بالغ صحفي
المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يقوم
بزيارة ميدانية لالطالع على سير منشآت المكتب و االشراف
على انطالق عدة مشاريع في جهة الداخلة وادي الذهب
******

يوم االبرعاء  11غشت  ،2021قءم السيد عبد الرحيم الحءفظي ،المدير الاءم للمكتب
الوطني للكهرعء والمء الصءلح للشرب ،عزيءبرات ميدانية لالطالع على سير منشآت
المكتب و االشراف على انطالق عدة مشءبريع في جهة الداخلة وادي الذهب.
فيما يتعلق بمجال التطهير السائل ،قءم السيد عبد الرحيم الحءفظي عزيءبرة
وبرش اشغءل مشروع وحدة التجفيف الشمسي لألوحءل المترتبة عن ماءلجة الميءه
الاءدمة لمدينة الداخلة و الذي تبلغ قدبرتهء  20طن يوميء عكلفة تقدبر ب  26مليون
دبرهم .وقد اتخذ المكتب جميع التداعير الالزمة للشروع في التجءبرب خالل شهر
اكتوعر  2021للتمكن من البد في استغاللهء قبل نهءية سنة .2021
كمء تفقد السيد المدير الاءم محطة ماءلجة الميءه الاءدمة عمدينة الداخلة التي هي
من صنف الحمأة المنشطة و التي تبلغ قدبرتهء  10.000متر مكاب في اليوم و هي
مجهزة للماءلجة الثالثية قصد اعءدة استامءل الميءه الماءلجة في سقي المسءحءت
الخضرا .
وقد اكد السيد عبد الرحمءن الحءفظي على أهمية تثمين وتشجيع استامءل الميءه
الاءدمة الماءلجة في سقي المسءحءت الخضرا عءلمدينة نظرا لندبرة الميءه الاذعة
في المنطقة و عهدف ترشيد استامءل المء الشروب.
فيما يتعلق بمجال الكهرباء ،و عاد االنتهء من أشغءل برعط مدينة الداخلة عءلشبكة
الوطنية للكهرعء ودخول هذا المشروع مراحله التجريبية النهءئية ،قءم المكتب
الوطني للكهرعء والمء الصءلح للشرب عبرمجة عدة مشءبريع عغية مواكبة النمو
االقتصءدي واالجتمءعي على مستوى جل الجمءعءت والمراكز الصءعدة على
مستوى الجهة ،والتي تبلغ إجمءليتهء  276مليون دبرهم وذلك عشراكة عين المكتب
وجهة الداخلة وادي الذهب ،و وكءلة تنمية أقءليم الجنوب عءلمملكة ،والمديرية الاءمة
للجمءعءت التراعية ووزابرة الفالحة والصيد البحري – قطءع الصيد البحري.

على مستوى إقليم واد الذهب ،اطلع السيد المدير الاءم على مشروع عنء المركز
التحويلي  22/60ك.ف عءلنقطة الكيلوميترية  40عكلفة اجمءلية  148مليون دبرهم
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عشراكة عين المكتب ووزابرة الفالحة والصيد البحري – قطءع الصيد البحري ،وجهة
الداخلة وادي الذهب ووكءلة اإلناءش والتنمية االقتصءدية واالجتمءعية في أقءليم
الجنوب عءلمملكة ويرمي هذا المشروع عءألسءس الى برعط المنءطق والمراكز الصءعدة
على مستوى الجهة عءلشبكة الوطنية للكهرعء ويخص:
 جمءعة الاركوب :المركز والمنطقة السيءحية عءلنقطة الكيلوميترية  ،25قرية
الصيد إنتيرفت والمنطقة الفالحية ݣليب الجديءن
 جمءعة إمليلي :قرية الصيد لبويردة
 جمءعة عئر أنزبران :قرية الصيد إمطالن ،ومركز جمءعة عئر أنزبران
وتجدبر اإلشءبرة الى ان هذا المشروع المهيكل يشكل اللبنة األسءسية لتزويد كل
من مينء الداخلة االطلسي و القطب الحضري الجديد عءلنقطة الكيلومترية 40
عءلكهرعء كمء أن اتفءقية الشراكة الخءصة عهذا المشروع هي قيد المصءدقة.
وعلى مستوى إقليم اوسرد ،تم االطالع على مشروعين مهيكلين ،المشروع األول
يهدف الى كهرعة مركز الكركرات عن طريق برعطه عءلشبكة الكهرعءئية لبئر كندوز
عكلفته  77مليون دبرهم عشراكة عين المكتب والمديرية الاءمة للجمءعءت التراعية،
وجهة الداخلة وادي الذهب ووكءلة اإلناءش والتنمية االقتصءدية واالجتمءعية في
أقءليم الجنوب عءلمملكة .وتجدبر اإلشءبرة الى ان الصفقة قصد االنجءز على ان تبدأ
االشغءل فاليء في نونبر .2021
ويصب المشروع الثءني ،والمزمع تشغيله في شهر دجنبر  ،2022الى التزويد
المستمر عءلكهرعء  24/24سءعة لمركز أوسرد عوض  24/12سءعة حءليء ،وذلك عن
طريق انجءز محطة الطءقة الشمسية عءأللواح مع نظءم للتخزين و تبلغ تكلفته
االجمءلية لهذا المشروع  51,25مليون دبرهم ممولة من طرف المكتب والمديرية
الاءمة للجمءعءت التراعية وجهة الداخلة وادي الذهب.
وتأتي هذه المشءبريع تلبية للطلب المتزايد للطءقة الكهرعءئية في ظل الدينءمية
االقتصءدية واالجتمءعية التي تارفهء الجهة واشاءعهء على المستوى الوطني
والقءبري.
وتجدبر الشءبرة الى ان الدبراسءت التقنية والتقديرية لكلفة االستثمءبر من اجل برعط
مركز عئر كندوز والنقطة الحدودية الكركرات عءلشبكة الوطنية للكهرعء هي في طوبر
اإلنجءز من طرف المكتب الوطني للكهرعء والمء الصءلح للشرب.
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