
 

 

 

 

  
 بالغ صحف 

ب يقوم بتقوية    للكهرباء والماء الصالح للشر
وب تأمي   و المكتب الوطن  ويد بالماء الشر  الت  

 لمريجةأوالد سيدي عبد الحاكم ولبخاتة و عات جماللمدينة جرادة و 
------------------------ 

ي للكهرباء والماء الصالح للش  قام المكتب  ،2021أبريل  22يوم الخميس 
بإعطاء انطالقة ب الوطن 

ب لمدينة جرادة  ت توزي    ع الماءمنشآأشغال تقوية  وع و الصالح للش  ي استغالل مش 
 
ع ف نجاز محطة إش 

ب من أجل تزويد محطة ضخ أوالد سيدي عبد الحاكم بجماعة للطاقة الشمسية  الماء الصالح للش 

وعي وتفقد بمركز الدغمانية بالطاقة الكهربائية  ويد  مش  ي لبخاتة و بالماء الش   الت  
لمريجة وب لجماعن 

  . إلقليم جرادة تي   التابع

ب لمدينة جرادة الذي أعطيت انطالقة أشغاله،  ويد بالماء الصالح للش  وع تقوية الت   بكلفة يهم مش 

ي للتنمية، و مليون درهم  4,7تناهز 
           صبيببتجهت   محطة للضخ و بناء بتمويل من البنك اإلفريق 

/ث  15 ب  3,5مت  مكعب ووضع  200 خزان بسعةو لت  تقوية ل كلم من قنوات توزي    ع الماء الصالح للش 

ب لمدينة  ويد بالماء الصالح للش  وع  نجرادة. سيمكالت   من الماء من تلبية الحاجيات هذا المش 

وب لساكنة تقدر بحوالي  ي استغاللو  نسمة 6000الش 
 
وع ف  . 2021شهر دجنتر  خالل هسيتم الش 

ي 
 
 إنتاجوتحديث وتوسيع شبكات  ببالدنا  الطاقة الشمسيةات المتجددة السيما الطاقتثمي    إطار ف

ع جديدة لالتقنيات و  أدوات توظيفكذا الموارد الكهربائية والمائية و  ي الطاقة الكهربائية، ش 
 
قتصاد ف

ي استغالل 
 
وع المكتب ف بجماعة والد سيدي كيلو واط   100بقدرة محطة للطاقة الشمسية  جاز نإمش 

ب من أجل تزويد محطة ضخعبد الحاكم  بكلفة  بمركز الدغمانية بالطاقة الكهربائية الماء الصالح للش 

  مليون درهم.  1,7ناهز ت

 : شملتتفقدية  اتبزيار  المدير الجهوي للمكتبب  هذه المناسبة قام عامل إقليم جرادة بمعية و 

 وب لجماعة لبخا ويد بالماء الش  وع الت    الذيو مليون درهم  2بغالف مالي يصل إل  تةمش 

انجاز كذا مت  مكعب و  100خزان بسعة لت  /ث و  3 صبيبتجهت   محطة للضخ بو بناء يهم 

ي المائة 80 أشغالهتقدم ة نسب تبلغحيث  ا فردي ايصاال  90حوالي 
 
ي استغالله و  ف

 
وع ف سيتم الش 

 . 2021خالل شهر غشت 

 وب لجماعة ويد بالماء الش  وع الت   مليون درهم  1,9بغالف مالي يقدر ب لمريجة  مش 

/ث  5 صبيببمحطة للدفع تجهت   بناء و الذي يضم و  لفائدة مت  مكعب  150خزان بسعة و لت 

ي لمريجة و والد غزيل
ي المائة 75 إل شغالهأنسبة تقدم  تصلحيث  مراكز و دواوير جماعن 

 
و  ف

ي شهر شتنتر 
 
ي استغالله ف

 
وع ف  . 2021سيتم الش 

 

ي اإلنجازات إل المشاري    ع  هذهوتنضاف 
ي قطاعي الما  المكتب حققها الن 

 
ب ف والتطهت  ء الصالح للش 

اب  السائل ين بكلفة إجمالية  جرادة إقليمبت  ي العقدين األخت 
 
ي ، مليون درهم 254تناهز ف

 
وستساهم ف

ي التنمية االقتصادية واالجتماعية لل تحسي   
 
 منطقة. الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة وأيضا ف


