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 بالغ صحافي
 

 

 البنيات التحتية يقف على سير أشغال عدد من أوراشالسيد اعمارة 
  واد نون - جهة كلميممن زيارته ل خالل اليوم الثالث

 

 (2018فبراير  22)الخميس 
 
 
 
 

، الماءو جستيكواللوعمارة، وزير التجهيز والنقل االسيد عبد القادر يواصل منذ يوم الثالثاء الماضي، 
، على 2018فبراير  22اطلع السيد الوزير، يومه الخميس اد نون، حيث و -زيارته الميدانية لجهة كلميم

  .سير أشغال عدد من األوراش الطرقية بكل من إقليمي كلميم وتزنيتتقدم 
 

اء ادة بنحول ورش إع السيد والي الجهة بحضور في بداية هذه الزيارة، تم تقديم عرض للسيد الوزير
نشأة الفنية . ويبلغ طول هذه الم1منشأة فنية على واد تلمعدرت المتواجدة على الطريق الوطنية رقم 

للوجستيك مليون درهما ممولة من طرف وزارة التجهيز والنقل وا 14لفة مالية تصل إلى مترا بك 122
يمكن انجاز سو. شهرا 12والتي تمتد على  في المائة 35 هاتناهز نسبة تقدم أشغال انجاز، حيث والماء

دمة خستوى هذه المنشأة من تفادي االنقطاعات المحتملة أثناء الفيضانات باإلضافة إلى الرفع من م
 الشبكة الطرقية وكذا تعزيز شروط السالمة بالنسبة لمستعملي هذه الطريق.

 
قم رلجهوية ابزيارة لورش توسيع وتقوية الطريق  رفقة السيد والي الجهةعقب ذلك، قام السيد اعمارة 

ص كلم والذي يندرج في إطار برنامج تقلي 13على طول  الرابطة بين بويزكارن وتيموالي 102
 تصلش الذي مليون درهم. هذا الور 16،3بكلفة مالية تصل إلى حوالي  الفوارق الترابية واالجتماعية

ن الفوارق ميهدف إلى الرفع من جودة ظروف تنقل ساكنة المنطقة والتقليص  ،شهرا 12 إلىمدة إنجازه 
 المجالية.

 
ات جنب جةمعالعلى سير تقدم أشغال  صحبة السيد والي الجهة،، الوزير خالل زيارته كما اطلع السيد

ليون م 4،5 حوالي كلم بكلفة تبلغ 3مغارن على طول اكني أعلى مستوى فج  1الطريق الوطنية رقم 
ين قابل بكني امغارن وكذا تسهيل التأدرهم. وتهدف هذه األشغال إلى تحسين الرؤية على مستوى فج 

 .ةالسالمة الطرقيشروط الراحة وبات وبالتالي الرفع من مستوى العر
 

طرقا فيه تعقد لقاء مع السيد عامل إقليم تزنيت بواد نون  -لجهة كلميم وقد اختتم السيد الوزير زيارته 
م امل إقليلسيد عارفقة عقب ذلك ترأس السيد اعمارة  المشاريع التي تهم تنمية اإلقليم.لمختلف األوراش و

 45 اد منهالذي استفوحفل تسليم مفاتيح الشقق المنجزة بالمشروع السكني "الياسمين" بتزنيت يت تزن
سكني مليون درهم. ويندرج هذا المشروع ال 21 حواليتطلب إنجازه كلفة مالية بلغت  شخصا، حيث

ة لفائد للوزارةمؤسسة األعمال االجتماعية لألشغال العمومية السكن لاالجتماعي في إطار برنامج 
 منخرطيها.

   

 

 

 


