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  بالغ صحفي
  

  شربالصالح لللماء وا لتطهير السائلل ةهام منشآتينجز المكتب الوطني للماء الصالح للشرب 
 مليون درهم  849بكلفة ور ظلناابإقليم  

  
 

والماء  لتطهير السائلبتدشين عدة مشاريع ل صاحب الجـــاللة الملك محمد السادس نصره اهللا تفضل  ،2010ماي  31االثنين يوم 

  .للمنطقةالميمونة الزيارة الملكية  ةبمناسب، و ذلك مليون درهم 948بكلفة ور ظالنابإقليم  شربح للالصال
  

  رك المسمى مرشيكا،اع، و حماية حوض بورإقليم الناظو على صعيدمن الحد من تلوث المياه سيمكن مشروع التطهير السائل 

المراآز الحضرية  البلديات و على ةألف نسمة موزع 245عدادها إلى وتلبية الحاجيات على مستوى التطهير السائل لساآنة يصل ت

  .وقرية أرآمان ور، بني انصار، الزغنغن، إحدادن، جعدر، سلوان، تويمةظللنا
  

المياه العادمة ذات نقل وضع قنوات  ، علىمليون درهم 437، الذي تصل آلفته إلى محاربة تلوث بحيرة مرشيكا  مشروع ويشتمل

الثالثية معالجة مع ال ةالمنشطة أالحمبواسطة التطهير محطات للضخ، و بناء محطة 5آلم، و إنجاز و تجهيز 46لى طول ع ةآبيرقطارأ

 آما ستمكن التجهيزات المتطورة لهذه المحطة من معالجة الوحل . اليوم /متر مكعب 20 600 فوق البنفسجية بسعة تصل إلىباألشعة 

  .الري و السقيفي ستعمال إلو الروائح و من إنتاج مياه قابلة ل
  

    محطة للتطهير باألحواض الطبيعية بقرية أرآمانبإنجاز ح للشرب الالمكتب الوطني للماء الص يقومالهام، هذا المشروع تكميال ل

ور  ظالنا تابعة إلقليم بلديات و مراآز) 08(ماني ثفي  ةالشبكحاليا بالمجهزة غير اللفائدة األحياء الصرف الصحي توسيع شبكات و 

ات محطثالث  لم، و بناء و تجهيزآ 293و تشمل األشغال وضع شبكات لجمع المياه العادمة على طول   .مليون درهم 404بمبلغ  

شروع ع الم 2011األشغال في يوليوز هذه و من المرتقب أن تنتهي . صرف الصحيدا بشبكات الجدي إيصاال 28550و إنجاز   للضخ

  . 2010انطالقا من أواخر  يفي اإلستغالل بشكل تدريج
  

  شربالصالح لل مشروعين للتزويد بالماءبتدشين  صاحب الجـــاللة الملك محمد السادس نصره اهللاقام بهذه المناسبة الميمونة، 

  . ألف نسمة 144لفائدة ساآنة يصل عددها إلى  مليون درهم 107ور بمبلغ ظبإقليم النا
  

صبيب إضافي يبلغ ب ، بتقوية اإلنتاجالوسط الحضريو الذي يهم  مليون درهم 27المشروع األول، الذي تصل آلفته إلى يتعلق 

   نسمة موزعين بين بلدية الزغنغن ألف  115ور لفائدة ظانطالقا من محطة المعالجة للنا) اليوم/متر مكعب 13000(انية ثال/لتر 150

  .و مرآزي إحدادن و جعدر
  

بني : الجماعات القرويةألف نسمة من سكان  29، فقد تم إنجازه لفائدة مليون درهم 80اني، الذي تصل آلفته إلى ثشروع الأما الم

 شربالصالح للالماء بالمكتب الهادف إلى تعميم التزويد يدخل هذا المشروع في إطار برنامج . سيد ل جبل، بني سيدل لوطة، و إعزانن

  .2012سنة  % 99 من الرفع من نسبة التزويد بالوسط القروي لتصل إلى برنامجلسيمكن هذا ا، حيث  باإلقليم

لفائدة  شربالصالح للالماء بمشروع التزويد قة إلنجاز الاإلنطصاحب الجـــاللة الملك محمد السادس أعطى من جهة أخرى، 

ألف نسمة  13 ، مليون درهم 40تبلغ آلفته  تفيد من هذا المشروع، الذيسسي .التابعة إلقليم دريوش هرةالجماعة القروية عين ز

متر مكعب، و إنجاز  640خزانات بسعة إجمالية تصل إلى  4آلم من القنوات، و بناء  100و يشمل وضع . دوارا 20موزعة على 

   .2011في يوليوز المشروع  اهذأشغال نتهي تو من المرتقب أن . الثانية/لتر 13محطتين للضخ بصبيب 

  


