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م�صروع

يهدف حتقيق الإمناء بني املناطق اىل تاأمني 

م�صتقبل اأف�صل واأكرث ا�صتدامة للقاطنني 

فـي البلدات والقرى النائية، ورفع قدراتها 

الإنتاجية وحت�صني م�صتوياتها املعي�صية 

من اأجل متكني املراأة وال�صباب اقت�صاديًا 

واجتماعيًا فـيها من خالل تطوير �صبكة 

الطرقات، مبا يوفر توا�صاًل مرنًا مع املدن 

الكربى، خ�صو�صًا بعد التطور العمراين 

وال�صكاين الذي �صهدته تلك املناطق نتيجة 

اإرتفاع كلفة احلياة فـي املدن.

من امل�صاريع الإمنائية اجلديدة التي بو�صر 

العمل فـيها طريق جورة الرتم�س ــ وطى اجلوز 

التي �صرتبط منطقة فتوح ك�صروان 

مبنطقة اأعايل ك�صروان لدى 

اإجنازها. »املقاول اللبناين« ت�صلط 

ال�صوء على اأهمية هذا امل�صروع 

احليوي 

للبلدات املت�صلة به. فماذا يت�صمن 

من تفا�صيل...

تب���داأ اأعمال م�رشوع طريق جورة الرتم����س �� نهر الذهب ��� 

وطى اجلوز، الذي �سريبط بني منطقة فتوح ك�رشوان مبنطقة 

اأعايل ك�رشوان، من بلدة ج���ورة الرتم�س التي تبعد حوايل 40 

كيلوم���رتًا عن بريوت وترتفع 1010 اأمتار عن �س���طح البحر، 

لتم���ر يف بل���دة غبالة التي حتاكي اجلب���ل وتالم�س البحر بحكم 

موقعها على احدى الروابي ال�ساخمة يف اعايل فتوح ك�رشوان، 

ي�س���تق اإ�سمها من ال�رشيانية ويعني جبل الطني، اإذ كان الطني 

ي�س���تعمل يف �س���ناعة الفخار، وترتفع غبالة عن �س���طح البحر 

ب���ني 700 �������� 1100 م���رت، وتبع���د عن ب���ريوت35 كل���م وعن 

مركز الق�س���اء 22 كلم، يحدها �س���ماًل الع���ذرا وجورة بدران 

وم���ن ال�رشق نهر الذهب وجنوب���ًا جورة الرتم�س ومن الغرب 

احل�س���ني وغدرا����س؛ و�س���تتابع الطري���ق م�س���ارها ع���رب نهر 

الذهب، امل�س���اتي وعني الدلبة التي حتتفظ باأ�سطورة اأدوني�س 

وع�سرتوت وبطابعها القروي، وهي تطل على البحر ومير يف 

اأ�سفلها نهر ابراهيم، كما تعترب 

عني الدلبة التي ترتفع 1000 مرت عن �س���طح البحر اأر�سًا 

لأقدم املعابد الرومانية، وا�س���مها يدل عليها من �س���جر الدلب 

املنت����رش مبحاذاة عني امل���اء، مرورًا بوطى اجل���وز التي ترتفع 

200 مرت عن �سطح البحر وتبعد 27 كلم عن بريوت، لتنتهي 

مف�صل حيوي يربط بني فتوح 

واأعايل ك�رسوان

طريق جورة الرتم�س ــ نهر الذهب ـــ وطى اجلوز:

مف�صل حيوي يربط بني فتوح 

واأعايل ك�رسوان

پ جدران الدعم املنفذة بعد تو�صيع الطريق.
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پ تكمن اأهمية هذا امل�سروع اأنه 

�سريبط بلدات فتوح ك�سروان بقرى 

اأعايل ك�سروان وهي ت�سم جورة الرتم�س 

غبالة، نهرالذهب، امل�ساتي، عني 

الدلبة، وطى اجلوز و�سوالً اىل طريق 

عام فيطرون ــ فاريا پ 

على طريق عام فيطرون ���� فاريا الفا�سلة بني اجلرد وال�ساحل 

واملمتد من تخوم وادي ال�س���ليب حتى اقدام جبل �س���نني، اأما 

ت�س���مية فيط���رون فتاأتي جت�س���يدًا جلمال موقعه���ا وطبيعتها 

وهي لفظ���ة اإغريقية مرّكبة من »يف« و »طرونا« ، وتعني عر�س 

ال�س���ّيد اأو املوىل، اأما الأ�سل ال�رشياين لالإ�سم فيعني »ال�سخر 

البهي«.

مكونات امل�صروع

يتاأل���ف م����رشوع ج���ورة الرتم����س ������ نه���ر الذهب ������ وطى 

اجل���وز من طريق �رشيع واحد بطول 11.42 كم وعر�س 12 

مرت، وخط �س���ري واحد يف كل اإجت���اه للذهاب والإياب، مع خط 

طوارئ بعر�س  1.2 مرت من كل جانب من جوانب الطريق.

وتت�س���من كمية الأ�س���غال امللحوظة يف روزنامة امل�رشوع 

الأعمال التايل:  

پ حت�سني الإنحراف املوجود يف الطريق احلالية.

پ  بناء جدران دعم فوق وحتت الطريق.

پ اإن�س���اء اأقني���ة جانبية وعبارات من اخلر�س���انة امل�س���لحة 

لت�رشيف مياه الأمطار.

پ نقل وتاأهيل �سبكة الكهرباء.

پ نقل وتاأهيل �سبكة الهاتف.

پ نق���ل وتاأهي���ل �س���بكة املي���اه )بالتن�س���يق والتع���اون م���ع 

الوزارات والدارات املخت�سة(. 

پ  بناء ج�س���م الطريق بعد تاأهيلها وتو�س���يعها ثم تعبيدها 

وتزفيتها.

پ اإن�ساء حواجز لتاأمني ال�سالمة العامة على طول الطريق.

پ و�سع اإ�سارات توجيهية واإر�سادية للمرور.

پ رفع م�ستوى ال�سالمة العامة خالل فرتة الأ�سغال.

تقدم العمل

وفيم���ا ل يتوقع مواجهة املقاول لأي �س���عوبات يف مواقع 

پ العا�صفة الثلجية اأثرت �صلبًا على تقدم العمل.

پ خريطة م�صار 

م�صروع جورة 

الرتم�س.
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پ يتاألف امل�سروع من طريق �سريع 

واحد بطول 11.42 كم وعر�س 12 مرت، 

وخط �سري واحد يف كل اإجتاه للذهاب 

واالإياب، مع خط طوارئ 

بعر�س  1.2 مرت من كل جانب پ 

م�صروع

العمل، باإ�س���تثناء العوامل الطبيعية خالل ف�سل ال�ستاء بحكم 

اإرتف���اع منطقة امل�رشوع بني 1100و1010 اأمتار عن �س���طح 

البح���ر، ولهذا تاأثر موقع الأ�س���غال بالعوا�س���ف التي �رشبت 

لبن���ان يف ال�س���هرين املا�س���يني م���ا دف���ع املق���اول للتوق���ف عن 

العم���ل. جت���در الإ�س���ارة هن���ا اىل اأن املقاول �رشكة »ن�س���يم ابو 

حبيب لل�س���ناعة والتعهدات« قد با�رش العمل يف امل�رشوع فور 

ح�سوله على اأمر املبا�رشة يف ال�ساد�س من �سهر متوز املا�سي 

2018 من اجلهة امل�س���وؤولة اأي جمل�س الإمناء والإعمار، ومع 

ذلك فاإن ن�سبة تقدم العمل لغاية اليوم تبلغ حوايل 16 يف املئة، 

ومن اأبرز الأ�سغال املنفذة نذكر:

پ اإجناز عملية التعبئة بن�سبة %95.

پ الإنتهاء من بناء مكاتب املوقع بن�سبة %95.

پ تنفيذ من اأعمال امل�س���ح كامل���ة لأعمال الطرق واجلدران 

ال�ستنادية بن�سبة 50 %.

پ اكتمال قطع ال�سجر45 % .

پ ن�سبة تقدم العمل يف حفر الطريق ال�رشيع 22 %.

پ ن�سبة تقدم العمل يف احلفريات الإن�سائية والردم %20.

.%30 Cyclopean پ ن�سبة تنفيذ اأعمال اخلر�سانة

التمويل

اأم���ا كلفة اأ�س���غال م����رشوع تاأهيل وحت�س���ني طريق جورة 

الرتم�س �� نهر الذهب ��� وطى اجلوز التي تنفذها �رشكة »ن�سيم 

الإ�ست�س���اري  باإ����رشاف  اب���و حبي���ب لل�س���ناعة والتعه���دات« 

جمموع���ة عقل وجّر، فتبلغ 14،879،174.00 مليون دولر 

مبا يف ذلك �رشيبة القيمة امل�سافة ممولة من اخلزينة اللبنانية.

يبق���ى الق���ول اأخ���ريًا، اأن اإجناز ه���ذا الطري���ق اجلبلي الذي 

ينتظ���ر اإجنازه يف مطلع متوز 2021، �س���يوؤمن �س���بكة مرور 

حديثة خ�سو�س���ًا لدى اإكتمال باقي امل�س���اريع املت�سلة به، ما 

�سي�س���هل التوا�سل ال�س���ياحي والإجتماعي بني بلدات وقرى 

منطقة فتوح ك�رشوان ومنطقة اأعايل ك�رشوان. 

ج. �س

پ من �صبكة املجارير.

پ من الأ�صغال اجلاري تنفيذها.

باإيجاز

امل�رصوع: تاأهيل وحت�سني طريق جورة الرتم�س 

�� نهر الذهب ��� وطى اجلوز

اجلهة امل�ضوؤولة: جمل�س الإمناء والإعمار

لل�س����ناعة  اب����و حبي����ب  ن�س����يم  �رشك����ة  املقــاول: 

والتعهدات

االإ�ضت�ضاري: جمموعة عقل وجّر

التمويل: اخلزينة اللبنانية

ملي����ون   14،879،174.00 امل�ــرصوع:  كلفــة 

دولر

تاريخ االإجناز: 6 متوز2021


