تــالغ صحفــً
انًكتة انىطًُ نهكهرتاء و انًاء انصانح نهشرب ٌُجز ترَايجا هايا نهتزوٌد
تانًاء انشروب و انصرف انصحً تإقهٍى جرادج تكهفح إجًانٍح تصم إنى
 153يهٍىٌ درهى.
ٕٚو انسجذ  ،2102 َٕٕٛٚ 22ػشض انسٍد عهً انفاسً انفهري ،انًذٚش انؼبو نهًكزت انٕطُ ٙنهكٓشثبء ٔ
انًبء انصبنخ نهششة ػهٗ أَظبس صاحة انجالنح انًهك يحًد انسادس َصرِ هللا و أٌدِ رقذو أشغبل ثشَبيج
انزضٔٚذ ثبنًبء انششٔة ٔ انصشف انصذ ٙثإقهٛى جشادح ،ثكهفخ إجًبنٛخ رصم إنٗ  153يهٍىٌ درهى  ٔ ،رنك
ثًُبسجخ انضٚبسح انًهكٛخ انًًَٕٛخ نهًُطقخ.
ُٚذسج ْزا انجشَبيج ف ٙإطبس يٕاكجخ انًكزت نهزًُٛخ االقزصبدٚخ ٔ االجزًبػٛخ إلقهٛى جشادحٚ ٔ ،شًم صالس يجبالد
رزؼهق ثبنزضٔٚذ ثبنًبء انصبنخ نهششة ف ٙانٕسظ انذضش٘ ٔ انٕسظ انقشٔ٘ ٔ انزطٓٛش انسبئم.
ْزا انجشَبيج انطًٕح ٓٚى يٍ جٓخ ،رضٔٚذ انجًبػبد انذضشٚخ نعٍٍ تًُ يطهر ،تىٌسٍت و يركز سٍدي
تىتكر ثبنًبء انصبنخ نهششة تغالف يانً ٌصم إنى 22يهٍىٌ درهى ٔ ،يٍ جٓخ أخشٖ ،رؼًٛى انزضٔٚذ ثبنًبء
انصبنخ نهششة ف ٙانٕسظ انقشٔ٘ ثكم يٍ جًبػبد راس عصفىر ،تٍىنً ،سٍدي تىتكر و والد سٍدي عثد
انحاكى ثكهفخ إجًبنٛخ رصم إنٗ  20يهٍىٌ درهى دٛش سزًكٍ ْزِ انًشبسٚغ ،يٍ رفع َسثح انتزود تانًاء
انصانح نهشرب فً انىسظ انقروي إنى  %79تإقهٍى جرادج تعد اَتهاء انثرَايج.
أيب قطبع انزطٓٛش انسبئم نٓزا انجشَبيج فٓٛى انجًبػز ٍٛانذضشٚز ٍٛنجرادج و عٍٍ تًُ يطهر ثًششٔػ ٍٛرجهغ
كهفزًٓب اإلجًبنٛخ  111يهٍىٌ درهى ٔ سٛزى انششٔع ف ٙاسزغالنًٓب خالل سُخ  2102يغ انؼهى أٌ َسثح
انتغطٍح تهاتٍٍ انجًاعتٍٍ سترتفع إنى .% 70
فًٛب ٚزؼهق ثًششٔع انزطٓٛش انسبئم نًذُٚخ جشادح ػهٗ ٔجّ انخصٕص ٔ ،انز٘ سٛكهف يجهغ  33يهٍىٌ
درهى ،فٛزضًٍ ،اَجبص يحطح تطهٍر انًٍاِ انعاديح يٍ َىع األحىاض انًهىاج ،قدرج يعانجتها 2700
يتر/3انٍىو  ،تىسٍع شثكح انصرف انصحً عهى طىل  30كهى ،وضع شثكح يٍاِ األيطار عهى طىل
 2كهى ،تُاء و تجهٍز يحطتٍٍ نهضخ ٔ ،اَجبص  750إٌصاال فردٌا.
ٚزى رًٕٚم ْزا انًششٔع ،انز٘ ٚذخم ف ٙإطبس انجشَبيج انٕطُ ٙنهزطٓٛش انسبئم ،يٍ طشف انًكزت انٕطُٙ
نهكٓشثبء ٔ انًبء انصبنخ نهششة ػٍ طشٚق قشض أٔسث ٔ ،ٙثششاكخ يغ ٔصاسح انطبقخ ٔ انًؼبدٌ ٔ انًبء ٔ انجٛئخ
(قطبع انجٛئخ) ٔ ،صاسح انذاخهٛخ (انًذٚشٚخ انؼبيخ نهجًبػبد انًذهٛخ) ٔ ،انجًبػخ انذضشٚخ نجشادح.
ٓٚذف يششٔع انزطٓٛش انسبئم نًذُٚخ جشادح انز٘ سزسزفٛذ يُّ سبكُخ تقدر ب َ 52000سًح ،إنٗ رذثٛش
يُذيج نهذٔسح انًبئٛخ ،كًب سزكٌٕ نّ اَؼكبسبد جذ اٚجبثٛخ ػهٗ يسزٕٖ انظشٔف انًؼٛشٛخ ٔانصذٛخ
نهًٕاطُ ٔ ،ٍٛانًسبًْخ ف ٙانزًُٛخ االجزًبػٛخ ٔاالقزصبدٚخ نهًذُٚخ.

