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�إنطالقة جديدة
فـي �لعام �جلديد؟ 

پ �لتجديد للحلو 

     نقيبًا للمقاولني

پ ج�سر جل �لديب: 

     بعد 6 �سنو�ت!
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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
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ال�صيد 

ال�صيد ايلي خوري

ال�صيد 

الهيئة امل�سرفة على املجلة:

املهند�س عبدو �صكرية

ال�صيد �صليم م�صعالين

املهند�س اإبراهيم طيارة

پ االآراء وامل�ا�سيع واملقاالت 

املدرجة فـي املجلة ال تعرب بال�سرورة 

عن راأي النقابة

الطباعة:

كلمة

النفط اللبناين: 

نعمة اأم نقمة!

ال �صك اأن االأزمــة ال�صيا�صية احلــادة التي 

مــــرت بــهــا الـــبـــالد عــلــى خــلــفــيــة االإ�ــصــتــقــالــة 

املــفــاجــئــة لــرئــيــ�ــس الــــــوزراء �ــصــعــد احلــريــري 

اإمكانية  ثــمــة  اأن  ك�صفت  عنها  تــراجــعــه  ثــم 

بــكــثــر من  الـــبـــالد  �ـــصـــووؤن  حــقــيــقــيــة الإدارة 

اإىل  غالبًا  يف�صي  ممــا  والـــرتوي  العقالنية 

نتائج جيدة على امل�صتوى الوطني ككل.

االإنــقــطــاع املــفــاجــىء يف عــمــل املــوؤ�ــصــ�ــصــات 

الد�صتورية ثم معاودته بقرارات كبرة مثل 

املوافقة على تلزمي بلوكني نفطيني يف املياه 

اأمام  املجال  يفتح  اإمنــا  اللبنانية  االإقليمية 

اإنتظرها  لطاملا  كــبــرة  اإقت�صادية  خــطــوات 

الــلــبــنــانــيــون بــعــد اأن تــعــرت لــ�ــصــنــوات بفعل 

بناء  دون  التي حالت  ال�صيا�صية  التجاذبات 

تفاهمات حولها.

الــراأي غر املطبق يف لبنان،  ومبعزل عن 

فـــ�ـــصـــل اخلــــالفــــات  �ـــــصـــــرورة  اإىل  واملــــرتــــكــــز 

ال�صيا�صية عن اإدارة ال�صوؤون االإقت�صادية وهو 

االأ�صح، اإال اأن املهم االآن اأن العمل بالقطاع 

النفطي قد �صلك م�صاره ال�صحيح، وهو ما 

قد يحدث حتواًل كبرًا يف البنية االإقت�صادية 

الوطنية.

ولــكــن بــقــدر مـــا يــفــتــح الــقــطــاع النفطي 

فر�صًا اأمام لبنان، بقدر ما يفر�س حتديات 

عليه يف الوقت ذاته خ�صو�صًا لناحية اإعتماد 

ذلك  االإجــــراء  املرعية  واالأ�ــصــول  ال�صفافية 

اإنتباهًا  ت�صتوجب  الوطنية  الـــروة  هــذه  اأن 

ويـــقـــظـــة مــ�ــصــاعــفــة حـــفـــاظـــًا عـــلـــى حــقــوق 

االأجيال الطالعة. 

وكل عام واأنتم بخر.

رامي الري�س

Twitter: @RamiRayess

   @ almoukawel
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فـي هذا العدد
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Bottom Line
Oil and Gas: 

Opportunity or Curse!

After the unexpected interruption 
in the work of the constitutional 
institutions in light of Prime 
Minster Saad Hariri’s abrupt 
resignation and then his withdrawal 
of this resignation, clear evidence 
has shown that the possibility of 
running the affairs of the state with 
reason and responsibility could 
yield positive results.

The cabinet issued, after it 
resumed its work, a historical 
decision that tendered two blocks 
in the Lebanese regional water to 
exploit oil and gas. This was a long- 
awaited decision that has been 
delayed for years in light of political 
differences.

Despite the fact that economic 
issues should be dealt with apart 
from political considerations, this 
has never been the case in Lebanon, 
unfortunately. 

The oil and gas sector presents 
an opportunity and a challenge 
simultaneously for Lebanon. The 
more the cabinet and the concerned 
ministries conform to transparency 
and the rule of law, the more the 
country will benefit from this 
national wealth that will restructure 
the whole economic make-up of 
Lebanon.

Thus, Lebanon can make use of 
this new promising sector, or else it 
will be a curse!

Rami Rayess
Twitter: @RamiRayess




