
 
 
 
 

 
  
 

 اململكة املغربية
ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT,  

DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 

 وزارة التجهيز

 والنقل واللوجستيك

   

  من وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك بيان توضيحي

  بإقليم آسفي 301الطريق الجهوية رقم بالرصيف املغمور املتواجد بخصوص 
  

ولتنوير ، 301بالطريق الجهوية رقم انهيار قنطرة  حولواإللكرتونية الورقية عىل إثر ما تداولته بعض الصحف 
 182+000بالنقطة الكيلومرتية لترصيف املياه متواجد  برصيف مغمور مع قنواتالعام فإن األمر يتعلق  الرأي

 الحاج (باتجاه وخميس اوالدالرابطة بني الصويرية القدمية (انطالقا من آسفي)  301عىل الطريق الجهوية رقم 
  .هذه املنابركام جاء يف  وليس بقنطرةالصويرة) 

 2014خالل عملية اإلصالح املؤقتة ألرضار الفيضانات التي عرفتها املنطقة خالل شهر نونرب وتجدر اإلشارة إىل أنه 
ليني، ومبشاركة السلطة املحلية واملتدخلني املح التجهيز و النقل و اللوجستيك بواسطة اإلمكانيات الخاصة لوزارة

تم  2016 وخالل صيف (9Ø800)من سعة  قنواتب املذكور فيرصالتم وضع إنجاز الحل النهايئ، يف انتظار 
  . (Enrobé coulé à froid) املصبوب بالبارد املطيلبتقنية  تحسني فرشة السطح

 19ية ليوم ارية لألحول الجوذنبالنرشة اإل اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بآسفي فور توصل املديرية و 
الخاصة عملت عىل وضع عالمات التشوير املؤقتة  ،قيسالمة مستعميل الطروحرصا منها عىل ، 2016نونرب 

مخاطر الفيضانات باإلضافة إىل التشوير املتواجد بصفة مستمرة بعني املكان منذ  عنواإلعالن الشتوية  بالخدمة
إلدارة وضعيات سوء األحوال الجوية بفضل تعبئة السلطات املحلية  تشكيل خلية يقظةكام تم  2014فيضانات 

  .والدرك املليك والقوات املساعدة

ت غمر  حيث يف حوض شعبة الزاك سيوال ، خلقت األمطار التي تهاطلت عىل املنطقة2016نونرب  27خالل يوم 
يل ضامنا لسالمة املواطنني و مستعم ،حركة السري يف هذا املقطع توقيف املياه اإلعداد املؤقت وكان من الرضوري

للتجهيز  عملت املديرية اإلقليمية جهتهامن  .)2314اإلقليمية الطريق (لغيات  عرب املسارتم تحويل  و ،الطريق
 .لصويرة عىل وضع عالمات التشوير الخاص بالطريق املغلقة يف وجه حركة السريبا والنقل واللوجستيك

املنشأة املؤقتة من  وانجراف جزء تبني انهيارمنسوب املياه،  انخفاضوبعد ، 2016نونرب  28صباح يوم اإلثنني 
مكنت من فتح الطريق يف وجه حركة السري و ذلك يوم األربعاء  األشغال التي ةومبارش متت تعبأة املعدات الالزمة و 
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 ،2014ة، و يف إطار اإلجراءات و التدابري املتخذة إلصالح أرضار فيضانات ا منها برضورة تحسني مستوى الخدمووعي
 حيثع جديدة بهذا املقط بإنجاز قنطرةالدراسات التقنية املتعلقة التجهيز والنقل واللوجستيك  وزارةبارشت 

 قصد بدأ األشغال بها يف أقرب اآلجال. وصلت إىل مراحلها النهائية


