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MINISTERE DE L’EQUIPEMENT,  

DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 

 وزارة التجهيز

 والنقل واللوجستيك
  

    

  بالغ صحفي
  عمليات تدخل وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيكحول 

 2016نونرب  28و  21خالل الفرتة املمتدة بني لفتح الطرق يف وجه حركة السري 
  

  

ت إىل انقطاعها أد يف حركة السري خفيفة التي تهاطلت عىل بالدنا خالل األسبوع املايض إىل اضطرابات أدت األمطار و الثلوج

  ب:ور الطرقية، و يتعلق األمر يف بعض املحا

  :ساعة 12التي انقطعت بها حركة السري بفعل تساقط الثلوج و التي مل تتجاوز بها مدة االنقطاع القصوى املحاور الرئيسية 

 ؛عرب متحضيت و حجريت و أيت أوفال ميدلتأزرو و  الرابطة بني 13الطريق الوطنية رقم  -
 باب برد وإيساغن؛ شفشاون و الحسيمة عرب الرابطة بني 2الطريق الوطنية رقم  -
 ؛إموزار و إفرانالرابطة بني  8الطريق الوطنية رقم  -
 ؛تيشكاعرب ممر  مراكش و ورزازاتالرابطة بني  9الطريق الوطنية رقم  -
 ؛إساغن و لخالفةالرابطة بني  509رقم  الجهويةالطريق  -
 ؛و بوملان الحاجب و إفرانالرابطة بني  707رقم  الجهويةالطريق  -
 ؛خنيفرة و زايدةالرابطة بني  503رقم  الجهويةالطريق  -

  :يةباألودإىل ارتفاع منسوب املياه  بفعل تهاطل األمطار الذي أدتالتي انقطعت بها حركة السري املحاور الرئيسية 

و اثنني  سبت كزولةبني تالت بوكدرة و آسفي و الصويرة يف املقطع الرابط  الرابطة بني 1الطريق الوطنية رقم  -
 ؛لغيات

 ؛عرب بوشان مراكش و سيدي بنور الرابطة بني 7الطريق الوطنية رقم  -
 ؛تاوريرت و تندرارة الرابطة بني 19الطريق الوطنية رقم  -
 ؛آسفي و الصويرية و الصويرة (الطريق الساحيل)الرابطة بني  301رقم  الجهويةالطريق  -

و  لثلوجلات كاسحبتعبئة وسائلها املادية من آليات :  و النقل و اللوجستيكإثر انقطاع هذه الطرق قامت وزارة التجهيز 
بها حيث متكنت من فتح هذه الطرق يف أقل من  و كذا مواردها البرشية الستعادة حركة السري اتجراف و  التسوية اتآلي
الرابطة بني نفس  301الرابطة بني أسفي و الصويرة و الطريق  الجهوية رقم  1الطريق الوطنية رقم  باستثناء ساعة 24

  .أيام 3استغرق فتحهام  الذياملدينتني عرب الساحل األطليس 

و  65مكناس ما بني النقطة الكيلومرتية  الرابطة بني سيدي قاسم و 413لطريق الجهوية رقم اأن  إىل هذا و تجدر اإلشارة

 قارعة حجار عىلاأل بفعل االنهيار التيل من الجانب األيرس و الذي نجم عنه تساقط  يف وجه حركة املرورالزالت مقطوعة  66

 ألشغال جاريةا قارعة والزالتال متت إزالة جميع األحجار املرتاكمة عىل تدخل فرق الصيانة التابعة للوزارة، فضلوب .الطريق

 إلزالة الصخور و األحجار العالقة بالتل و التي قد تشكل خطرا يهدد سالمة مستعمليها. إىل حدود الساعة

الرابطة بني مكناس وسيدي قاسم مرورا مبوالي ادريس زرهون و  13الوطنية رقم الطريق  عرب اممكن تجاهاال تحويل و يبقى 

 زكوطة.


