اللبناين«

جملة �صهرية ت�صدر عن نقابة مقاويل 

ال�صغال العامة والبناء اللبنانية

رئي�س التحرير: رامي الري�س

املدير امل�س�ؤول: مني��ر راف��������ع

       املدير الفني: ابراهيم ال�صريف

     العالقات العامة: دنيا جنم 

              ال�س�ر: علي �صيف الدين

العانات:

نها اإدارة املجلة
تراجع ب�ساأ

�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 اللكرتوين:

almoukawel@hotmail.com

lebanese contractor magazine

توزيع ال�صرتاكات واملكتبات:

Top Speed
هاتف: 01/653260/653270

ال�صرتاك ال�صنوي:

فراد واملوؤ�ص�صات: لاأ

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
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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�صعاين

راء وامل�ا�سيع واملقاالت  پ االآ

املدرجة فـي املجلة ال تعرب بال�سرورة 

عن راأي النقابة

الطباعة:
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ف�ي هذا العدد

اأخبار نقابة املقاولني

اأخبار نقابة املهند�صني

 اأخبار املقاولت

 م�صروع : طريق مريوبا ��� ل�صا �� جمدل العاقورة

مقابلة: قراءة اإقت�صادية مع الدكتور �صعيد فاكهاين

لقاء: مدير عام الطرق واملباين يف حديث ل� »املقاول«

، عام اإطاق ملف النفط يف لبنان؟  هل يكون العام 

بنك املعلومات

اأخبار اقت�صادية
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