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 بـــــــالغ صحفــــي

 

واد نون  –جهة كلميم في زيارة لالسيد عبد القادر اعمارة يطلع   

 على مشاريع طرقية ومينائية 

 -2018فبراير  20الثالثاء،  -
 

 

 20وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يومه الثالثاء  ،قام السيد عبد القادر اعمارة

بحضور السيد عامل إقليم  واد نون -، بعدد من الزيارات الميدانية بجهة كلميم2018فبراير 

قم ة على الطريق الجهوية رإعادة بناء المنشأة الفنيعلى تقدم أشغال فيها  ، اطلعإفنيسيدي 

مستي( وكذا تحسين  -)مقطع سيدي إفني 21، وأشغال تقوية الطريق الوطنية رقم 104

كلميم( فضال عن  -إمي نفاست وإمي نفاست  -)مقاطع مستي 21حالة الطريق الوطنية رقم

 .مشروع إعادة تهيئة ميناء سيدي إفني

 

الطريق وى مستوقع المنشأة الفنية على بماعمارة تم تقديم عرض للسيد  ،في بداية هذه الزيارة

، والتي 00+300وتزنيت بالنقطة الكيلومترية سيدي إفني الرابطة بين  104الجهوية رقم 

 .في المائة 73شغال األمليون درهم، فيما بلغت نسبة تقدم  17ءها تبلغ تكلفة إعادة بنا

 

 8تتكون من مترا،  14 ة عرضهاومصطبمترا  116التي يبلغ طولها  ،هذه المنشأة الفنية

عبارة  واحدالدراجات ومتر  بأصحابخاص بممر مترا  1،5، عبارة عن قارعة طريق أمتار

شمالي المدخل العن رصيف للراجلين، ستمكن من الرفع من سيولة حركة السير على مستوى 

توى ستفادي االنقطاعات الطرقية والمساهمة في تحسين ملمدينة سيدي افني نحو تزنيت و

 .السالمة والخدمات المقدمة لمستعملي الطريق

 

وقد تم إنجاز هذه المنشأة في إطار شراكة بين كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 

 17في المائة( والمجلس اإلقليمي لسيدي افني ) 16في المائة( ووزارة الداخلية ) 50والماء )

 ي المائة(.ف 17في المائة( والمجلس البلدي لسيدي افني )

 

تقديم عرض للسيد الوزير حول مشروع إنهاء بناء مصد  تمعلى مستوى ميناء سيدي افني، 

متر بالميناء وكذا تقوية منشآت حماية هذا الميناء، فضال عن أشغال  350رملي على طول 

 مليون درهم، وقد تم االنتهاء 206. وتبلغ الكلفة اإلجمالية لهذا المشروع جرف التربة المكثف

 .2018من االشغال في متم شهر يناير 
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وتهدف أشغال التهيئة هذه إلى تحسين ظروف الولوج للميناء، والحد من ظاهرة زحف الرمال 

والحفاظ على منشآت الحماية وتحسينها، فضال عن ضمان سالمة المالحة على مستوى قناة 

 للميناء.ولوج الميناء، وكذا إصالح األضرار وتطوير البنيات التحتية 

 

فقد تم تقديم عرض للسيد الوزير حول ورش تقوية ، 21وفيما يتعلق بالطريق الوطنية رقم 

كلم،  17، المتعلق بالمعالجة المنسقة باألسفلت على طول مستي-المقطع الطرقي سيدي افني

انطالقة أشغال توسيع  ماليين درهم. وبهذه المناسبة، أعطى السيد اعمارة 7بكلفة قدرها 

 76كلم، وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى  26على طول  إمي نفاست- مقطع مستيوتقوية 

 مليون درهم.

 

الرابطة بين سيدي  21وتندرج أشغال توسيع وتقوية هذا المقطع من الطريق الوطنية رقم 

في  80ماء )افني وامي نفاست في إطار شراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وال

في المائة( والمجلس االقليمي لسيدي افني  15المائة( والمديرية العامة للجماعات المحلية )

 في المائة(. 5)

  

بين  21كما تم تقديم عرض للسيد الوزير حول أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 

 مليون درهم.   ,418كلم، بمبلغ  9على طول  وكلميم إمي نفاست

 

إلى تحسين ظروف حركة السير والسالمة  21أشغال تأهيل الطريق الوطنية رقم وتهدف 

 الطرقية بين مدينتي سيدي افني وكلميم.  

 

 

 

 

 
 


