
لخدمة المشاريع االستراتیجیة

تطوير شبكة الطرق الداخلیة في مختلف مدن «الغربیة»

تاريخ النشر: الجمعة 02 أغسطس 2013

إيھاب الرفاعي (المنطقة الغربیة)- تنفذ بلدية المنطقة الغربیة مجموعة من المشاريع التنموية لتطوير ورفع كفاءة وتحسین شبكة

الطرق الداخلیة في مختلف مدنھا.

وتتضمن تلك المشروعات، مشاريع للطرق في مدينة زايد عبارة عن إنشاء نحو 15.5 كیلو متر من الطرق األسفلتیة الداخلیة

وبعرض 6.6 متر مع أرصفة مشاة ومواقف للسیارات وشبكة تصريف میاه األمطار، وإنارة الشوارع وشبكة الطاقة الكھربائیة،

إضافة إلى شبكة میاه الشرب، وشبكة الصرف الصحي، واألعمال التجمیلیة وشبكة الري.

كم تتضمن المشاريع الجديدة، إنشاء نحو 14.36 كیلو متر من الطرق األسفلتیة الداخلیة وعرض 6.6 متر مع أرصفة المشاة

ومواقف للسیارات.

وتنفذ البلدية مجموعة من المشاريع تستھدف تطوير الطريق المؤدي إلى فندق تالل لیوا في مدينة زايد مع أعمال اإلنارة

والمداخل ومواقف السیارات، إضافة إلى الطريق الدائري المؤدي إلى تل مرعب في مدينة لیوا مع أعمال اإلنارة.

وتنفذ الطريق المؤدي إلى مركز “تم” في مدينة لیوا مع الخدمات المصاحبة، إضافة إلى أعمال إنشاء طريق لمیدان سباق

الھجن بمدينة غیاثي، وصیانة وإعادة تأھیل الطرق داخل جزيرة صیر بني ياس، وإنشاء الطريق الدائري الجنوبي الغربي والدائري

الشمالي الغربي في جزيرة صیر بني ياس.

ومن المشاريع التي تنفذھا البلدية، تطوير منطقة تل مرعب، والذي يتكون من إنشاء ساحة العرض واأللعاب الحرة مع طريق

خدمة ومواقف لــ 80 سیارة وإعادة تأھیل مھبط الطائرات العمودية وأعمال الكیربستون للجزيرة الوسطیة للطريق الدائري بطول

8500 متر، واستكمال تركیب السیاج من األلمنیوم المزخرف للطريق الدائري بمساحة 2550 مترًا مربعاً، وتوريد وتركیب عدد 36

عمود إنارة بارتفاع 41 مترًا وعدد 12 عمود إنارة ارتفاع 18 متراً، وتوريد وتركیب 68 عمود إنارة منخفضة لمھبط الطائرات، وتوريد

وتركیب بالط متداخل لتغطیة مساحة 16100 متر مربع.

وتحرص البلدية على إنشاء شبكة طرق حديثة ومتكاملة، لخدمة المشاريع االستراتیجیة التي ستشھدھا المنطقة الغربیة

خالل الفترة المقبلة، ومنھا شبكة قطار االتحاد وإنشاء عدد من المطارات وموانئ الصید والموانئ التجارية والمدارس الحديثة

والمستشفیات المتطورة والحدائق والمتنزھات والمساكن الجديدة، تنفیذا لخطة التطوير الشاملة في الغربیة 2030.

يذكر أن بلدية المنطقة الغربیة تقوم بإدارة وتشغیل وصیانة شبكة كبیرة من الطرق الداخلیة يتجاوز طولھا 1600 كم تقريبا في

كافة مدن الغربیة، وتشمل مدينة زايد وغیاثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ ولیوا، إضافة إلى جزيرة صیر بني ياس.

وكانت بلدية المنطقة الغربیة، انتھت من تنفیذ مجموعة من مشروعات التطوير في شبكة الطرق الداخلیة بجمیع مدن المنطقة،

تجاوز مجموع أطوالھا 165 كم، إضافة إلى إنشاء مواقف سیارات ومداخل ومنافذ للمباني الحكومیة والمدارس والمساجد، تقدر

http://www.alittihad.ae/index.php


مساحتھا بأكثر من 200 ألف متر مربع، ومواقف ومداخل ومنافذ للفلل السكنیة تقدر مساحتھا بأكثر من 500 ألف متر مربع،

وذلك ضمن مخطط تطويري لتحسین شبكة الطرق الداخلیة بجمیع مدن المنطقة الغربیة.

 إغالق

جريدة االتحاد
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