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پ �إعادة �إعمار العراق:
هل �إنطلقت ً
فعال؟
پ لبنان على عتبة
نادي الدول النفطية!

Lebanese Contractor

تن�شر م�شاريع لبنان
�أمام م�ؤمتر «�سيدر»:
نحو  71مليار
دوالر للتنفيذ

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
@almoukawel

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

الرئي�س:

العربة فـي التنفيذ!
التوقعات اللبنانية من امل�ؤمترات الدولية
م���رت���ف���ع���ة ،ول����ك����ن ال���ت���وق���ع���ات ال����دول����ي����ة م��ن
الإل���ت���زام���ات اللبنانية ال ت��وازي��ه��ا �إرت��ف��اع�� ًا!
ف���ال���ت���ج���ارب ال����دول����ي����ة ال�������س���اب���ق���ة م����ع دع���م
االق��ت�����ص��اد ال��ل��ب��ن��اين مل ت��ك��ن دوم���� ًا م�شجعة
ال �سيما لناحية الإخفاق فـي حتقيق احلد
الأدنى من اال�صالحات الإقت�صادية!
لقد حالت اخلالفات ال�سيا�سية والداخلية
واالنق�سامات والتجاذبات دون مواكبة لبنان
الكافية لتنفيذ القرارات ال�سابقة ،فو�صلت
م�ساعدات وحجبت �أخرى .وهل نن�سى تلويح
م ؤ������س�����س��ات ال��ت��م��وي��ل ال��دول��ي��ة م����رار ًا وت��ك��رار ًا
ب�سحب �إتفاقيات القرو�ض التي خ�ص�صتها
ل��ل��ب��ن��ان ب��ع��د ت����أخ���ر �إق����راره����ا ف��ـ��ي امل ؤ������س�����س��ات
الد�ستورية اللبنانية وتعرث تنفيذها ،وهي
كانت مفارقة ن��ادرة احل�صول مع دول �أخرى
حول العامل؟!
ً
امل�شكلة مل تكن ي��وم��ا فـي إ�ع���داد اخلطط
وامل�����ش��اري��ع احلكومية ،فغالب ًا م��ا ك��ان هناك
ف��ائ�����ض�� ًا م��ن��ه��ا ف��ـ��ي ك���ل ال��������وزارات واالدارات
العامة (مب��ا يفوق امل��ط��ل��وب) ،ولكن امل�شكلة
تكمن فـي غياب الر�ؤية التنفيذية للم�شاريع
��دد من املطالب التي
وهي ت�ستوجب �إق��رار ع ٍ
م��ن �ش�أنها �أن تعيد تنظيم قطاع امل��ق��اوالت
ك��م��ب��ا���ش��رة ال��ع��م��ل ف��ـ��ي م���ر����س���وم ال��ت�����ص��ن��ي��ف
وحت��دي��ث دف�ت�ر ال�����ش��روط واالح���ك���ام ال��ع��ام��ة
ال��ذي ال ي��زال �ساري ًا منذ مطلع االربعينات
ف��ـ��ي ال���ق���رن امل��ا���ض��ي و���س��واه��ا م���ن اخل��ط��وات
امللحة!
ال يكفي االعداد اجليد للم�ؤمترات الدولية،
املهم تهيئة املناخ ال�سيا�سي والأر�ضية املنا�سبة
لتنفيذ القرارات واال�ستفادة من امل�ساعدات
املوعودة!

رامي الري�س

Twitter: @RamiRayess
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املهند�س مارون احللو

نائب الرئي�س:

ال�سيد جهاد العرب

�أمني ال�سر:

ال�سيد حممود مهدي

�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
�أخبار نقابة املهند�سني
�أخبار املقاوالت
�آخر �أخبار امل�شاريع
م�ؤمتر باري�س  : 4هل نعيد الك ّرة؟
لبنان على عتبة الدول النفطية
م�شروع طريق �أجدبرا ـ ـ بجدرفل
خمطط تو�سيع وتطوير املطار
هل حتل النفايات م�شكلة الكهرباء؟
بنك املعلومات
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LEBANESE

CONTRACTOR
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
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