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 بالغ صحافي
 

 

واد نون  - ميدانية لجهة كلميمال تهزيار يواصلالسيد عبد القادر اعمارة   

المشاريع الطرقية والمائية  على عدد منلالطالع   
-2018فبراير  21األربعاء  -  

 
 

 

 

 

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك يواصل  – 2018فبراير  21األربعاء 

الطريق الوطنية  لطال  عل  ققدم شغاا لال واد نون - كلميملجهة التي يقوم بها الزيارة الميدانية والماء، 

 .كصابناء سد فباإلضافة إل   21رقم  والطريق الوطنية 1رقم 

 

 - العيون - قزنيتالهام الرابط بين الطريق السريع  بناءركات المكلفة بأغاا  مع الشعقب اجتما  له 

 بتتبع هذا المشرو .رفقة السيد والي الجهة،  الوزير، قام السيد الداخلة

 

إيجابية عل  مختلف جوانب الحياة  اآثار الداخلة -العيون  -قزنيت لطريق السريع المشرو  وسيكون 

السير الطرقي، والرفع من ساهم في قحسين يكما س ،للمملكة االقتصادية واالجتماعية لألقاليم الجنوبية

 .الطرقية السالمةقعزيز غرولط كذا الخدمات و جودة

 

شغاا  قهيئة الطريق  صحبة السيد والي الجهة، عل  األعما  التحضيرية النطالقالسيد الوزير  الطلعكما 

هذا  ويندرج. كلم 30ر والشالطئ األبيض عل  لطو  الاير المصنفة الرابطة بين الجماعة القروية لبيا

دف فك العزلة ك بهالوزارة، وذلالثاني للطرق القروية الذي قموله الولطني المشرو  في إلطار البرنامج 

 عن الساكنة القروية وقحسين االقتصاد السياحي للشالطئ األبيض.

 

طرقي ال الملتق  قهييئإعطاء االنطالقة ألغاا  ب والسيد والي الجهة قام السيد الوزيروبنفس المناسبة، 

 0.7  قصل إل، بكلفة مالية 1310والطريق االقليمية رقم  21ققالطع الطريق الولطنية رقم عل  مستوى 

 غاا فقد األق عالوة عل  مما سيحسن مؤغرات السالمة الطرقية وانسيابية حركة السير، مليون درهم،

وستمكن مليون درهم.  17.5 مالي قدره باالف قنطرة عل  واد صيادل التي قوجد في مراحلها النهائية

 من ضمان استمرارية حركة السير بين كلميم وآسا.هذه القنطرة 

 

 ك وقارغاميتصورش شغاا  قكسية المقطع الطرقي الرابط بين فاوقد قميزت هذه الزيارة كذلك بتدغين 

   مليون درهم. 17كلم بكلفة مالية قصل إل   37عل  لطو  ، وذلك 21لطريق الولطنية رقم ل

 

مشرو  هذا الللسيد الوزير يتضمن غروحات حو  قم ققديم عرض ك، فقد صشما عل  مستوى سد فا

 غهرا. 48 نجازهإقبلغ مدة درهم، حيث  مليار 1.5 إلنجازهقبلغ الكلفة المالية ي الذ
 

 79ل  إمدينة كلميم والذي قصل لطاقته االستيعابية  غرقكلم  40ويهدف هذا السد، المتواجد عل  بعد 

 إمدادفضال عن سهل كلميم،  كذاو المصبعل  مستوى مليون متر مكعب، إل  سقي المحيط الفالحي 

 .بالمنطقة كذا قعزيز الفرغة المائيةو بالماء الصالح للشرب والمراكز المحيطة بهامدينة كلميم 


