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المفرق  -الدٌار  -قال وزٌر االشغال العامة واإلسكان المهندس محمد طالب عبٌدات ان الوزارة خصصت  720الف دٌنار لتنفٌذ مشروعات فتح وتحسٌن الطرق
الزراعٌة والقرو ٌة فً محافظة المفرق للعام المقبل .
واضاف خالل جولة تفقدٌة امس شملت مشروعات طرق وابنٌة حكومٌة فً محافظة المفرق انه ٌتم حالٌا تنفٌذ مشروعات طرق رئٌسة فً المحافظة بقٌمة  5ر33
ملٌون دٌنار الفتا الى انه تم االنتهاء من تنفٌذ عدد من هذه المشروعات خالل العام الحال ي بقٌمة  83ر 8ملٌون دٌنار اضافة الى طرق زراعٌة وقروٌة وخلطات
اسفلتٌة بقٌمة  4مالٌٌن دٌنار .
واشار عبٌدات الى ان كلفة المشروعات التنفٌذٌة لالبنٌة الحكومٌة فً المحافظة بلغت  7ر 32ملٌون دٌنار تشمل  51مشروعا لمختلف القطاعات الصحٌة والتربوٌة
والتعلٌمٌة .
وبٌن ان الوزارة قامت بتشكٌل لجنتٌن لغاٌات توزٌع االلٌات على جمٌع مدٌرٌات االشغال المنتشرة فً المملكة وذلك حسب حاجة هذه المدٌرٌات من ا لكوادر البشرٌة
وخصوصا الهندسٌة منها .
 18كٌلو مترا الفتا الى انه تم تنفٌذ تحوٌالت مرورٌة
واستهل الوزٌر جولته بتفقد سٌر العمل بمشروع تنفٌذ طرٌق اربد المفرق لٌصبح باربعة مسارب وبطول
بطول اجمالً  25كٌلو مترا وبكلفة  3ر 2ملٌون دٌنار من خالل المشروع الذي بلغت نسبة االنجاز فٌه  32بالمئة متوقعا االنتهاء منه فً شهر اذار من عام 2011
.
كما تفقد عبٌدات مشروع تنفٌذ الطرٌق البدٌل لطرٌق الزبٌدٌة الم ار ضمن المنطقة االقتصادٌة الخاصة والذي تم االنتهاء من تنفٌذه الشهر الحالً بكلفة بلغت  73ر1
ت افتتاحه أخٌرا .
ملٌون دٌنار وبطول ستة كٌلو مترات وسٌخدم اهالً مناطق الزبٌدٌة والقرى المجاورة الى جانب تفقد مشروع تقاطع جامعة ال البٌت والذي م
ولفت الى ان نسبة االنجا ز فً المرحلة الثانٌة من مشروع اعادة تنفٌذ طرٌق الهاشمٌة بلعما والتً تبدأ من منطقة بلعما حتى جسر رحاب بطول  14كٌلو مترا بلغت
 7بالمئة.
عات نادي معلمً
وشملت الجولة تفقد سٌر العمل بمشروعات المبادرات الملكٌة فً المفرق والتً تشرف على تنفٌذها دائرة االبنٌة الحكومٌة والمتضمنة مشرو
المفرق ومدرسة المفرق االساسٌة وتوسعة وتأهٌل مستشفى المفرق الحكومً اضافة الى مشروع المنحة الصٌنٌة الذي ٌشمل انشاء  180مسكنا لالسر العفٌفة منها
 70مسكنا بدئ العمل بها فً مناطق رباع السرحان وصبحا وقصبة المفرق.
وعرض محافظ المفرق تٌسٌر الضمور مطالب المحافظة والمتمثلة بزٌادة مخصصات الطرق الزراعٌة للمحافظة بواقع ملٌون دٌنار الى جانب انشا ء مبنى لمكتب
اشغال البادٌة الشمالٌة ورفد مدٌرٌة اشغال المفرق بعدد من االلٌات والكوادر البشرٌة .
وطالب رئٌس بلدٌة المفرق الكبرى الدكتور عبدهللا العرقان وزارة االشغال العامة بإنارة طرٌق جامعة ال البٌت الواصل لمدٌنة المفرق ا ضافة الى عمل خلطة ساخنة
لمدخل المفرق الغربً وتجمٌل مداخل المدٌنة  .من جهة اخ رى اعلن وزٌر االشغال العامة واالسكان الدكتور محمد عبٌدات مواصلة تعاون الوزارة واالستمرار
بتموٌل مشارٌعها الداعمة لجامعة ال البٌت والبالغة كلفتها  400الف دٌنار .
وقال عبٌدات خالل زٌارته امس جامعة آل البٌت ولقائه رئٌس الجامعة الدكتور نبٌل شواقفة ان الوزارة ال تزال عند التزاماتها بعمل توسعة للطرٌق الرئٌس داخل
الجامعة بكلفة  200الف دٌنار مثلما تلتزم الوزارة بتموٌل مشروع انشاء اطارٌف للطرٌق بكلفة  200الف دٌنار.
والمواطنٌن والمحافظة على السالمة العامة على
واوعز الوزٌر اٌضا باضاءة الطرٌق الجدٌد باتجاه البوابة وبتحمل كافة النفقات بهذا المجال بما ٌخدم الوطن
الطرقات الستٌعاب الزٌادة السكانٌة والحركة علٌها .
من جانبه اكد شواقفة استعداد الجامعة لتأهٌل وتدرٌب موظفً مدٌرٌة االشغال العامة فً الجامعة بهدف اكسابهم مهارات جدٌدة فً مجاالت الحاسوب واللغات وحفظ
الملفات .وبٌن دور الجامعة بتنفٌذ المشارٌع المشتركة مع المؤسسات الحكومٌة لتعود بالنفع على الجامعة والمنطقة المحٌطة .
ورافق الوزٌر محافظ المفرق تٌسٌر الضمور وأمٌن عام الوزارة المهندس سامً هلسة ومدٌر أشغال محافظة المفرق المهندس محمد الصمادي.

