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تحقيق
املسافة الفاصلة بني الفرن األول على مدخل أوتوستراد جونية والفرن الرقم عشرين على
مخرج ّاألوتوستراد ال تتعدى ّالكيلومتر الواحد .أمام كل فرن «موقف لحظة» مرتجل ومخالف،
ما يضيق األوتوستراد املتحول إلى مجرد طريق

أوتوستراد جونية من خط
يتعثر
سريع إلى خط ّ
ريتا بولس شهوان
بمحاذاة الخط السريع.
هي سوق كاملة ّ
س��وق تعتدي محالها على «تراجعات
س ��اف ��ة ال � ًف ��اص �ل ��ة بني
ال � �ط� ��ري� ��ق» ،أي امل� � ّ
األوتوستراد ومحال ،إضافة إلى كونها
يجعلها،
هي شخصيًا غير نظامية ،ما ُ
إلى جانب أزمة السير «الوطنية» ،تفاقم
أزمة السير في محيط جونية.
ف��ي ه ��ذه امل �س��اف��ة ال �ق �ص �ي��رة ،ي�ق��ف أكثر
م��ن  15ع�ن�ص�رًا م��ن ال � ��درك ،ح�ت��ى لتكاد
ت �ص��حّ م� �ع ��ادل ��ة أن ل �ك��ل م �ح��ل م ��ن تلك
امل� �ح ��ال «درك� � ّ�ي� ��ًا» .ورغ� ��م ه ��ذا الحضور
األوتوستراد،
ال�ك�ث�ي��ف ع�ل��ى ط ��ول خ��ط
ً
ف��إن وج��وده��م ال يحمي م��واط��ن��ا أصبح
ً
مجبرا على تأمني طريقه بنفسه ،وإطالق
«الزمامير» ضمن خط سير من املفترض
أن يكون ّ
مؤمنًا .إال أن الحذر من ضربة
ّ
خلفية «ف�ج��ائ�ي��ة» ،ق��د يسببها متسوق
يخرج بسيارته «خليفاني» م��ن موقف
ال �ف��رن أو ال�س��وب��ر م��ارك��ت ،يبطئ حركة
ال�س�ي��ارات بطريقة ت�ك��اد ت�ك��ون مفجعة.
ه �ك ��ذا ت� �ح � ّ�ول أوت ��وس� �ت ��راد ج��ون �ي��ة من
خط سريع ،إل��ى خط «يتأتئ» ،وبالكاد
ّ
يؤمن سير السيارات اآلتية من بيروت
ن �ح��و ال �ش �م��ال وب��ال � ّع �ك��س ...والنتيجة
«زحمة» وصراخ وتشنج وحوادث سير
ً
ليال ونهارًا وبالجملة ،ومحضر ضبط
ّ
ب�ح��ق م �ت �س��وق ات �خ��ذ م��ن األوتوستراد
وت ��راج� �ع ��ات ال �ط��ري��ق «م ��وق ��ف لحظة».
ال�غ��ري��ب ف��ي امل�س��أل��ة أن ش �ك��وى الناس،
التي نقلها اإلعالم في السنوات املاضية،
لم تجد آذانًا صاغية.
إل��ى ج��ان��ب ال �ط��ري��ق ،ق��رب أح��د األفران،
ي�ق��ف ع�ن�ص��ر ال� ��درك ع��اج �زًا أم ��ام مشهد
ف��وض��ى ع ��ارم ��ة .ي� �ح � ّ�رك دف �ت��ر محاضر
ال �ض �ب��ط .ي�ف�ت��ح ح��دي�ث��ًا م��ع زوار الفرن.

القدرة االستيعابية
لفت مصدر مسؤول في مجلس اإلنماء
واإلع �م��ار إل��ى أن ه��دف م �ش��روع توسيع
األوت ��وس �ت ��راد ال �ح��ال��ي ف��ي ج��ون �ي��ة ،الذي
ي �ق��وم امل �ج �ل��س ب ��إع ��داد دراس � ��ة الجدوى
االقتصادية واألث��ر البيئي ل��ه لعرضهما
ع�ل��ى ال�ب�ن��ك األوروب � ��ي« ،ي�ك�م��ن ف��ي زيادة
القدرة االستيعابية لألوتوستراد بنسبة
 %50على القدرة الحالية خالل ساعات
ال ��ذروة ،ورف��ع مستوى السالمة املرورية
ع �ل �ي��ه م ��ن خ �ل��ال زي � � ��ادة م� �س ��رب ثالث،
وت ��أم�ي�ن ط ��رق خ��دم��ة ج��ان�ب�ي��ة منفصلة
عن مسارب سير األوتوستراد السريع،
ّ
مصممة وف��ق املعايير الدولية للتخفيف
م��ن االح �ت �ك��اك ال �ن��ات��ج ح��ال�ي��ًا م��ن دخول
ال � �س � �ي� ��ارات وخ� ��روج � �ه� ��ا ع � �م� ��ودي� ��ًا ،من
امل �ن �ش��آت امل �ح��اذي��ة ل�ل�أوت��وس �ت��راد ،التي
ت �س� ّ�ب��ب إم� ��ا ح� � ��وادث اص� �ط ��دام م ��ع خط

س�ي��ر األوت��وس �ت��راد أو ًع��رق�ل�ت��ه .وإنشاء
ج�س��ور للمشاة تسهيال النتقالهم من
ج�ه��ة ال ��ى أخ� ��رى ،دون اض �ط��راره��م إلى
ع �ب��ور م �س��ارب األوت ��وس �ت ��راد .أم ��ا كلفة
املشروع ّ
فمقدرة ب�ـ 45مليون د .أ .وكلفة
االستمالكات بنحو  15مليون د .أ .ومن
املتوقع البدء بالعمل خالل عام  2012إذا
توافرت االعتمادات الالزمة.

ع �ن��د س��ؤال��ه ع��ن ع ��دم ت �ح��ري��ره محضر
بوقفته
ض� �ب ��ط ب� �ح ��ق م � ��واط � ��ن م� �ع� �ت � ٍ�د
ّ
ع �ل��ى خ ��ط األوت ��وس� �ت ��راد ي �ق ��ول« :بفكر
أل ��ف م ��رة ق�ب��ل م��ا أع �م��ل م�ح�ض��ر لواحد
ج��اي��ة ل �ي �ش �ت��ري رب �ط��ة خ �ب��ز م ��ن الفرن.
ليش ب��دي عاقب واح��د إذا الكل مخالف
ع�ل��ى األوت��وس �ت��راد؟» ،ي �س��أل ،ويضيف:

ّ
«ب��األس��اس التنظيم املدني ،يلي رخص
ل� �ه� �ي ��دي امل � � �ح �ل ��ات ،م � �خ� ��ال� ��ف ،بهيدي
امل� ��واق� ��ف .ب �ع �م��ل ك �م��ان ل �ص��اح��ب املحل
وال�ت� ّن�ظ�ي��م امل��دن��ي م �ح �ض��ر؟» .أصحاب
املحال على ًحدود األوتوستراد ،كخليل
ف�ض��ول م �ث�لا ،ي �ج��دون أن زب��ائ�ن�ه��م براء
م��ن ال��زح�م��ة .يغضب خليل عند سؤاله

جمعية تجار كسروان قدمت شكوى على مشروع توسيع أوتوستراد جونية (مروان طحطح)
عن سيارة توشك على عرقلة السير إثر
خروجها من محيط فرنه ،ويطلب عدم
إث��ارة ه��ذه املسألة ف��ي اإلع�ل�ام ،باعتبار
أن ذل� ��ك س �ي �ع��زز م ��ن ق �س��وة اإلجراءات
سيتخذها مجلس اإلنماء واإلعمار
التي
ّ
بحق املحال املعتدية على األوتوستراد،
وق �ص��ده ه�ن��ا إض��اف��ة ح��ائ��ط ف��اص��ل بني

ّ
امل �ح��ال ال �ت �ج��اري��ة واألوت ��وس� �ت ��راد ،عند
ح �ص��ول امل�ج�ل��س ع�ل��ى ق ��رض م��ن البنك
األوروب � � � � ��ي .وه � ��و ق � ��رض ك � ��ان املجلس
ينتظره لبدء أعمال توسيع األوتوستراد،
وإض ��اف ��ة خ ��ط ث��ال��ث إل ��ى خ �ط��ي السير
«وه��ذا من شأنه «تطيير» مواقف الفرن
وباقي امل�ح��ال ،وقطع رزق آالف العيل»،

ّ
قرطبا تفوز في سباقها مع الوقت« :كرنفال» بسرعة قياسية
أليسار كرم
خ � ��اض ال� �ق ��رط� �ب � ّ
�اوي ��ون م� �غ ��ام ��رة إثبات
ال��وج��ود الس �ت �ع��ادة مكانتهم السياحية
التي كادت تضيع منهم بعد ست صيفيات
فيها وال بركة ،على حد
«باهتة» ال حركة ّ
تعبيرهم .هكذا ،تمكنوا من إعادة البريق
إل��ى بلدتهم األك �ب��ر ف��ي ج��رد جبيل (8.5
ك�ل��م ،)²ونفخوا فيها روح «العيد الدائم»
�ذي ب��دأ بعشاء ق��روي ضخم في  14آب،
ال� ُ
واخ��ت�ت��م ب�ـ«ك��رن�ف��ال ري��و ـــــ ق��رط�ب��ا» األحد
الفائت .خ�لال شهر واح��د فقط ،وبجهود
م �ت � ًط��وع�ين ،ب ��دت ق��رط �ب��ا «أرض � ��ًا طيبة»
فعال ،كما يعني اسمها الفينيقي األصل
ّ
القرطباويني
(كوردوبا) ،وأثمر فيها قرار
ّ
الحساسيات السياسية والعائلية،
تخطي
َ
إن �ج��از  11م�ج� ّ�س�م��ًا م�ت�ح��رك��ًا و 11رقصة

تتعانق فيها األلوان واإليقاعات وحركات
األجساد املتمايلة أمام قرابة ّ 7000
متفرج،
وفق مصادر في البلدية.
امل �ه �ن��دس م��اج��د ك � ��رم ،اب� ��ن ق��رط �ب��ا الذي
ّ
ل��م ي�ت��ردد ف��ي توظيف إمكاناته إلنعاش
كلم عن
قريته ال�ت��ي ال تبعد أك�ث��ر م��ن ّ 57
ال �ع��اص �م��ة ،ص � ّ�م ��م امل �ج �س �م��ات ونفذها.
ّ
مجسمات
وب �ع��دم��ا اع� �ت ��اد ال �ع �م��ل ع �ل��ى

س �ي��ارة ت�ت�م�ح��ور ح ��ول م��وض��وع واحد،
ت� ّ
�وص ��ل م ��ع ل �ج �ن��ة م �ه��رج��ان ق��رط �ب��ا إلى

مجسمات
لجأنا إلى تقنية ّ
المعتمدة
الفلين
ّ
َ
في البلدان المعروفة
بالكرنفاالت

ص �ي �غ��ة ج ��دي ��دة «وص �ل �ت �ن��ي ع �ش��ر أفكار
اقترحها املتطوعون للعمل ،لكنها لم تكن
كلها ق��اب�ل��ة للتنفيذ ،إم��ا لضيق الوقت،
وإم��ا لكلفتها الكبيرة ،لذلك اخترنا ستًا
م�ن� ّه��ا ث��م أض�ف�ن��ا أرب �ع��ًا ت��رت�ب��ط ًبالتراث.
ومثل كل مجسم موضوعًا مستقال :قهوة
ال�ق��زاز ،التفاحة ،الفالح ،حصان طروادة،
م��دي�ن��ة امل�لاه��ي ،ال �ك��رة األرض �ي��ة ،مصادر
الطاقة البديلة وغيرها».
امل �ه �ن��دس ال �ش ��اب ال� ��ذي أن �ج��ز ق�س�م��ًا من
امل �ج� ّ�س �م��ات ال �س �ي ��ارة ف ��ي ب��اح��ة النادي
ال �ث �ق��اف��ي وال ��ري ��اض ��ي ف ��ي ق��رط �ب��ا ،وضع

القسم اآلخر في باحة منزله التي تحولت
إل ��ى م�ش�غ��ل ال ي �ه��دأ ف��ي ظ��ل ال �س �ب��اق مع
ال��وق��ت .ش��رح كيفية «ال �ت��ذاك��ي» لإلنجاز
قبل انتهاء املهلة القصيرة «ل��م نستعمل
الحديد أو الخشب في كل املجسمات ،بل
لجأنا إلى تقنية أكثر ذك� ً
�اء ،هي املعتمدة
في ري��و دي جانيرو وإيطاليا وغيرهما
كبيرة،
م��ن ال�ب�ل��دان ال�ت��ي تقيم ك��ر ّن�ف��االت
ّ
وترتكز على اس�ت�خ��دام الفلني ألن��ه أخف
وزن� � ��ًا ،وي �س��اع��د ع �ل��ى إب� � ��راز التفاصيل
ونحتها واالق�ت��راب من الشكل الطبيعي.
كما يسمح بصناعة مجسمات متحركة».
ي�ط�م��ح امل �ه �ن��دس إل ��ى م��زي��د م��ن اإلبهار،
ويؤكد أن اإلمكانات املالية املحدودة (في
ظل غياب الدعم من ًوزارة السياحة) تعيق
تنفيذ األفكار ،إضافة إلى «إصرار البعض
على االستمرار في النهج القديم الذي لم
يعد مواكبًا للشكل العصري للكرنفال».
ّ
سنزين الشوارع
بحزم يقول «العام املقبل
أكثر ونغنيها باأللوان وسنسعى إلى أن
يمتد الكرنفال من السبت إلى األحد».
ّ
وي � � �ق � ��در ع� �ض ��و ب� �ل ��دي ��ة ق ��رط� �ب � ّ�ا ولجنة
املهرجان املحامي سيمون كرم أن «الكلفة
ملهرجان قرطبا وصلت إلى 50
اإلجمالية ّ
ألف دوالر ُوفرت من تبرعات أبناء القرية،
وم��ن امل��ؤس�س��ات ًال�ت��ي ش��ارك��ت ف��ي رعاية
ال�ك��رن�ف��ال ،إض��اف��ة إل��ى مساهمة البلدية،

ال� �ت ��ي وق� �ف ��ت إل � ��ى ج ��ان ��ب ال �ع ��ام �ل�ي�ن في
ّ
وهمها األكبر
املهرجان بشتى الوسائل،
تحقيق النجاح من دون ادعاء الضخامة»
«قرطبا ربحت
وفق تعبيره .وأشار إلى أن ّ
ّ
ال �ت �ح��دي وأث �ب �ت��ت ل�ل�م�ش��ك�ك�ين أن نجاح
ممكن عندما تتعاون البلدية مع
املهرجان ّ
املتطوعني املؤمنني
�ع
�
م
و
مة
املنظ
اللجنة
ّ
بجدوى العمل املجاني» .ورأى أن «اختتام
امل� �ه ��رج ��ان ب �ك��رن �ف��ال ج �م��ع ب�ي�ن التاريخ
وال �ح ��داث ��ة ،وح��اك��ى اه �ت �م��ام��ات الشباب
والكبار ،واستضاف ّفرقًا محترفة لتقديم
مفاجأة كبيرة».
استعراضات راقية ،مثل ُ
وك��ان مهرجان قرطبا قد افتتح بمعرض
للوحات الزيتية في قاعة «النادي الثقافي
الرياضي االجتماعي» للفنانني بيار بو
غاريوس وريتا غالب كرم وأنطوان عطا
ال �ل ��ه ،وب �ع �ش��اء ق � ��روي ف ��ي ب��اح��ة النادي
ت� �ض � ّ�م ��ن م � ��أك � ��والت «م� � ��ن ّ
دي � � � ��ات ستات
ُ
ال�ب�ي��وت» .واستكمل امل�ه��رج��ان على مدى
شهر بسلسلة مباريات في طاولة الزهر
وكرة السلة ولعب الورق والرماية (تيرو).
واسترجع املهرجان تقليدًا سنويًا طريفًا
ّ
يتمثل في سباق الحمير ،كان قد بدأ أيام
«املكارية» ي��وم ك��ان للحمار دور وحاجة.
ّ
وتخللت املهرجان حفلة تنكرية لألطفال
وأمسية موسيقية أحيتها أوركسترا قوى
األمن الداخلي.

على
فكرة
«الطقس اليوم غائم جزئيًا مع
ارتفاع ّفي درجات الحرارة» .هذا
ما توقعته مصلحة األرصاد
الجوية في إدارة الطيران املدني.
ولفتت املصلحة ّفي بيان
أصدرته ،أمس ،إلى أن طقسًا
ّ
متقلبًا يسيطر على الحوض
الشرقي للبحر األبيض املتوسط
في اليومني املقبلني .وتراوح
الحرارة على الساحل من  23إلى
 32درجة ،في الجبال من 10
درجات إلى  26درجة ،في البقاع
من  16إلى  32درجة ،في األرز من
 10إلى  21درجة .أما االنقشاع،
فجيد على الساحل ،ومتوسط على
املرتفعات بسبب الضباب.

