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الطباعة:
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البلد لي�س على ما يرام!

ال��ب��ل��د ل��ي�����س ع��ل��ى م���ا ي�����رام! ال يختلف 

اإثنان على هذه احلقيقة! البطء ال�شديد 

الذي ت�شري ف�يه وترية العمل ف�ي امل�ؤ�ش�شات 

االإقت�شادية  امل��خ��اط��ر  يفاقم  ال��د���ش��ت���ري��ة 

واالإج��ت��م��اع��ي��ة، وي���ّل��د امل��زي��د م��ن االأزم���ات 

على خمتلف امل�شت�يات.

اأن تلتقي  ال���ن���ادرة  ل��ع��ل��ه��ا م���ن احل�����االت 

الدول وال�شناديق والهيئات الدولية لتقّدم 

ال��دع��م ل��ب��ل��ٍد م���ا، ول��ك��ن حت����ل اخل��اف��ات 

ال�شيا�شية بني اأهله دون االإ�شتفادة منها.

ل��ع��ل��ه م���ن ح�����ش��ن ح���ظ ل��ب��ن��ان اأن ي��ك���ن 

لديه اأ�شدقاء ح�ل العامل يكرتث�ن الأمره 

وي��ت��اب��ع���ن ����ش����ؤون���ه، وم���ن ���ش���ء ح��ظ��ه اأن���ه 

ال ي��ج��ي��د اإع�����ادة ال��ت��م������ش��ع وال��ت��ك��ي��ف مع 

على  احلفاظ  عليه  التي حتتم  املتغريات 

واإع��ادة  اإقت�شاده  م�قعه من خال تط�ير 

تاأهيله وتن�شيطه. 

هائلة  حت��دي��ات  واللبنانيني  لبنان  اأم���ام 

واإجتماعية  واإقت�شادية  واأم��ن��ي��ة  �شيا�شية 

حالة  اإع���ان  وامل��ط��ل���ب  وبيئية،  ومعي�شية 

ط�ارئ م�شتعجلة لاإنطاق ف�ي معاجلات 

اأن  ���ش��ي��م��ا  ال���ت���اأخ���ري ال  ت���ع���د حت��ت��م��ل  مل 

اخل�����ش��ائ��ر ���ش��ت��ك���ن ف���ادح���ة وال����ق����درة على 

االإحتمال �شتك�ن �شبه معدومة. 

ولبنان  املنطقة  تعي�شه  ال��ذي  املنعطف 

ف�ي �شلبها يتطلب خط�ات اإنقاذية تتعّدى 

املرحلية  ال�شيا�شية  اخل��اف��ات  اأ�شكال  كل 

واالآنية والفئ�ية. 

با�شتطاعة اللبنانيني حتقيق الكثري اإذا 

ت�فرت االإرادة ال�شيا�شية لذلك، و�شار وقت 

ت�فرها!

رامي الري�س

Twitter: @RamiRayess

   @almoukawel
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lebanese contractor magazine

 ت�زيع اال�شرتاكات واملكتبات:

Top Speed
هاتف: 01/653260/653270

اال�شرتاك ال�شن�ي:

لاأفراد وامل�ؤ�ش�شات:
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اأخبار نقابة املقاولني

اأخبار نقابة املهند�شني 

 اأخبار املقاوالت

اآخر اأخبار امل�شاريع

؟ ا�شتطاع: ماذا يت�قع املقاول�ن من العام 

م�شروع: و�شلة طريق دواليب اهدن ��� نبع مار �شركي�س

ملتقى: احلل� ف�ي ملتقى اال�شتثمار االإماراتي – اللبناين

عقارات: اجلم�د العقاري: كيف �شنخرج من عنق الزجاجة؟

بنك املعل�مات
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Bottom Line
No More Delay!

 It has rarely happened that 
the international community 
pledges aid to a certain country 
and the concerned country itself 
refrains from receiving that aid!

This is the case of Lebanon, 
unfortunately. The “Cedre” 
conference that convened in 
Paris last April has pledged  
$11 billion of aid to Lebanon; 
however, the failure of creating 
a new cabinet jeopardizes the 
continuity of those pledges.

Lebanon’s economy suffers 
from an unprecedented crisis 
that requires immediate action 
on all fronts. Corruption has 
also reached unprecedented 
levels in almost all of the spheres 
of public services.

The country is at a crossroad 
(as it has always been!) facing 
enormous political, security, 
economic, social challenges. 
The state of paralysis will be 
detrimental if it continues as 
such!

Immediate action is needed, 
no more delay!

Rami Rayess
Twitter: @RamiRayess


