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اال�ستقرار

يجذب اال�ستثمار!

پ طرابل�س تنتظر الطريق الدائري

پ �سور اليابان العظيم!

پ كيف ننظم ال�سراء العام؟



كلمة

لبنان يرف�ض قرو�ضًا دولية!

�سهد لبنان نه�سة �إعمارية غري م�سبوقة 

فـي حقبة �لت�سعينات �ساهمت فـي �إنتقاله 

من مرحلة �لت�سرذم و�لرتدي �القت�سادي 

�إىل مرحلة �لنمو و�لبناء. وتلك �حلقبة، 

رغــم �لــعــديــد مــن �ملــاحــظــات �العــمــارّيــة 

و�المنــائــيــة عــلــى �خلــطــط �لــتــي ُر�ــســمــت 

�لثقة  بــاإعــادة  �ساهمت  �أنــهــا  �إال  ونــفــذت، 

بــلــبــنــان فـــــي �ملــحــافــل �لــدولــيــة ال �سّيما 

و�لدولية  �لعربّية  �لتمويل  هيئات  منها 

هذ�  فـي  �ملتخ�س�سة  �ملالّية  و�ل�سناديق 

�ملجال. 

ميكن �لقول �ليوم �أن هذه �ل�سمعة باتت 

�آخــر تبا�سري  مهددة ب�سكل جــدي، وكانت 

تــلــك �ملــ�ــســاألــة مــا �سبق �أن �أعــلــنــتــه وزيـــرة 

و�لفرنكوفونية  �لتنمية  ل�سوؤون  �لــدولــة 

زيارتها  �أثناء  �أنيك جري�ردين  �لفرن�سية 

وكــالــة  �أن  �أعـــلـــنـــت  �إذ  لـــبـــريوت  خـــــــرية  �الأ

ل�سحب  ت�سطر  قــد  �لفرن�سية  �لتنمية 

166 مليون يورو �سبق لها �أن خ�س�ستها 

لدعم م�ساريع تنموية لبنانية خمتلفة. 

�لد�ستوري  �ل�سلل  فهو حالة  �ل�سبب  �أمــا 

و�ملوؤ�س�ساتي.

من نافل �لقول �أن هناك مبالغ �أخرى 

مو�زية لهذ� �ملبلغ من جهات �أخرى، وهي 

بدورها مهددة بال�سحب ما مل ُت�ستخدم 

و�ن.  قبل فو�ت �الأ

�لتي  �لقليلة  �لــبــلــد�ن  مــن  لبنان  لعل 

منه!  ت�ستفيد  وال  �لتمويل  حت�سل على 

�إنـــهـــا مـــن �لــعــجــائــب �لــلــبــنــانــيــة �لـــتـــي ال 

تنتهي!

ر�مي �لري�س

Twitter: @RamiRayess

جملة �سهرية ت�سدر عن نقابة مقاويل 

�ال�سغال �لعامة و�لبناء �للبنانية

رئي�س التحرير: ر�مي �لري�س

املدير امل�س�ؤول: منيــر ر�فــــــــع

       املدير الفني: �بر�هيم �ل�سريف

     العالقات العامة: دنيا جنم 

              ال�س�ر: علي �سيف �لدين

�العانات:

نها اإدارة املجلة
تراجع ب�ساأ

�سعر �لعدد:

5000 ل.ل.

�لعنو�ن:

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

�لربيد �اللكرتوين:

almoukawel@hotmail.com

lebanese contractor magazine

توزيع �ال�سرت�كات و�ملكتبات:

Top Speed
هاتف: 01/653260/653270

�ال�سرت�ك �ل�سنوي:

فر�د و�ملوؤ�س�سات: لاأ

150.000 ل.ل.

للمنت�سبني �ىل �لنقابة:

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 �د�رة نقابة �ملقاولني

الرئي�س:

�ملهند�س �ل�سيخ فوؤ�د جميل �خلازن

نائب الرئي�س:

�ل�سيد جهاد �لعرب

اأمني ال�سر:

�ل�سيد علي خري�س

اأمني املال:

�ملهند�س ع�سمت �سعب

االع�ساء:

�ملهند�س ح�سني �ملو�سوي

�ملهند�س مارون حلو

�ملهند�س عبدو �سكرية

�ملهند�س جوزف �ملعلوف

�ل�سيد ح�سيب �لري�س

�ل�سيد روجيه كرم

�ل�سيد �سليم م�سعاين

�ل�سيد جو�د عنرت

الهيئة امل�سرفة على املجلة:

�ملهند�س عبدو �سكرية

�ل�سيد �سليم م�سعاين

�ل�سيد علي خري�س

راء وامل�ا�سيع واملقاالت  پ االآ

املدرجة فـي املجلة ال تعرب بال�سرورة 

عن راأي النقابة

�لطباعة:



املقاول اللبناين ــ العدد �158
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فـي هذ� �لعدد

�أخبار نقابة �ملقاولني

�أخبار نقابة �ملهند�سني

 �أخبار �ملقاوالت

�آخر �أخبار �مل�ساريع

 لقاء: رئي�س �إيد�ل فـي حديث لـ »�ملقاول �للبناين«

م�سروع: �لطريق �لد�ئري �لغربي ملدينة طر�بل�س

مقابلة: رئي�س بلدية فرن �ل�سباك لـ »�ملقاول �للبناين«

ر�أي

بنك �ملعلومات

�أخبار �قت�سادية

»�سور �ليابان �لعظيم«
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