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ــ بــ   ــيـــصحف ـالغـــ
 

 عتيق  عين بدال  مستوى على العلوي الممر  تثنية أشغال 
 

 للطرق  الوطنية  الشركة  تنهي  عتيق،  عين  بدال  مستوى  على  العلوي  الممر  تثنية  ع مشرو إطار في  :3202  مارس  11  الرباط،

 الفوالذية   ت آالمنش  وضع  لبأشغا  ستقوم  بأنها  البيضاء  الدار  -  الرباط  السيار  الطريق  مستعملي  كافة  علم   إلى  بالمغرب  السيارة

        التالية: الليالي خالل  الجديد العلوي للممر

 51/30/2023  األربعاء  يوم  من  صباحا  لسادسةا  الساعة  غاية  إلى   ليال  العاشرة  الساعة  من  30/2023/ 14  الثالثاء  ليلة  ▪

  الخميس   يوم  من  صباحا  لسادسةا  الساعة  غاية  إلى  ليال  العاشرة  الساعة  من  30/2023/ 15  األربعاء  ليلة ▪

61 /30/2023 

  الجمعة   يوم  من   صباحا  لسادسةا  الساعة  غاية  إلى  ليال   العاشرة   الساعة  من  16/30/2023  الخميس  ليلة ▪

71 /30/2023 

  الدار   اتجاه  في  تمارة  وبدال  عتيق  عين  بدال  بين  ،اعاله المذكورة  الليالي  خالل  مؤقتا، توقفا   السير حركة ستعرف لهذا، 

 البيضاء.  الدار - الرباط  اتجاه في الصخيرات  بدال و  عتيق  عين بدال وبين الرباط، - البيضاء

   التالي:  النحو على البديلة المسارات تحديد تم ،وبذلك

 جهينووالمت  الصخيرات   أو   بوزنيقة،  المحمدية،  البيضاء،  الدار  من  القادمين  رالسيا  الطريق  مستعملي  من  المرجو ▪

  1  رقم  ةالوطني  الطريق  استعمالو  عتيق  عين  بدال  مستوى  على  يارالس   الطريق  مغادرة  تمارة  أو  الرباط  صوب

 وجهتهم.  إلى للوصول

 منهم  لمرجوفا  ،تمارة  أو  الرباط صوب جهينووالمت  عتيق   عين  من  القادمين  السيار  الطريق  لمستعملي  بالنسبة ▪

 وجهتهم.  إلى للوصول 1 رقم الوطنية الطريق استعمال

  ، بوزنيقة  أو  المحمدية  البيضاء،  الدار  إلى  جهينووالمت  تمارة  أو  الرباط  من  القادمين  السيار  الطريق  لمستعملي  بالنسبة ▪

  السيار   للطريق  للولوج  1  رقم  ةالوطني   الطريق  استعمالو   عتيق  عين  بدال  عند  يارالس  الطريق  مغادرة  منهم  لمرجوفا

 . الصخيرات بدال عبر

  مغادرة   منهم لمرجوفا ،الصخيرات إلى والمتوجهين تمارة أو  الرباط  من القادمين السيار الطريق لمستعملي بالنسبة ▪

 وجهتهم. إلى للوصول 1 رقم ةالوطني الطريق واستعمال عتيق عين بدال عند السيار الطريق
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  بوزنيقة   أو  المحمدية  البيضاء،  الدار  إلى جهينووالمت  عتيق  عين  من  القادمين  السيار  الطريق  لمستعملي   بالنسبة ▪

 . الصخيرات بدال عبر السيار للطريق للولوج 1 رقم الوطنية الطريق استعمال منهم المرجوف

  استعمال   منهم  المرجوف  ،الصخيرات  إلى والمتوجهين  عتيق   عين  من  القادمين  السيار  الطريق  لمستعملي  بالنسبة ▪

 وجهتهم. إلى للوصول 1 رقم الوطنية الطريق

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

 تحسين  منها  يُستهدف  والتي  األشغال  هذه  جراء  من  سيحصل  الذي  االزعاج  عن  تعتذر  أنها  كما  السير.  لحركة  أفضل  انسيابية

 .بالمغرب  لسيارةا  للطرق  الوطنية لشركةا  تقدمها التي الخدمات جودة

 

 : المرجو المعلومات، من للمزيد

 5050 بالرقم االتصال -

 اآلنية  المرور  بحالة المتعلقة المعلومات كافة على لالطالع " Trafic ADM" تطبيق تحميل -

 الصفحة  أسفل في الروابط انظر -
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