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 الكهرباء فـي لبنان:
احللم امل�ستحيل!

پ هل تذكرون 

»األي�سار« ولينور«؟

پ نفق بحمدون: 

بداية »اخلال�ص«!

»املقاول اللبناين« تفتح امللف...



3 املقاول اللبناين ــ العدد 172

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 �صليم م�صعالين

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

العافية املفقودة! 

اإنتعا�س العمل فـي املوؤ�ص�صات الد�صتورية 

ي�صاهم اإىل حد بعيد فـي حتريك العجلة 

عن  االإنتظام  غياب  اأن  ذلــك  االإقت�صادية، 

عــمــل هـــذه املــوؤ�ــصــ�ــصــات فـــــي حــقــبــة �صابقة 

اأدى اإىل تعرث احللول وتفاقم امل�صاكل فـي 

العديد من امللفات املعي�صية واالإجتماعية. 

هذا ال يعني طبعًا اأن احللول ال�صحرية 

جاهزة واأن كل الطرقات باتت �صالكة، ولكن 

عــلــى االأقـــــل اأ�ــصــبــح ممــكــنــًا الــ�ــصــغــط فـي 

والكفيلة بتغيري  املطلوبة  القرارات  اإتخاذ 

الواقع القائم راهنًا. 

مـــهـــمـــا يـــكـــن مــــن اأمــــــــر، فـــــــاإن الــقــ�ــصــايــا 

قــرارات جريئة.  اإتخاذ  ت�صتوجب  املرتاكمة 

قــــطــــاع الــــكــــهــــربــــاء عـــلـــى �ـــصـــبـــيـــل املــــثــــال، 

من  دوالر  مــلــيــاري  نــحــو  �ــصــنــويــًا  ي�صتنزف 

يح�صل  ال  واملـــواطـــن  اللبنانية،  اخلــزيــنــة 

ممكنًا  يعد  مل  امللف  هــذا  الكهرباء!  على 

االإ�ــصــتــمــرار فيه دون حــلــول جــذريــة، وهــذا 

الق�صية  هــذه  الــ�ــصــوء على  ي�صلط  الــعــدد 

بكل اإ�صكالياتها ومفا�صلها املعقدة. 

توجه  هــو  العامة  املــوازنــة  اإقـــرار م�صروع 

الــدولــة  اإ�ــصــتــمــرار  اإذ ال ميكن  �صليم وهـــام، 

غربية  وهــذه ظاهرة  ل�صنوات،  موازنة  دون 

على كل امل�صتويات ال�صيا�صية واالإقت�صادية 

واملالية والنقدية! 

املـــهـــم، فـــــي نــهــايــة املـــطـــاف، اأن تــتــحــرك 

االإقت�صاد  يبداأ  لكي  الــراكــدة،  امللفات  هذه 

باإ�صتعادة عافيته املفقودة! 

رامي الري�س

Twitter: @RamiRayess

   @almoukawel
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فـي هذا العدد

اأخبار نقابة املقاولني

اأخبار نقابة املهند�صني 

 اأخبار املقاوالت

اآخر اأخبار امل�صاريع

م�صروع : طريق بعل�صميه ـــ بحمدون ـــ �صوفر

اأزمة: الكهرباء فـي لبنان 

مقابلة: احلايك: ال�صراكة هدفها تقا�صم املخاطر

بنك املعلومات

اأخبار اقت�صادية

تقرير: خ�صائر الكوارث الطبيعية قيا�صية للتنمية واالإقت�صاد
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Bottom Line
Immunity!

Reviving constitutional 
institutions is remarkably 
important for the economy. The 
phases that Lebanon had passed 
through couple of years back 
paralyzed all possibilities for 
economic and social recovery. 

There is utmost necessity 
that plans be implemented to 
reform sectors like the power 
and electricity sector that costs 
the government an annual loss 
mounting to $2 billion, and 
electricity is not there yet!

Furthermore, issuing the 
public budget after years of 
interruption carries significant 
importance and will definitely 
yield positive repercussions 
at the economic, fiscal and 
monetary policies. 

If there is sufficient political 
will, there will be a way to achieve 
more accomplishments at the 
economic level. This is the main 
concern of the economic sectors 
and the people simultaneously.

Finally, preserving economic 
immunity is equally important 
to political and security 
immunity.

Rami Rayess
Twitter: @RamiRayess


