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جملة �صهرية ت�صدر عن نقابة مقاويل 

اال�صغال العامة والبناء اللبنانية

رئي�س التحرير: رامي الري�س

املدير امل�س�ؤول: منيــر رافــــــــع

       املدير الفني: ابراهيم ال�صريف

     العالقات العامة: دنيا جنم 

              ال�س�ر: علي �صيف الدين

االعالنات:

تراجع ب�ساأنها اإدارة املجلة

�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 االلكرتوين:

almoukawel@hotmail.com

lebanese contractor magazine

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:

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

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

املطلوب كثري من العمل 

وقليل من الكالم! 

مبعزل عما اإذا كانت املعلومات املتداولة 

املــايل والنقدي دقيقة  الو�صع  حول دقة 

اأم جتافـي احلقيقة؛ اإال اأن ذلك ال يعني 

اأن احلاجة لي�صت ملحة لت�صكيل حكومة 

جديدة فـي اأ�صرع وقت ممكن. 

ن�صب  واإرتــفــاع  االقت�صادي  الرتاجع  اإن 

الــبــطــالــة وتــــدين نــ�ــصــب الــنــمــو وت�صخم 

الدين العام وتعرث القطاعات االنتاجية 

وغـــيـــاب اال�ــــصــــواق اخلـــارجـــيـــة والـــرتاخـــي 

نــاهــيــك عن  اإ�ــصــكــانــيــة  فـــــي ر�ــصــم �صيا�صة 

اإ�صالحية  اأو�صع عملية  احلاجة الإطالق 

ملــواكــبــة تنفيذ مـــقـــررات مــوؤمتــر »�ــصــيــدر« 

املن�صرم؛  ني�صان  �صهر  فـي  اإنعقد  الـــذي 

كلها عوامل تتطلب بناء مقاربات وطنية 

الفئوية  احل�صابات  فــوق  ترتفع  جــديــدة 

ال�صيقة وت�صع امل�صلحة الوطنية العليا 

فوق كل اإعتبار. 

اإن غرق ال�صفينة �صيق�صي �صريعًا على 

املطلوب  التحرك  لذلك،  ركابها.  جميع 

�صريعًا هو لتالفـي هذا الغرق قبل فوات 

االأوان وقبل خــروج االأمــور عن ال�صيطرة 

على كل امل�صتويات. 

اإن الــلــبــنــانــيــني يــنــتــظــرون الــكــثــري من 

االإجنازات والقليل من الكالم، الكثري من 

العمل والقليل من الوعود الوردية. 

فمتى �صُي�صتدرك االأمر؟ 

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

م�صروع: تو�صيع طريق عني احلورــ  داريا ــ عانوت ــ مفرق الزعرورية

حتذير: عندما يقرتب االقت�صاد الوطني من مرحلة اخلطر!

ور�صة: ور�صة االإطار اال�صرتاتيجي للتعليم التقني واملهني

ق�صية: حتديث ال�صراء العام فـي لبنان

بنك املعلومات
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  Mahmoud Mehdi

Bottom Line
Real Action Needed! 

Regardless of whether the 
economic and monetary 
indicators are precise or not; 
it is undoubtedly one of the 
unprecedented dangerous 
phases in the country.
Economic deterioration, rising 
unemployment rates, growth 
of public debt, paralysis of 
economic sectors, absence of 
foreign markets, in addition to 
several other factors are but 
a few issues that need to be 
urgently addressed.
Launching of the awaited reform 
plans that have been dealt with 
at “Cedar” conference held 
in Paris last April, cannot be 
further delayed.
Constructing national 
approaches that resolve the 
accumulating problems is a 
must or else the ship will sink 
with all those an on board!
The Lebanese people are 
awaiting a lot of achievements 
and lesser talk. The time has 
come for real action to take 
place.

Rami Rayess
Twitter: @RamiRayess


