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 م�سروع حدث اجلبة - ح�سرون
االمناء املتوازن...

لبنان و »التجارة العاملية«:

راء؟ ملاذا ت�سارب االآ

لقاء خا�س مع نقيب املهند�سني فـي طرابل�س ماريو�س البعيني

پ جمموعة »بيبلو�س«

    تكرم احللو



كلمة

حتمال! و�ضع غري قابل للإ

الت�سويف  فـي  �ــســتــمــرار  الإ مـــررًا  يعد  مل 

�ستحقاقات  واملماطلة ل �سيما فـي م�ساألة الإ

الد�ستورّية الداهمة. فالتعرث املوؤ�س�ساتي بلغ 

اأوجه ب�سبب غياب راأ�س الدولة منذ ما يزيد 

عن �سنة ون�سف ولقد ترك ذلك م�ساعفات 

هــائــلــة عــلــى خمــتــلــف الــ�ــســعــد الــ�ــســيــا�ــســيــة 

جتماعية. قت�سادية والإ والد�ستورية والإ

والــــــوزارات  الــعــامــة  دارات  الإ فـــــي  الــرهــل 

واملوؤ�س�سات احلكومية اأي�سًا بلغ درجات غري 

للتفريغ  مبّيتة  نوايا  هناك  وكــاأن  م�سبوقة 

املنهجي للدولة من م�سمونها ومن وظيفتها 

قت�سادية.  جتماعية والإ ال�سيا�سّية والإ

ولــكــن الـــ�ـــســـوؤال الــــذي يــطــرح نــفــ�ــســه: من 

املــ�ــســتــفــيــد فــعــًا مـــن اإنــهــيــار اأ�ــســ�ــس الــدولــة 

داريــــــــة والــتــنــظــيــمــيــة؟ وهــل  وهــيــكــلــيــتــهــا الإ

اإنــــهــــيــــار هـــــذا املــــ�ــــســــروع يــ�ــســب حــقــيــقــة  اأن 

الــعــلــيــا وم�سلحة  الــوطــنــّيــة  املــ�ــســلــحــة  فـــــي 

اللبنانيني؟ وهل يجوز فـي ظل هذه اللحظة 

اأمــام  املجال  اإف�ساح  قليمي  الإ لتهاب  الإ من 

نـــحـــدار بـــدل الــبــحــث اجلــدي  املــزيــد مــن الإ

اأمنيًا  الداخلية  ال�ساحة  حت�سني  �سبل  فـي 

و�سيا�سيًا ود�ستوريًا واإقت�ساديًا؟

الـــهـــيـــئـــات  تـــتـــخـــذهـــا  الــــتــــي  املــــــبــــــادرة  اإن 

قت�سادية ل�سد ثغرات الدولة وغيابها �سبه  الإ

الكامل عن ممار�سة دورها ي�ستحق التقدير 

الفردية  املــبــادرة  ثقافة  اأهــمــيــة  يعك�س  وهــو 

مر  على  اللبنانيون  بها  متــّيــز  لطاملا  الــتــي 

العقود. 

على اأمل اخلروج من النفق �سريعًا!

رامي الري�س

Twitter: @RamiRayess

جملة �سهرية ت�سدر عن نقابة مقاويل 

ال�سغال العامة والبناء اللبنانية

رئي�س التحرير: رامي الري�س

املدير امل�س�ؤول: منيــر رافــــــــع

       املدير الفني: ابراهيم ال�سريف

     العالقات العامة: دنيا جنم 

              ال�س�ر: علي �سيف الدين

العانات:

نها اإدارة املجلة
تراجع ب�ساأ

�سعر 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

الريد اللكروين:

almoukawel@hotmail.com

lebanese contractor magazine

توزيع ال�سراكات واملكتبات:

Top Speed
هاتف: 01/653260/653270

ال�سراك ال�سنوي:

فراد واملوؤ�س�سات: لاأ

150.000 ل.ل.

للمنت�سبني 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�سيخ فوؤاد جميل اخلازن

الرئي�س:

املهند�س مارون احللو

 نائب الرئي�س:

ال�سيد جهاد العرب

اأمني ال�سر:

ال�سيد �سليم م�سعاين

اأمني املال:

املهند�س ع�سمت �سعب

االع�ساء:

املهند�س ح�سني املو�سوي

املهند�س عبدو �سكرية

املهند�س جوزف املعلوف

املهند�س �سارل اده

ال�سيد ح�سيب الري�س

ال�سيد جواد عنر

ال�سيد ايلي خوري

ال�سيد حممود مهدي

الهيئة امل�سرفة على املجلة:

املهند�س عبدو �سكرية

ال�سيد �سليم م�سعاين

راء وامل�ا�سيع واملقاالت  پ االآ

املدرجة فـي املجلة ال تعرب بال�سرورة 

عن راأي النقابة

الطباعة:



فـي هذا العدد

اأخبار نقابة املقاولني

اأخبار نقابة املهند�سني

 اأخبار املقاولت

 ق�سايا: حول ان�سمام لبنان اإىل منظمة التجارة العاملية

 م�سروع : طريق حدث اجلبة - ح�سرون

مقابلة: النقيب بعيني: �سنواجه تفريخ كليات الهند�سة

متابعة: اأي م�سري للم�ساريع بعد اقرارها فـي جمل�س النواب؟

بنك املعلومات

 اأخبار اقت�سادية

اقت�ساد دويل
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