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 بالغ صحفي

 أشغال وضع عوارض للممر العلوي لبدال تمارة

الدار -تنهي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة زبناءها مستعملي الطريق السيار الرباط: 2021فبراير  02الرباط، 

وذلك من يوم   400+2الكيلومتريةالبيضاء بأنها ستقوم بأشغال وضع عوارض للممر العلوي لبدال تمارة، على مستوى النقطة 

 .2021فبراير 05صباًحا من يوم الجمعة  6:00وحتى صباًحا  9: 00على الساعة  2021فبراير  03األربعاء 

مساًء  9الساعة من  2021فبراير  3اعتباًرا من األربعاء  المقطع بين الرباط وعين عتيقعلى  توقفا مؤقتًا السيرحركة لهذا ستعرف 

مساًء  9الساعة ، 2021فبراير  04من يوم من الخميس  عين عتيق والرباط، وبين 2021فبراير  4يوم الخميس صباًحا من  6حتى 

 .2021فبراير  05صباًحا من يوم الجمعة  6حتى الساعة 

 

 2021فبراير  04صباًحا يوم الخميس  6صباًحا حتى  9الساعة  2021فبراير  03من األربعاء 

الطريق أن يسلكوا  الولوج إلى الطريق السيار الدار البيضاء من تمارةريق السيار الذين يرغبون في المرجو من مستعملي الط• 

 .بدال عين عتيق، ثم ولوج الطريق السيار عبر أو طريق الفالح عبر مدينة هرهورة 322Rاإلقليمية 

 2021 فبراير 04صباًحا يوم الخميس  6مساًء حتى  9الساعة  2021فبراير  03من األربعاء 

بدال الخروج من الطريق السيار عند  القادمين من الرباط والمتوجهين صوب الدار البيضاءالمرجو من مستعملي الطريق السيار • 

 .بدال عين عتيق، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر أو طريق الفالح عبر مدينة هرهورة R322الطريق اإلقليمي واستعمال  تمارة

 2021فبراير  05صباًحا الجمعة  6صباًحا حتى  9الساعة  2021 فبراير 04من الخميس 

الولوج إلى  مدينة تمارةانطالقا من  في اتجاه الرباطالمرجو من مستعملي الطريق السيار الذين يرغبون ولوج الطريق السيار • 

 .المدخل الجديد إلى الطريق السيار من شارع غرناطةالطريق السيار عبر 

 2021فبراير  05صباًحا الجمعة  6مساًء حتى  9الساعة  2021ير فبرا 04من الخميس 

بدال الخروج من الطريق السيار عند  القادمين من الدار البيضاء والمتوجهين صوب الرباطالمرجو من مستعملي الطريق السيار • 

 .طريق السيار من شارع غرناطةالمدخل الجديد إلى ال، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر تمارة والمرور عبر مدينة تمارة

 

لقد عمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى وضع عالمات التشوير في المواضع الالزمة من أجل ضمان انسيابية أفضل 

 كما أنها تعتذر عن االزعاج الذي سيحصل من جراء هذه األشغال والتي يُستهدف منها تعزيز السالمة على الطريق. لحركة السير

 .السيار

  

 :لمزيد من المعلومات، المرجول
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