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�إنفجار 

مرفاأ بريوت:

�لآن ماذ�؟

● لبنان مير باأزمة 
    غري م�سبوقة

● نقابة املقاولني
    تتحرك فـي 

    كل االجتاهات 

    الإنقاذ القطاع

● جملة »املقاول«
    تودع دنيا جنم
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مجلة شهرية تصدر عن نقابة مقاولي 
االشغال العامة والبناء اللبنانية

رئيس التحرير: رامي الريس
املدير املسؤول: منيــر رافــــــــع

       املدير الفني: ابراهيم الشريف
     العالقات العامة: دنيا جنم 

              الصور: علي سيف الدين

االعالنات:
تراجع بشأنها إدارة املجلة

سعر العدد:
5000 ل. ل.

العنوان:
كورنيش النهر ــ بناية برج فـيكتورياــ 

الطابق اخلامس ــ بيروت

هاتف وفاكس:
01/611312 ـــ 01/611318

ص.ب. 6818 ــ بيروت 55449 ــ 
سن الفـيل

البريد االلكتروني:
almoukawel@hotmail.com

lebanese contractor magazine

 توزيع االشتراكات واملكتبات:
Top Speed

هاتف: 01/653270 ـــ 01/653260

االشتراك السنوي:

لألفراد واملؤسسات:
150.000 ل.ل.

للمنتسبني الى النقابة:
80.000 ل.ل. )فئة رابعة(
120.000 ل.ل. )فئة ثالثة(
160.000 ل.ل. )فئة ثانية(
250.000 ل.ل. )فئة اولى(

مجلس ادارة نقابة املقاولني

الرئيس الفخري:
املهندس الشيخ فؤاد جميل اخلازن

الرئيس:
املهندس مارون احللو

 نائب الرئيس:
السيد جهاد العرب

أمني السر:
السيد  شريف وهبي

أمني املال:
املهندس غسان فرحات

االعضاء:
املهندس حسني املوسوي

املهندس عبدو سكرية
املهندس جوزف املعلوف

املهندس نزيه بريدي
السيد أكرم مالعب

السيد نقوال سروجي
السيد ايلي خوري

السيد مرسيل كيروز

● اآلراء واملواضيع واملقاالت 
املدرجة فـي املجلة ال تعبر بالضرورة 

عن رأي النقابة

الطباعة:

كلمة
الهجرة املختلفة 

هذه املرة!

يّمر لبنان راهنًا بأسوأ أزمة إقتصادّية 
ومالّية ونقدّية منذ تأسيسه سنة 1920، 
الـــتـــدهـــور على  مـــؤشـــرات  تــواصــلــت  وإذا 
الــعــواقــب ستكون  فــإن  المتبع،  الــمــنــوال 

وخيمة.
األكـــيـــد أن خـــــروج لــبــنــان مـــن كــبــوتــه 
ويتطلب  ومنهكًا  صعبًا  مــســاره  سيكون 
لكن  المركز،  والجهد  الوقت  من  الكثير 
يــبــدأ حتى  لــم  المسار  هــذا  أن  المشكلة 
اللحظة، ال بل ال يزال لبنان في المسار 
االنــــحــــداري والـــســـقـــوط الــمــتــتــالــي لكل 

مقومات الصمود.
كم هو مؤسف ومحزن أن يصل الوضع 
تمّيز  لطالما  الــذي  لبنان  مثل  بلٍد  فــي 
بكفاءاته البشرّية إلى هذا المستوى من 
الــهــبــوط. مــوجــات الــهــجــرة ال مثيل لها 
وهي تتجاوز بأضعاف األعداد المعقولة 
أو  ما  لبنان تحقيقًا لطموح  تغادر  التي 

بحثًا عن فرصة ما.
الــلــبــنــانــيــون كــانــوا دائـــمـــًا فــي طليعة 
الــمــغــامــريــن والــمــهــاجــريــن إلـــى أقــاصــي 
األرض وســاهــمــوا مــســاهــمــات كــبــرى في 
نهضة الــعــديــد مــن الــبــلــدان، وإنــخــرطــوا 
في مجتمعاتها. ولكن الهجرة هذه المرة 

مختلفة.
قبل  تحركوا  الحياة،  يستحق  لبنان 

فوات األوان. 

رامي الريس
Twitter: @RamiRayess

   @almoukawel
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أخبار نقابة املقاولني

أخبار نقابة املهندسني 

ملف : ما بعد اإلنفجار

ملف : املأزق االقتصادي

غياب: حتية إلى دنيا جنم

مؤشرات: الدول األكثر مديونية

بنك املعلومات

NOW YOU SEE ME...

NOW YOU SEE ME TOO!

TRANSPARENT CONCRETE TECHNOLOGY IS NOW AVAILABLE

BEIRUT - LEBANON

aracormc.com info@aracormc.com

SAIFI HARBOR TOWER 1ST FLOOR-

aracormc/

+961 1 444 725
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Bottom Line

Lebanon’s Agony!
Lebanon’s unprecedented 

economic and financial crisis will 
be getting worse in the days or 
weeks to come if no immediate 
relief and reform measures are 
taken.

The country has unfortunately 
lost the confidence of the 
international community and 
rebuilding this trust needs a 
long process with well- defined 
perspectives and objectives based 
on transparency, accountability 
and reform that has been long 
awaited. 

Lebanon has historically been 
famous for its human resources 
that are currently leaving the 
country in one of the largest 
migration seasons since its 
inception back in 1920.

The time has come for serious 
action to be taken. This free fall 
must be stopped and it can be 
stopped. Nations can always be 
saved when there is a will.

An end could be drawn for this 
long agony. 

Rami Rayess
Twitter: @RamiRayess


