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  صحفــي بـــالغ
 

 اليمني  سيدي  -القنيطرة   السيار  الطريق ةقارع صيانة أشغال 

  السيار لطريقا من 100K151+P الكيلومترية   بالنقطة بوسلهام موالي بدال  مستوى على

  ة ـطنج – رةـالقنيط
 

  الوطنية   الشركة  تنهي  ،اليمني   سيدي  -  القنيطرة  السيار  لطريقا  قارعة  نة صيا  ع مشرو إطار في  :3202  يناير  06  الرباط،

 الطريق ةقارع صيانة  لبأشغا ستقوم  بأنها   طنجة - القنيطرة السيار الطريق مستعملي كافة  علم إلى   بالمغرب السيارة  للطرق 

 -   القنيطرة  السيار  الطريق  من PK1+10051 ريةالكيلومت  النقطة  عند  المتواجد  بوسلهام موالي  بدال  مستوى  على  السيار

 .طنجة
 

 بدال مستوى ىعل مؤقتا توقفا   السير حركة ستعرف لهذا،  : السيار  الطريق  من طنجة - القنيطرة اتجاه  تهم االشغال

  ليال   عشرة  الحادية  الساعة  غاية  إلى  01/10/2023  الثالثاء  يوم  من  ليال  عشرة  الحادية  الساعة  من  ابتداء بوسلهام موالي

   :لذا ، 11/10/2023 األربعاء ميو من

  الطريق   مغادرة   ،بوسلهام موالي  صوب  والمتوجهين  القنيطرة   من  القادمين  رالسيا  الطريق  مستعملي  من  المرجو •

   27  رقم  الوطنية  الطريق  ثم  ،  1  رقم  الوطنية الطريق واستعمال التازي عالل  سيدي بدال  مستوى  على  السيار

 27)°1/N°N(؛ وجهتهم إلى للوصول 

  منهم   المرجو ،بوسلهام موالي  الى  والمتوجهين التازي عالل  سيدي  من  القادمين  السيار  قالطري  مستعمليل  النسبةبو •

 ؛N°(N/1°27) 27  رقم الوطنية الطريق ثم  ، 1 رقم الوطنية الطريق استعمال

  منهم   فالمرجو  ،طنجة  صوب  والمتوجهين  ، بوسلهام موالي   من  القادمين  السيار  الطريق  مستعمليل  بالنسبة  أما •

 عبر  السيار  للطريق  للولوج  (P1/°N°4214(  1  رقم الوطنية والطريق  4214 رقم االقليمية الطريق استعمال

 .العرائش بدال

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

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

 السيار. الطريق  على السالمة

 :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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