التعديــالت بقــرار السيــر و الجــوالن

نوعية العالمة

عالمة تحديد السرعة  04كلم/س

االماكن المقترحة

-

مدارة باب الخميس الى ما بعد قنطرة واد الواعر
مدارة الكلية الى ما بعد المركب الثقافي.
مدارة باب الخميس الى ما بعد المكانيكيين قرب منزل
الخياطي.
مدراة اوالد بنونة الى ما بعد مدرسة اوميكا في اتجاه
الغزالة الذهبية .
بعد مسجد رك اشبار الى حدود السجن الفالحي.
دار مبارك اوسالم من المدارة الى حدود محل النجارة
(محمد غنيم ).
قاعة الحفالت مربح الى مدارة المعديات .
مطعم جنان السوسية الى خارج باب تارغونت بمحاداة
االسوار.
مدارة المعديات الى قاعة الحفالت مربح.
محطة الوقود افريقيا مرورا بمدرسة اقرأ الى ما بعد
دار الضو.

-

عالمة تحديد السرعة  04كلم/س

-

ما بعد قنطرة واد الواعر الى مقربة مدارة الكلية .
بعد المركب الثقافي الى مدخل الملحقة االدارية الثانية.
ما بعد المكانيكيين قرب منزل الخياطي الى مشارف
مدارة اوالد بنونة .
دار مبارك اوسالم بعد محل النجارة (محمد غنيم ) الى
قاعة الحفالت مربح .
بداية رك اشبار الى ما بعد المسجد.
فندق دار الزيتون الى محطة الوقود افريقيا .
بعد دار الضو الى نهاية المدار الحضري.
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عالمة ممنوع المرور
عالمة ممنوع الدوران على اليمين

-

شارع بئر انزران من معهد محمد الخامس الى مجمع
االحباب.
مدخل باب الخميس في اتجاه سيدي العربي بالممر
المجاور للسور (من الجهتين ).
القادم من جامع الكبير قرب منزل االريحي في اتجاه
باب البالليع .
القادم من باب الزركان سيدي الحاج بوتابت في اتجاه
باب البالليع قرب منزل اوبيهي.
بعد باب احفير في اتجاه شارع المستقبل بنيارة.
الطريق الوطنية رقم  01بالمقطع المؤدي الدارة
الضمان االجتماعي C.N.S.S
القادم من جامع الكبير في اتجاه باب البالليع قرب
منزل االريحي.
القادم من باب الزركان سيدي الحاج بوتابت في اتجاه
باب البالليع.
للقادم من المقبرة في اتجاه باب الخميس
للقادم من مدرسة عبد هللا بن ياسين في اتجاه سوق
السمك قرب مقهى ندى.
جنان التصريف في اتجاه المقبرة (على اليمين ).
جنبات ساحة  01غشت الى ما بعد باب البالليع.

عالمة ممنوع الدوران على اليسار

-

عالمة ممنوع الوقوف

-

عالمة تشير لذوي االحتياجات الخاصة

 -قرب ثانوية ابن سليمان الروداني

صباغة الرصيف باللونين االحمر واالبيض

-

ترسيم ممرات الدراجات النارية والعادية

العربات والمقطورات السياحية)(caravanes

-

الممر المتواجد بين باب مستشفى المختار السوسي الى
مكتبة بار (من الجهتين).
خارج باب الخميس بين المقبرتين في اتجاه المدارة
(من الجهتين)
الطريق الوطنية رقم  01في اتجاه ايت ايعزة.
الطريق الوطنية رقم  01في اتجاه اوالد الغزال.
خارج باب تارغونت في اتجاه النوايل.
طريق الحي المحمدي السطاح.
منع مبيت العربات والمقطورات السياحية بالشارع
والساحات العمومية وامام االدارات والسماح لها
باألماكن المخصصة لذلك.
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