جمل�س ادارة نقابة املقاولني

جملة �شهرية ت�صدر عن نقابة مقاويل
اال�شغال العامة والبناء اللبنانية
رئي�س التحرير :رامي الري�س
املدير امل�س�ؤول :منيــر رافــــــــع
املدير الفني :ابراهيم ال�شريف
العالقات العامة :دنيا جنم
ال�صور :علي �سيف الدين
االعالنات:
تراجع ب�ش�أنها �إدارة املجلة
�سعر العدد:
 5000ل.ل.
العنوان:
كورني�ش النهر ــ بناية برج فـيكتورياــ
الطابق اخلام�س ــ بريوت
هاتف وفاك�س:
01/611318 /611312
�ص.ب 6818 .ــ بريوت  55449ــ
�سن الفـيل
الربيد االلكرتوين:
almoukawel@hotmail.com
lebanese contractor magazine
@almoukawel

توزيع اال�شرتاكات واملكتبات:
Top Speed
هاتف01/653260/653270 :
اال�شرتاك ال�سنوي:
للأفراد وامل�ؤ�س�سات:
 150.000ل.ل.
للمنت�سبني اىل النقابة:
 80.000ل.ل) .فئة رابعة(
 120.000ل.ل) .فئة ثالثة(
 160.000ل.ل) .فئة ثانية(
 250.000ل.ل) .فئة اوىل(

الرئي�س الفخري:

كلمة

املهند�س ال�شيخ ف�ؤاد جميل اخلازن

البلد لي�س على ما يرام!
ال�ب�ل��د ل�ي����س ع�ل��ى م��ا ي� ��رام! ال يختلف
�إثنان على هذه احلقيقة! البطء ال�شديد
الذي ت�سري فـيه وترية العمل فـي امل�ؤ�س�سات
ال��د��س�ت��وري��ة يفاقم امل�خ��اط��ر الإقت�صادية
لج�ت�م��اع�ي��ة ،وي��و ّل��د امل��زي��د م��ن الأزم ��ات
وا إ
على خمتلف امل�ستويات.
ل�ع�ل�ه��ا م��ن احل� ��االت ال� �ن ��ادرة �أن تلتقي
ّ
لتقدم
الدول وال�صناديق والهيئات الدولية
ال��دع��م ل�ب�ل� ٍ�د م ��ا ،ول �ك��ن حت ��ول اخل�لاف��ات
ال�سيا�سية بني �أهله دون الإ�ستفادة منها.
ل�ع�ل��ه م��ن ح���س��ن ح��ظ ل �ب �ن��ان �أن ي�ك��ون
لديه �أ�صدقاء حول العامل يكرتثون لأمره
وي �ت��اب �ع��ون � �ش ��ؤون��ه ،وم ��ن � �س��وء ح�ظ��ه أ�ن��ه
ال ي�ج�ي��د إ�ع� ��ادة ال�ت�م��و��ض��ع وال�ت�ك�ي��ف مع
املتغريات التي حتتم عليه احلفاظ على
موقعه من خالل تطوير �إقت�صاده و إ�ع��ادة
ت�أهيله وتن�شيطه.
�أم��ام لبنان واللبنانيني حت��دي��ات هائلة
�سيا�سية و�أم�ن�ي��ة و�إقت�صادية و�إجتماعية
ومعي�شية وبيئية ،وامل�ط�ل��وب �إع�ل�ان حالة
طوارئ م�ستعجلة للإنطالق فـي معاجلات
مل ت �ع��د حت �ت �م��ل ال� �ت� ��أخ�ي�ر ال � �س �ي �م��ا �أن
اخل �� �س��ائ��ر ��س�ت�ك��ون ف��ادح��ة وال� �ق ��درة على
الإحتمال �ستكون �شبه معدومة.
املنعطف ال��ذي تعي�شه املنطقة ولبنان
فـي �صلبها يتطلب خطوات �إنقاذية ّ
تتعدى
كل �أ�شكال اخل�لاف��ات ال�سيا�سية املرحلية
والآنية والفئوية.
با�ستطاعة اللبنانيني حتقيق الكثري �إذا
توفرت الإرادة ال�سيا�سية لذلك ،و�صار وقت
توفرها!

رامي الري�س
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CONTRACTOR
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

66

Twitter: @RamiRayess

178 املقاول اللبناين ــ العدد

Honorary President:

Fouad Jamil Al-Khazen

President:

Eng. Maroun Helou

Vice- President:

Jihad el-Arab

Secretary:

Mahmoud Mehdi

Treasurer:

Eng. Osmat Saab

Members:

Eng. Hussein Mousawi
Eng. Abdo Sukarieh
Eng. Joseph Maalouf
Eng. Charles Edde
Hassib el-Rayess
Nicolas Srouji
Elie Khouri
Marcel Kairouz

Supervising Committee:

Abdo Sukarieh
Mahmoud Mehdi

