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جاهزين لإلطالق
كجزء من مشروع نفق البوابة
الغربية (،)West Gate Tunnel
نقوم ببناء طريق مرتفع فوق
 Footscray Roadالذي سيربط
نفق البوابة الغربية بالميناء و
 CityLinkو Dynon Roadو
.Wurundjeri Way
سيتم بناؤه باستخدام قنطرية اإلطالق ،وهي عبارة عن
آلة متخصصة لبناء الطرق المرتفعة والتي ستبني 2.5
كم من الطريق المرتفع.
نحن بصدد بناء قنطرية اإلطالق في منتصف
 Footscray Roadالتي سيكون إرتفاعها  12مترا ً
وعرضها  12مترا ً وطولها  114مترا ً وتزن أكثر من
 1000طن عند تجميعها.

In partnership with

تتكون من جملونات فوالذية عدد  2موضوعة جنبا ً إلى
تحرك الجملونات
جنب على أعلى أرجل الدعم التي ّ
إلى األمام بينما ترفع القنطرية وتربط أقسام الطريق
المرتفع.
ستبدأ اآللة في نهاية Footscray Roadفي المدينة
وستعمل في طريقها غربا ً لبناء مخرج الطريق المرتفع
أوالً .وبعد ذلك سوف تغير االتجاه وتعود شرقا نحو
المدينة .وسيستغرق ذلك األمر حوالي عامين.
إنها صغيرة الحجم بما يكفي للعمل بأمان بجوار حركة
المرور ،مما يعني أنه يمكننا إبقاء السائقين وراكبي
الدراجات يتحركون على طول طريق . Footscray

حقائق سريعة

8

أسابيع لنقل القنطرية إلى ملبورن من
إيطاليا على متن سفينة

60

حاوية الزمة لنقل القنطرية

1,600

قطعة من الخرسانة الجاهزة ستبني
الطريق المرتفع

238

عمودا ً و 90قنطرة لدعم الطريق
المرتفع

اشتركوا للحصول على تحديثات حول
المشروع

westgatetunnelproject.vic.gov.au

في شراكة مع

معتمدة ومنشورة من قبل حكومة فيكتوريا Treasury Place, Melbourne 1

أعمال البناء الصيفية
ستوفر أعمال البناء الصيفية عبر شبكة الطرق في ملبورن
تحسينات كبيرة في البنية التحتية في ضواحي ملبورن الغربية.

اعتبارا ً من بداية كانون الثاني/يناير  2020وحتى منتصف شباط/فبراير
 ،2020سيتم إغالق المنحدرات بين  Geelong Roadومخرج طريق
 Princes Freewayالسريع ،والطريق الدائري الغربي ومدخل طريق West

نحن نستغل الوقت األكثر هدوءا ً على طرق ملبورن لتنفيذ األعمال الحيوية.

 Gateالسريع ومنحدرات مخارج ومداخل . Millers Road

يمكن لمستخدمي الطرق في المنطقة توقع أعمال الطرق في جميع أنحاء المنطقة

سيتم تنفيذ طرق إلتفافية ومن المتوقع حدوث بعض التأخير ،ولذا يتم تشجيع

الغربية من خالل األعمال الجارية المخطط لها كجزء من مشروع نفق البوابة

السائقين على التخطيط المسبق والسماح بوقت سفر إضافي.

الغربية ،وترقيات الطرق الغربية والصيانة على جسر البوابة الغربية
(.)West Gate Bridge
ستشمل األعمال في مشروع نفق البوابة الغربية هدم وتحريك أعمدة الجسر
عند تقاطع  M80إلفساح المجال للمسالك اإلضافية على طريق West Gate

إذا كنتم مسافرين في جميع أنحاء الوالية خالل فترة عيد الميالد ورأس السنة
ّ
فخططوا مسبقا ً وذلك بزيارة bigbuild.vic.gov.au
الجديدة،

السريع ،وبناء منحدرات مداخل ومخارج جديدة ودائمة في  Grieve Paradeو
Millers Road

إنتباه!
ومن المقرر أيضا القيام بأشغال في مشاريع نفق
المترو وإزالة التقاطعات.
زوروا  bigbuild.vic.gov.auللحصول
على معلومات حول عراقيل السفر في شبكة
النقل العام.
خططوا مسبقا ً خالل أعمال الطرق

أعمال توسيع طريق  West Gateالسريع

االستثمار في الغرب
لقد فُتح اآلن باب الطلبات للشراكات في إطار صندوق West
 Gate Neighbourhoodبقيمة  10ماليين دوالر.
الصندوق هو عبارة عن برنامج للمِ نح والشراكات للمجتمعات الموجودة في المناطق
الحكومية المحلية في  Maribyrnonو  ، Hobsons Bayوهو مصمم لدعم هذه
المجتمعات في الضواحي الداخلية الغربية ويعطي األولوية ألولئك الذين هم األكثر
تضررا ً من البناء ،مع ضمان أن تبدأ اآلن فوائد المشروع للمجتمع المحلي.
ستوفر فئات المِ نح والشراكات التمويل للمبادرات المجتمعية  -الكبيرة والصغيرة على
حد سواء.
ستتوفر مِ نح تصل إلى  100000دوالر للمجموعات والمنظمات المجتمعية لمشاريع
لمرة واحدة والتي تجلب المجتمعات معاً ،أو منشآت مؤقتة أو فعاليات أو تحسينات
للمرافق المجتمعية والرياضية والترفيهية أو البيئة.
سوف تقوم فئة الشراكات بتمويل مشترك لمشروعات أكبر تقدم فائدة دائمة للمجتمع.
سيتم النظر في مشاريع الشراكة التي تزيد عن  100000دوالر  -يتم تشجيع
المبادرات ذات التمويل المشترك.
لمزيد من المعلومات أو لتقديم طلب للشراكات ،زوروا
westgatetunnelproject.vic.gov.au/neighbourhoodfund
سيتم فتح المِ نح في أوائل عام .2020

قوموا بتمويل مشروع مجتمعكم

في هذا الموسم ،قوموا بالقيادة بحذر
يود مشروع نفق البوابة الغربية أن يتمنى لكم جميعا ً موسما ً
احتفاليا ً سعيدا ً وآمنا ً .قوموا بالقيادة بحذر طوال فترة الصيف
وتذ ّكروا أن تسمحوا بوقت سفر إضافي عندما تكونوا خارج
المنزل وحوالي المدينة.
نشكركم على صبركم على مدار العام ونحن نعمل على بناء بديل
لجسر البوابة الغربية.

هل تبحثون عن شيء لتفعلونه خالل العطالت
المدرسية؟
تفضلوا بزيارة مركز المعلومات الخاص بنا واستمتعوا بجولة
افتراضية واقعية على طول الطريق السريع الجديد البالغ طوله
 2.5كيلومتراً ،أو تحققوا من نموذجنا التفاعلي ثالثي األبعاد
للمشروع.
لالطالع على مواعيد العمل في عيد الميالد ورأس
السنة في مركز المعلومات ،تفضلوا بزيارة الموقع
westgatetunnelproject.vic.gov.au/contact/
information-centre

محور معلومات الموبايل الخاص بنا وفريقنا يتحدثون إلى المجتمع

 - 2019سنة قيد المراجعة
طريق  West Gateالسريع

األنفاق

من الميناء إلى المدينة

• •المرافق التي ت ّم نقلها جاهزة لتوسيع الطريق السريع

• •تم االنتهاء من تحويل  600مترا ً من شبكة
الصرف الصحي الرئيسية لشمال يارا وإعادة فتح
 Whitehall Streetبعد إغالق طويل لمدة عام

• •نقلنا مسارا ً حاليا ً للسير وركوب الدراجات وقمنا
بتحويل حركة المرور إلنشاء موقع بناء في منتصف
Footscray Road

• •ت ّم البدء بتركيب جدران الضوضاء الجديدة

• •وصلت آالت حفر األنفاق  Bellaو Vida

• •ت ّم البدء ببناء جسور المشاة الجديدة في Rosala
 AvenueوMuir Street

• •تم االنتهاء من بناء موقع اإلطالق آلالت حفر
األنفاق  Bellaو Vida

• •بدأنا بالتجميع على  Footscray Roadوفي
نهر  Maribyrnongلبناء الجسر الذي يربط نفق
البوابة الغربية مع الميناء والمدينة و CityLink

• •ت ّم بناء الجدران االستنادية الجديدة في تقاطع
Millers Road

• •ت ّم االنتهاء من بناء سقيفة كبيرة إليواء الصخور
والتربة

• •وصلت آلة بناء الطريق المرتفع وبدأنا بتجميعها في
الموقع

• •ت ّم استبدال بعض أبراج الكهرباء القديمة ذات 220
كيلوفولت بأقطاب جديدة

لالتصال بنا

خدمة الترجمة – للغات غير اإلنجليزية ،يرجى
االتصال على الرقم .13 14 50

info@wgta.vic.gov.au
1800 105 105
مركز معلومات مشروع نفق البوابة الغربية
زاوية  Somerville Rdو Whitehall St
Yarraville VIC 3013

Follow us on social media

يرجى االتصال بنا إذا كنتم تريدون هذه المعلومات بشكل يمكن
الوصول إليه.
إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة بسبب ضعف السمع أو النطق ،فيرجى
زيارة relayservice.gov.au

