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ي�صكل تطوير �صبكة الطرقات خارج العا�صمة 

مف�صاًل مهمًا فـي التنمية امل�صتدامة، 

للبلدات والقرى كونها �صتوفر لها توا�صاًل 

مع العا�صمة حيث تتمركز معظم االأعمال، 

االأمر الذي �صجع النا�س على االإنتقال 

اليها بعد ارتفاع كلفة ال�صكن فـي بريوت 

و�صواحيها. باالإ�صافة اىل ذلك فاإن هذه 

امل�صاريع االإمنائية ت�صاهم فـي رفع كفاءة 

م�صتوى التنقل على 

الطرقات اجلبلية وتوؤمن 

�صالمة العابرين عليها، 

كما تدعم التنمية 

االإقت�صادية واالإجتماعية 

وال�صياحية. »املقاول 

اللبناين« ت�صلط ال�صوء 

فـي هذا العدد على 

م�صروع طريق عني 

احلورــ  داريا ــ عانوت 

ــ مفرق الزعرورية 

الإبراز فوائده واأهميته 

للبلدات والقرى املرتبطة 

مبفا�صله املرورية فـي هذا 

التحقيق...

يب����داأ م�����رضوع تو�شيع وتاأهيل طريق ع����ني احلور��  داريا 

������ عان����وت �� مف����رق الزعروري����ة من نهاي����ة طري����ق ال�شعديات 

������� ع����ني احل����ور ف�ي بلدة ع����ني احلور الت����ي تقع �شم����ن بلدات 

وقرى اقلي����م اخلروب ف�ي ق�شاء ال�ش����وف، تبعد عن بريوت 

30 كل����م وترتفع عن �شطح البحر 700 م����رت، ليكمل م�شاره 

ع����رب بل����دة  داري����ا ويعن����ي اإ�شمه����ا البي����ت اأو ال����دار وي����رتاوح 

اإرتفاعه����ا ع����ن �شط����ح البحر ب����ني 600 و 800 م����رتًا  وتبعد 

ع����ن العا�شمة 40 كلم، وتقع داري����ا على جمموعة من التالل 

 واله�شاب التي تت�شكل منها مدرجات زراعية ت�شلح لزراعة 

الزيت����ون والعن����ب والت����ني ف�����ي ح����ني اأن ق�ش����م م����ن اأرا�شيها 

تعزيز التوا�صل 

بني ال�صاحل واجلبل

تو�صيع طريق عني احلورــ  داريا ــ عانوت ــ مفرق الزعرورية:

تعزيز التوا�صل 

بني ال�صاحل واجلبل
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پ �سي�ستفـيد جميع اأبناء اإقليم اخلروب 

وال�سوف الأعلى من تنفـيذ م�سروع 

طريق عني احلورــ  داريا ــ عانوت ــ 

مفرق الزعرورية پ 
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املنب�شطة ت����زرع ف�يها احلبوب واخل�شار، كم����ا يتواجد ف�يها 

جمموع����ة م����ن الغابات ال�شغ����رية، كم����ا يعرب امل�����رضوع بلدة 

عان����وت التي تبع����د حوايل 50 كلم عن ب����ريوت وترتفع 740 

 مرت ع����ن �شط����ح البحر و�ش����وًل اىل مف����رق الزعروري����ة التي 

تبع����د 50 كل����م ع����ن العا�شمة وترتف����ع 700 مرت ع����ن �شطح 

البحر. 

فوائد امل�صروع االإمنائية

�شي�شتف�يد جمي����ع اأبناء اإقليم اخل����روب وال�شوف الأعلى 

 م����ن تنف�ي����ذ م�����رضوع طريق ع����ني احلور������  داري����ا �� عان����وت �� 

مف����رق الزعروري����ة اجلدي����د كون����ه �شي�شاه����م ف�����ي ت�شهي����ل 

وتفعي����ل حركة املواطنني وال�شلع وكاف����ة اخلدمات املوجودة 

 �شم����ن منطق����ة اإقليم اخل����روب وال�شوف الأعل����ى والتوا�شل 

القائ����م بينه����ا وب����ني حرك����ة الإنتق����ال اليومي����ة نح����و ب����ريوت 

واجلنوب.

مكونات امل�صروع

طري����ق  وتاأهي����ل  تو�شي����ع  م�����رضوع  اأ�شغ����ال   تت�شم����ن 

 ع����ني احلور��  داري����ا �� عانوت ������ مفرق الزعروري����ة  التي متتد 

عل����ى م�شاح����ة خم�ش����ة كيلوم����رتات وثمامنائة م����رت الأعمال 

التالية:

���������� تو�شيع الطريق احلالية لت�شب����ح بعر�س ع�رضة اأمتار 

من الإ�شفلت.

������ يتوزع الطريق على م�رضبني بعر�س خم�شة اأمتار ف�ي 

كل اإجتاه مع اأكتاف على اجلوانب. 

����������� بن����اء ج����دران دعم م����ن الباط����ون امل�شلح عل����ى اأق�شام 

الطريق مع ما تت�شمنه من اأ�شغال احلفر والردميات.

������ اإن�شاء اأقنية لت�رضيف مياه الأمطار.

���������� اإن�شاء �شبك����ة لل�رضف ال�شح����ي لأن الطريق متر ف�ي 

بلدات ماأهولة.

���������� اإن�ش����اء �شبكة ملياه ال�����رضب وفق احلاجة ف�����ي املناطق 

املت�شلة بامل�رضوع.

t
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م�شروع

التحتي����ة  والبن����ى  الكهربائي����ة  الأعم����دة  بع�����س  نق����ل   ����������

املوجودة.

������� بناء حواجز لل�شالمة العامة وو�شع اإ�شارات توجيهية 

وتر�شيم الطريق  

�صعوبات 

ف�����ي م����ا يتعل����ق بال�شعوب����ات، يعت����رب م�����رضوع تو�شيع 

وتاأهيل طريق عني احلور��  داريا �� عانوت �� مفرق الزعرورية 

م����ن امل�شاري����ع التي ل تت�شم����ن اإ�شكاليات ف�����ي مواقع العمل 

باإ�شتثناء ع����دم تنف�يذ بع�س الإ�شتم����الكات ف�ي بع�س القرى 

رغم دفع الأموال امل�شتحقة لأ�شحابها.

تقدم العمل 

طري����ق  وتاأهي����ل  تو�شي����ع  ا�شغ����ال  ف����اإن  ح����ال،  اأي   ف�����ي 

ع����ني احلور��  داريا �� عانوت ������ مفرق الزعرورية التي ُي�رضف 

عليها الإ�شت�شاري كريدو، بداأت مع ح�شول املقاول »�رضكة 

حن����ا اخل����وري واإخوان����ه للتج����ارة واملق����اولت والتعّه����دات 

العام����ة« على اأم����ر املبا�����رضة بالعمل ف�����ي 2017/10/11، 

ف�����ي   25 ن�شبت����ه  م����ا  املتعه����د  نف����ذ  الف����رتة  ه����ذه   وخ����الل 

املئ����ة من حج����م الأ�شغ����ال امللحوظة ف�����ي الدرا�ش����ة الهند�شية 

الأ�ش����ول  وف����ق  تنف�يذه����ا  ويت����ّم  مّت  والت����ي   للم�����رضوع، 

 الفني����ة وبج����ودة عالي����ة م����ع مراع����اة توف�����ري كل متطلب����ات 

ال�شالمة العامة.  

متويل امل�صروع

جت����در  ذل����ك،  اىل 

كلف����ة  اأن  اىل  الإ�ش����ارة 

م�����رضوع  اأ�شغ����ال 

تو�شي����ع وتاأهي����ل طريق ع����ني احلور��  داريا �� عان����وت �� مفرق 

الزعروري����ة تق����ّدر مبدئي����ًا ب����� 6،677،889 مالي����ني دولر 

 ممول����ة م����ن اخلزين����ة اللبناني����ة. اأم����ا موع����د و�ش����ع الطري����ق 

ف�����ي اخلدم����ة فمحدد وف����ق روزنام����ة الأ�شغ����ال ف�����ي ني�شان 

.2019

 يبقى القول اأخريًا، اأن اإجناز تاأهيل وتو�شيع هذه الطريق 

�شيوؤم����ن خط����وط �شري مرن����ة ُت�شه����ل التوا�شل ب����ني البلدات 

والقرى املت�شلة به. 

جوزفني �صديد

باإيجاز

امل�ــرضوع: تو�شي����ع وتاأهيل طريق ع����ني احلور��  

داريا �� عانوت �� مفرق الزعرورية.

اجلهة امل�ض�ؤولة: جمل�س الإمناء والإعمار.

الإ�ضت�ضاري: كريدو.

املقــاول: �رضكة حنا اخل����وري واإخوانه للتجارة 

واملقاولت والتعّهدات العامة.

الكلفة: 6،677،889 ماليني دولر.

التم�يل: اخلزينة اللبنانية.

تاريخ الإجناز املبدئي: ني�شان 2019.


