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بيـــان صحـــفي

ن من  ي الرفيع المستوى لعاصمة المملكة المغربية، والمتكون من مسؤول�ي
ي يقوم بها حاليا الوفد الأرد�ن

ي إطار الزيارة الرسمية ال�ت
�ن

ي رقراق بتنظيم زيارة ميدانية لفائدة ضيوفنا الكرام إىل  ي أ�ب
، قام مدير عام وكالة تهيئة ضف�ت ن وزارة الداخلية الأردنية وبرلماني�ي

ي رقراق؛ حيث أخذ أشقاؤنا  ي أ�ب
وع تهيئة واستثمار ضف�ت وحات الالزمة بخصوص م�ش ي رقراق؛ وتم تقديم ال�ش وع أ�ب موقع م�ش

ي بعاصمة المملكة إىل مصاف 
ي الكب�ي الذي يهدف إىل الر�ت

وع الوط�ن ي إطار هذا الم�ش
ي أنجزت �ن

نبذة عن أهم المشاريع ال�ت

العواصم المتقدمة العالمية.

ن  الرابطة ب�ي وع نفق الوداية والقناطر  الرباط - سال وم�ش وع طرامواي  ي م�ش
المشاريع عىل وجه الخصوص �ن وتتلخص هذه 

ن  ي وقنطرة مولي يوسف وقنطرة رباط الفتح والطريق الدائري رقم 2 الذي يربط ب�ي
ن وعىل رأسها قنطرة الحسن الثا�ن الضفت�ي

ي رقراق عىل جهته  وع باب البحر المتاخم لمصب نهر أ�ب ي رقراق وكذا م�ش ن ومشاريع مرتبطة بالبيئة ومارينا أ�ب ن التوأم�ي المدينت�ي

ي  ي أ�ب
اث التاريخي والأركيولوجي داخل مجال تدخل وكالة تهيئة ضف�ت ميم وإعادة العتبار لل�ت الي�ى والمشاريع المرتبطة بال�ت

رقراق.

ن بالوكالة، تم فتح باب المداخالت؛  وبعد النتهاء من التقديم الذي تفضل به السيد المدير العام ومعاونيه من المسؤول�ي

ي مجملها حول موضوع الوعاء العقاري والغالف 
ي بطرح مجموعة من الأسئلة  تمحورت �ن

حيث تقدم أعضاء من الوفد الأرد�ن

ي تم تقديمها سلفا.
الماىلي لعدد من المشاريع ال�ت

أهم  عىل  الشقيق  ي 
الأرد�ن الوفد  أعضاء  وقف  حيث  رقراق،  ي  أ�ب وع  م�ش موقع  إىل  الجميع  توجه  التقديم  هذا  بعد  ة  ومبا�ش

ي تم إنجازها.
المشاريع ال�ت

ي رقراق وعىل رأسهم  ي أ�ب
ي الشقيق بتقديم شكرهم لمسؤوىلي وكالة تهيئة ضف�ت

ي ختام هذه الزيارة تقدم أعضاء الوفد الأرد�ن
و�ن

السيد المدير العام، كما نوهوا أيضا بمجهودات ومنجزات الوكالة وربط نجاحها بشخص جاللة الملك محمد السادس نرصه 

هللا.




