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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

ال�صيد جواد عنرت

ال�صيد ايلي خوري

ال�صيد حممود مهدي

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

العربة فـي التنفيذ!

الدولية  املوؤمترات  من  اللبنانية  التوقعات 

مـــرتـــفـــعـــة، ولــــكــــن الـــتـــوقـــعـــات الــــدولــــيــــة مــن 

اإرتــفــاعــًا!  تــوازيــهــا  ال  اللبنانية  االإلـــتـــزامـــات 

فـــالـــتـــجـــارب الــــدولــــيــــة الـــ�ـــصـــابـــقـــة مــــع دعـــم 

االقــتــ�ــصــاد الــلــبــنــاين مل تــكــن دومــــًا م�صجعة 

فـي حتقيق احلد  االإخفاق  لناحية  �صيما  ال 

االأدنى من اال�صالحات االإقت�صادية!

لقد حالت اخلالفات ال�صيا�صية والداخلية 

واالنق�صامات والتجاذبات دون مواكبة لبنان 

فو�صلت  ال�صابقة،  القرارات  لتنفيذ  الكافية 

م�صاعدات وحجبت اأخرى. وهل نن�صى تلويح 

مــوؤ�ــصــ�ــصــات الــتــمــويــل الــدولــيــة مــــرارًا وتــكــرارًا 

خ�ص�صتها  التي  القرو�س  اإتفاقيات  ب�صحب 

لــلــبــنــان بــعــد تـــاأخـــر اإقــــرارهــــا فـــــي املــوؤ�ــصــ�ــصــات 

وهي  تنفيذها،  وتعرث  اللبنانية  الد�صتورية 

اأخرى  نــادرة احل�صول مع دول  كانت مفارقة 

حول العامل؟!

اإعـــداد اخلطط  فـي  يــومــًا  امل�صكلة مل تكن 

هناك  كــان  مــا  فغالبًا  احلكومية،  واملــ�ــصــاريــع 

الــــــــوزارات واالدارات  كـــل  ــي  فـــ مــنــهــا  فــائــ�ــصــًا 

امل�صكلة  ولكن  املــطــلــوب(،  يفوق  )مبــا  العامة 

تكمن  فـي غياب الروؤية التنفيذية للم�صاريع 

اإقــرار عــدٍد من املطالب التي  وهي ت�صتوجب 

املــقــاوالت  قطاع  تنظيم  تعيد  اأن  �صاأنها  مــن 

كــمــبــا�ــصــرة الــعــمــل فـــــي مـــر�ـــصـــوم الــتــ�ــصــنــيــف 

وحتــديــث دفـــرت الــ�ــصــروط واالحـــكـــام الــعــامــة 

االربعينات  �صاريًا منذ مطلع  يــزال  الــذي ال 

فـــــي الـــقـــرن املــا�ــصــي و�ــصــواهــا مـــن اخلــطــوات 

امللحة!

ال يكفي االعداد اجليد للموؤمترات الدولية، 

املهم تهيئة املناخ ال�صيا�صي واالأر�صية املنا�صبة 

امل�صاعدات  من  واال�صتفادة  لتنفيذ القرارات 

املوعودة!

رامي الري�س

Twitter: @RamiRayess

   @almoukawel
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فـي هذا العدد
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اأخبار نقابة املقاولني

اأخبار نقابة املهند�صني 

 اأخبار املقاوالت

اآخر اأخبار امل�صاريع

موؤمتر باري�س 4 : هل نعيد الكّرة؟

لبنان على عتبة الدول النفطية

م�صروع طريق اأجدبرا ـــ بجدرفل

خمطط تو�صيع وتطوير املطار

هل حتل النفايات م�صكلة الكهرباء؟

بنك املعلومات
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Bottom Line
Reform or Chaos!

With preparation underway to 
several international conferences 
to support Lebanon on the verge 
of completion, numerous questions 
pose themselves on this occasion:

Will the Lebanese political 
community be  capable  of  launching 
a comprehensive reform plan, 
increase transparency and fight 
corruption? Will the international 
community be willing, one more 
time, to grant Lebanon support 
despite its remarks on the country’s 
inability to grasp all the provided 
and in light of political divisions 
and institutional paralysis that 
happened earlier?

Lebanon still remembers the 
times when international financial 
institutions threatened to withdraw 
its loans when these were extreme 
delay in their adoption, will that be 
repeated?

   Lebanon is at a crossroads: 
either it will capable to leap into the 
future or it will fall into the abyss of 
chaos! 

Rami Rayess
Twitter: @RamiRayess


