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ال�شيخ ف�ؤاد اخلازن:

 نالحق ق�شايا املقاولني

دون انقطاع...

 تفا�شيل م�شروع

رومية ـ بيت مري



كلمة

قت�ساد وال�سيا�سة  الإ

غ���ري���ب���ٌة ه���ي ت��ل��ك ال�����ص��ي��غ��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. 

الهدوء  يعي�ش  لبنان  كان حميط  فعندما 

�صتقرار، مل ي�صتطع هذا البلد تكري�ش  والإ

وتثبيت دعائم اإ�صتقراره ب�صكٍل تام ونهائي 

اإ�صتعل هذا املحيط، مل  وج��ذري. وعندما 

�صيء  على  حمافظًا  اأي�����ص��ًا  لبنان  ي�صتعل 

من ال�صتقرار اله�ش. 

ول���ك���ن ه����ل مي���ك���ن ال�����رك�����ون دائ�����م�����ًا اإىل 

دول��ي��ة  م�صالح  ت��ق��اط��ع  اإىل  اأو  ال�����ص��دف؟ 

نفجار؟  واإقليمية معينة للحيلولة دون الإ

ول  اإنهيار  ل  معادلة  تكون  اأن  ي�صح  وه��ل 

اإزدهار هي ال�صائدة يف تاريخ لبنان املعا�صر، 

فال ُيكتب له اأن يحقق التقّدم املطلوب ول 

نهيار في�صري على حافة  ُيتاح له اأن مينع الإ

الهاوية مرارًا وتكرارًا. 

اخل������الف������ات ال�������ص���ي���ا����ص���ي���ة امل�����ص��ت��ح��ك��م��ة 

اأ���ص��ب��ح��ت مب��ث��اب��ة اإن���ق�������ص���ام���ات ع��ام��ودي��ة 

اللبنانيني  بني  اخلالفات  وه��ذه  متجذرة. 

ك��ب��رية وم��ل��ف��ات اخل����الف ب��ي��ن��ه��م اأك����ر من 

قدرتهم على اإنتاج احللول لها، والظروف 

قليمية املطلوبة ملعاجلتها غري متوفرة،  الإ

ل بل يبدو اأن اإحتمال توفرها ي�صبح اأكر 

امل�صتعلة  ال��ن��ريان  بفعل  وتعقيدًا  �صعوبة 

�صتعال يف العديد  خذة يف املزيد من الإ والآ

من ال�صاحات. 

الق�صايا  اإىل  ل���ت���ف���ات  الإ ف����اإن  ه��ن��ا،  م���ن 

قد  واملعي�صية  جتماعية  والإ قت�صادية  الإ

يكون فيه تدبري من احلكمة ل �صيما اأنها 

ق�صايا يجمع حولها اللبنانيون وت�صب يف 

اأو تفرقة من  خدمتهم جميعًا دون متييز 

بينهم. 

رامي الري�ش

Twitter: @RamiRayess

جملة �صهرية ت�صدر عن نقابة مقاويل 

ال�صغال العامة والبناء اللبنانية

رئي�س التحرير: رامي الري�ش

املدير امل�س�ؤول: مني��ر راف��������ع

       املدير الفني: ابراهيم ال�صريف

     العالقات العامة: دنيا جنم 

              ال�س�ر: علي �صيف الدين

العالنات:

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�ش:

01/611318 /611312

�س.ب. 6818 ــ بريوت 55449 ــ 

�سن الفـيل

الريد 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: لالأ

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�ش ادارة نقابة املقاولني

الرئي�س:

املهند�ش ال�صيخ فوؤاد جميل اخلازن

نائب الرئي�س:

ال�صيد جهاد العرب

اأمني ال�سر:

ال�صيد علي خري�ش

اأمني املال:

املهند�ش ع�صمت �صعب

االع�ساء:

املهند�ش ح�صني املو�صوي

املهند�ش مارون حلو

املهند�ش عبدو �صكرية

املهند�ش جوزف املعلوف

ال�صيد ح�صيب الري�ش

ال�صيد روجيه كرم

ال�صيد �صليم م�صعالين

ال�صيد جواد عنرت

الهيئة امل�سرفة على املجلة:

املهند�ش عبدو �صكرية

ال�صيد �صليم م�صعالين

ال�صيد علي خري�ش

راء وامل�ا�سيع واملقاالت  پ االآ

املدرجة فـي املجلة ال تعرب بال�سرورة 

عن راأي النقابة

الطباعة:
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