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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 رافـ ـ ـ ــع
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

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

لبنان
قاعدة �إقليمية !
ح��ال��ة التعرث امل�ؤ�س�ساتي والد�ستوري
الآخ���������ذة ف���ـ���ي ال���ت���م���دد وال���ت���و����س���ع ن��ح��و
خمتلف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية باتت تنذر
مبخاطر وخيمة على الرتكيبة الوطنية
برمتها وتطرح ت�سا�ؤالت جدية حول �سبل
ت��ط��وي��ق��ه��ا وت�لاف��ـ��ي ال�����س��ق��وط ف��ـ��ي ح��ال��ة
ال�شلل ال��ت��ام ال��ذي يزيد م��ن الإنك�شاف
ال�سيا�سي والأمني والإقت�صادي.
ف��ـ��ي ال���وق���ت ال����ذي ت��ت��ل��ب��د ف��ي��ه ال��غ��ي��وم
الإقليمية وت�شي بتو�سع حالة التقهقر
والإن��ح��ط��اط ع��ل��ى خمتلف امل�ستويات،
م��ن املمكن للبنان ،ب�إ�ستقراره امل��ح��دود،
�أن ي�شكل متنف�س ًا جدي ًا مل�شاكل املنطقة،
لي�س على قاعدة حتوله جمدد ًا �إىل �ساحة
لت�صفية ال�صراعات الدولية والإقليمية،
لي���ج���اب���ي فـي
إ�من����ا م��ن��ط��ل��ق�� ًا ل��ل��ت��ع��اون ا إ
الق�ضايا الإقت�صادية والإعمارية.
ي�ستطيع لبنان ،بنظامه الإقت�صادي
احل��ر (ول��و �أن جانب ًا من حريته الزائدة
تالم�س حدود الفو�ضى)� ،أن ي�شكل موقع ًا
متقدم ًا فـي العناوين املطروحة للمرحلة
املقبلة وفـي طليعتها ق�ضية �إعادة �إعمار
���س��وري��ا ح�ين تن�ضج ال���ظ���روف لتحقيق
ت�سوية �سيا�سية.
املهم تدارك املخاطر املتنامية وحت�صني
ال�����س��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة �إزاء ه���ذه امل��خ��اط��ر
ل��ت�لاف��ـ��ي ال�������س���ق���وط ف���ـ���ي ف����خ ال��ت�����ش��رذم
والإنق�سام.

رامي الري�س
Twitter: @RamiRayess
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الرئي�س:

املهند�س مارون احللو

نائب الرئي�س:

ال�سيد جهاد العرب

�أمني ال�سر:

ال�سيد �سليم م�شعالين

�أمني املال:

املهند�س ع�صمت �صعب

االع�ضاء:

املهند�س ح�سني املو�سوي
املهند�س عبدو �سكرية
املهند�س جوزف املعلوف
املهند�س �شارل اده
ال�سيد ح�سيب الري�س
ال�سيد جواد عنرت
ال�سيد ايلي خوري
ال�سيد حممود مهدي

الهيئة امل�شرفة على املجلة:

املهند�س عبدو �سكرية
ال�سيد �سليم م�شعالين
املهند�س �إبراهيم طيارة

پ الآراء واملوا�ضيع واملقاالت
املدرجة فـي املجلة ال تعرب بال�ضرورة
عن ر�أي النقابة
الطباعة:
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�أخبار نقابة املقاولني
ر�أي
مقابلة
�أخبار نقابة املهند�سني
�أخبار املقاوالت
�آخر اأخبار امل�شاريع
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�أخبار اقت�صادية
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