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احلكومة اجلديدة:
�إنتظارات وتوقعات!

پ اال�ستثمار ال�صيني
فـي الكويت:
م�شاريع عمالقة!
پ طريق جورة الرتم�س ــ
نهر الذهب ــ وطى اجلوز

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 رافــــــــع
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

�إنتظارات
من احلكومة اجلديدة!
ب� �ع ��د ط� � ��ول �إن � �ت � �ظ� ��ار ،ول � � ��دت احل �ك��وم��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال� �ع� �ت� �ي ��دة� .إ� �س �ت �غ��رق��ت ع�م�ل�ي��ة
الت�أليف ت�سعة �أ�شهر تقريب ًا� ،إرتفع خاللها
ال��دي��ن ال�ع��ام وزاد عجز اخلزينة وتفاقمت
االزمة املالية والنقدية (رغم النفـي الر�سمي
املتكرر) ودخل الي�أ�س �إىل �صفوف املواطنني
من خمتلف ال�شرائح والفئات.
امل� �ه ��م الآن �أن ت �ن �� �ص��رف احل �ك��وم��ة �إىل
العمل اجلدي فـي كل القطاعات بكثري من
ال�شفافـية مب��ا ي�ساهم � ً
أوال فـي �إع ��ادة بناء
امل�صداقية املت�صدعة وي ��ؤدي �إىل مزيد من
التغيري الفعلي امللمو�س من قبل املواطنني.
ل�ع�ل��ه م��ن امل�ف�ـ�ي��د ال �ب��دء مب�ل��ف ال�ك�ه��رب��اء
ال � ��ذي ي �� �ش �ك��ل ع �ب �ئ � ًا ك� �ب�ي�ر ًا ع �ل��ى اخل��زي �ن��ة
وي �ت �ط �ل��ب ح �ل��وال ج��دي��ة وج ��ذري ��ة ل�ت�لاف�ـ��ي
اال�ستمرار بتكبيد اخلزينة بنحو ملياري
دوالر �سنوي ًا .املطلوب كهربائي ًا الكثري من
اخلطوات �أوال الذهاب نحو اخلطط االكرث
ا�ستدامة والأق��ل كلفة بالتوازي مع تفعيل
اجلباية وتعزيز �أعمال ال�صيانة.
لقد �صار املواطن اللبناين ي�شعر بالأ�سى
نتيجة عدم جناح امل�س�ؤولني فـي حل مع�ضلة
ال�ك�ه��رب��اء خ�ل�ال ال���س�ن��وات امل�ن���ص��رم��ة ،وه��و
مدخل هام فـي امللف االقت�صادي عموم ًا.
كل االمل �أن تنجح احلكومة فـي مواجهة
التحديات املتنامية واملرتاكمة و�أن ت�ؤ�س�س
حل �ق �ب��ة ج ��دي ��دة م ��ن ال �ع �م��ل ال �ف �ع��ال على
خمتلف امل�ستويات.

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 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 نقوال �سروجي
ال�سيد ايلي خوري
ال�سيد مر�سيل كريوز

الهيئة امل�شرفة على املجلة:

املهند�س عبدو �سكرية
ال�سيد حممود مهدي

پ الآراء واملوا�ضيع واملقاالت
املدرجة فـي املجلة ال تعرب بال�ضرورة
عن ر�أي النقابة
الطباعة:
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فـي هذا العدد
�أخبار نقابة املقاولني
�أخبار نقابة املهند�سني
�أخبار املقاوالت
احلدث 10 :ن�صائح للحكومة اجلديدة
م�شروع :طريق جورة الرتم�س ــ نهر الذهب ـــ وطى اجلوز

مقابلة :قراءة مالية و�إقت�صادية مع د� .سعيد الفاكهاين
لقاء :د .جا�سم عجاقة  :لإ�صالح املالية العامة و�ضبط الإنفاق...
�إبداع« :نار»  NARم�شروع لبناين مبتكر
بنك املعلومات
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Long months have passed
before the Lebanese people
saw the birth of their new
cabinet. After nine month
of consultations, a new 30
member-government
came
into existence.
Economic challenges stand
at the top list of priorities.
The power sector comes first
with $2 billion of annual losses
amidst the absence of a fullfledged plan that introduces
measures capable of providing
24/ 7 power supply.
Furthermore,
immediate
steps must be taken to confront
the ever growing-size of the
public debt which requires
steps in fighting corruption
on all scales to introduce real
change.
The gap between Lebanese
people and the state has
widened in the last few years
in light of the incapacity to
resolve the basic issues at stake.
The Lebanese people are
awaiting concrete steps in this
regard.

Rami Rayess
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