تموز/يوليو 2018

يجري توسيع طريق West
Gate Freeway

1,500

يوجد اآلن ما يزيد عن  800حاجز مروري بين M80 Ring
 Roadو  ،Williamstown Roadحيث يتم العمل على إضافة
أربعة مسالك إضافية وبوابتي أنفاق جديدتين إلى الطريق السريع.

1.35م

وقد تم بالفعل العمل ألكثر من 1.35
مليون ساعة حتى اآلن

800

تم تثبيت أكثر من  800حاجز
مروري على طريق West Gate
Freeway

500

تم تركيب أكثر من  500عمود لجدار
البوابة اإلستنادي الشمالي

سوف يكون السائقون قد الحظوا زيادة في نشاط البناء خلف الحواجز من شهر حزيران/
يونيو ،مع بدء طاقم نفق  West Gateفي حفر وتسوية األرض ونقل المرافق الموجودة
تحت األرض.
سوف يكون السائقون قد الحظوا زيادة في نشاط البناء خلف الحواجز من شهر حزيران/
يونيو ،مع بدء طاقم نفق  West Gateفي حفر وتسوية األرض ونقل المرافق الموجودة
تحت األرض.
للتخطيط للمستقبل ،اطلعوا على
westgatetunnelproject.vic.gov.au/traveldisruptions

حقائق سريعة
أكثر من  1500شخص يعملون
بالفعل في المشروع

التحضير لتشغيل آلة حفر األنفاق

تشارك جامعة بوليتكنيك فيكتوريا في مشروع
نفق West Gate

يجري البناء بشكل جيد في موقع البوابة
الشمالية في  ،Yarravilleويجري اآلن
بناء الجدران االستنادية من أجل مدخل النفق
المستقبلي.

عقد مقاول بناء مشروع نفق  ، West Gateومقاولو CPB
و  ، John Holland Joint Ventureشراكة مع
جامعة بوليتكنيك فيكتوريا للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد
على المهارات في صناعة البناء.

تقوم حفارات األساسات بإدخال أكثر من  1000عمود
ي مدخل
من الخرسانة والصلب في األرض على جانب ّ
النفق ،قبل حفر المساحة بينهما.

في إطار الشراكة الجديدة ،ستقدم
جامعة بوليتكنيك فيكتوريا دورات
في الهندسة المدنية من الدرجة الثانية
والثالثة والرابعة ،مما يمنح الشباب
المزيد من الفرص لتعلم المهارات
الالزمة لبناء مشاريع مثل نفق
.West Gate

سيكون طول المدخل  330مترا ً وعرضه  40مترا ً
وعمقه  22مترا ً في أعمق نقطة .وسيتم بناء وتشغيل اثنين
من آالت حفر األنفاق للمشروع من هنا بعد وصولها إلى
ملبورن في مطلع العام المقبل.

ولتلبية االحتياجات التدريبية
اإلضافية لمشروع نفق West
 ،Gateأعادت جامعة بوليتكنيك
فيكتوريا افتتاح حرمها في
 Werribee Eastكمركز
تكنولوجيا يركز على البناء المدني.

هل ترغب بالعمل في المشروع؟ westgatetunnelproject.vic.gov.au/jobs

تنطلق مجموعة التنسيق المجتمعي لنفق West Gate
عقد االجتماع األول لمجموعات التنسيق المجتمعي الجديدة ( )CLGمع أعضاء جدد تم الترحيب بهم
وتعريفهم على المشروع.
تم تشكيل مجموعتين West CLG -
و  North CLGمع أكثر من 25
ممثال من الضواحي في الغرب،
والغرب الداخلي ،ومجموعات مجتمعية
– مما ضاعف التمثيل المجتمعي من
مرحلة التخطيط.

تعتمد المجموعات على نجاح مرحلة
التخطيط لمجموعة التنسيق المجتمعي
الذي كان لها دور أساسي في الدعوة
نيابة عن المجتمع.
وﺳﯾﻌطﻲ اﻷﻋﺿﺎء ﻣﻧظورا ً محليا ً
ﻣﮭﻣﺎ ً ﺣول ﮐﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع،
وﯾوﻓرون وﺳﯾﻟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻟﺗواﺻل ﺑﯾن
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓرﯾق اﻟﻣﺷروع وﯾﺷﺎركون

باﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت اﻟﻣﺣﻟﯾﺔ.
لمعرفة المزيد ومعرفة كيفية االتصال
بالعضو المحلي الخاص بكم ،قوموا
بزيارة
westgatetunnelproject.
vic.gov.au/clg

برنامج األعمال
بدء البناء

نحن هنا

تم تشغيل آالت
حفر األنفاق

2019

2018
بدأ توسيع طريق
West Gate
Freeway

األنفاق جاهزة وتم تثبيت
تكنولوجيا إدارة الطرق
السريعة

يبدأ بناء
الطريق
المرتفع

2020

2021

إفتتاح النفق
نهاية

2022
إكتمال بوابات
النفق

2022
إكتمال الترقيات لمسالك
ركوب الدراجات واألماكن
المفتوحة

األعمال القادمة
في منطقتكم

يجري تكثيف أعمال التوسيع
على طريق West Gate
 ،Freewayبما في ذلك إزالة
الهياكل العلوية وأعمدة اإلضاءة
والغطاء النباتي على طول ممر
الطريق السريع.

يستمتع موظفو مشروع نفق  West Gateبشرب القهوة في مقهى Kindred

دعم المصالح التجارية المحلية
لتلبية احتياجات القوى العاملة في مشروع نفق  West Gateالمتنامية ،والتي
من المتوقع أن تبلغ ذروتها  6000شخص ،أطلق المشروع مبادرة جديدة تسمح
للشركات باإلعالن عن السلع والخدمات مباشرة للعمال.
يشجع دليل المتداولين العاملين موظفي المشروع على التسوق المحلي ،ودعم الشركات
على طول ممر المشروع من  Docklandsإلى .Laverton

سيتم هدم مباني سوق
ملبورن السابق على طريق
Footscray Road
إلفساح المجال لمجمع البناء.

سيتم عرض الدليل في جميع مكاتب مشروع نفق  ،West Gateوستتوفر نسخة
إلكترونية للعمال ،بحيث تكون تفاصيل الشركات في متناول يدهم.
يتم دعوة الشركات من جميع األحجام للتسجيل في أقرب وقت ممكن لتحقيق االستفادة
القصوى من هذه الخدمة المجانية.
يمكن للشركات المهتمة التسجيل عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى
traders@wgtp.com.au
اتصلوا بنا
هل لديكم سؤال حول المشروع؟ إذا كنتم بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو ترغبون في تقديم تعليقات ،فيرجى
االتصال بنا.
westgatetunnelproject.vic.gov.au
westgatetunnelproject@wda.vic.gov.au
1800 105 105

وسيؤدي نقل شبكة الصرف
الصحي الرئيسية في شمال
يارا على شارع Whitehall
 Streetفي Footscray/
 Yarravilleإلى رؤية
تحويالت في المرور في المنطقة
لمدة  12شهرا ً.

facebook.com/westgatetunnelproject
@westgatetunnel
West Gate Tunnel Project
GPO Box 4509, Melbourne Victoria 3001
خدمة الترجمة13 14 50 :
إذا كنت أصم أو تعاني من ضعف في السمع أو الكالم،
اتصل بنا من خالل خدمة الترحيل الوطنية (.)National Relay Service
للحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى زيارة.www.relayservice.gov.au :

