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 صحفي الغــــــــــــــــــــــب

 الدار يارالس الطريق مستعملي زبنائها علم إلى بالمغرب سيارةال للطرق الوطنية الشركة نهيت:  2020 دجنبر 31 الرباط،

 جسر واستبدال بناء إعادة شغالأ فإن ،برشيد - البيضاء الدار السيار الطريق توسيع مشروع إطار في أنه ،برشيد – البيضاء

  .النهائية حلامرال إلى وصلت قد ،RAPL نوع معدنيين بجسرين الدولي الخامس محمد مطار لىإ مؤديةال يةالحديد لسكةا

 مرحلة إلى المشروع يصل ،األول للجسر المعدني هيكلال تركيبو السككي الخط تحويل ممر بناء عمليات نجاح بعد أنه حيث

 .الثاني للجسر المعدني هيكلال تركيب

 يوم إلى 03/01/2021 ليلة من الدولي، الخامس محمد مطار بدالو معروف سيدي بدال بين المرور حركة تتأثرس وعليه

04/01/2021. 

 السابعة صباحا   الساعة إلى 03/01/2021االحد  يوم من التاسعة ليال الساعة من :البيضاء الدار نحو برشيد اتجاه 

 .رالمرو حركة تعليق : 04/01/2021االثنين  يوم من

 مغادرة والرباط الجديدة ،البيضاء الدار مدن اتجاه في برشيد من القادمين السيار الطريق مستعملي زبنائنا من رجىي  

 :التالي المسار وسلك الدولي الخامس محمد مطار بدال مستوى لىع يارالس الطريق

 ؛9 رقم الوطنية الطريق حدود إلى 3038 رقم اإلقليمية الطريق -

 مديونة؛ مدينة نحو 9 رقم الوطنية الطريق -

 البيضاء؛ للدار المداري السيار الطريق إلى مديونة مدينة من 315 رقم الجهوية الطريق -

 .مديونة بدال عبر السيار الطريق ولوج -

 03/01/2021 االحد يوم من التاسعة ليال الساعة من :برشيد ونحو الخامس محمد مطار نحو البيضاء الدار اتجاه 

 .المرور حركة في طفيف اضطراب : 04/01/2021 االثنين يوم من عة صباحا  الساب الساعة إلى

 محمد مطار اتجاه في والرباط الجديدة ،البيضاء الدار مدن من القادمين السيار الطريق مستعملي زبنائنا مرور حركة ستبقى

 .الورش مكان عند للسير مؤقت تحويل مع متواصلة الموالية والمدن برشيد ،الخامس

 التشوير وعالمات السالمة أجهزة كل بتثبيت ADM قامت ،السيار الطريق مستعملي زبنائها حركة لتسهيل

 .االشغال ههذ سببهت قد الذي اإلزعاج عن وتعتذر ،المناسبة األماكن في الضرورية

 : المرجو المعلومات، من للمزيد

 5050 بالرقم االتصال -

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

 الصفحة أسفل في االلكترونية الروابط انظر-
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