
 

 

 

  

 الغــــب

****************** 

ي 
 
ب تأمي   تزويد المنطقة الجنوبية للدار البيضاءطار إف المعالجة  انطالقا من محطة بالماء الصالح للشر

ي ب  سي طلالمديرية الجهوية للساحل ال  نهي ت ،سد سيدي محمد بن عبد هللاعىل 
 للههرباء المكتب الوطن 

ب مجةلأنه نظرا  الهرام ا قطاع الماء إىل علم زبنائه - والماء الصالح للشر جل ربط أمن  ألشغال المبر

بط ت المنجزة آالمنش ي سبر
ى  تي   بي   المنطقوالنر الرئيسية  القناةبالشمالية والجنوبية للدار البيضاء الهبر

ة،  الدار البيضاء-لإلنتاج الدورات ي تزود المدينة انطالقا من سد المسب 
ع مصالح بتنسيق مو سيتم النر

كة التدبب  المفوض  يوم من ابتداء  وذلك LYDECالتابع لخزان مديونة تزويد  توقيف LYDECشر

الساعة عىل  2022يناير  28يوم الجمعة غاية إىل  صباحا الساعة الثامنة عىل  2022يناير  27الخميس 

 . الثانية صباحا 

من منتصف الليل اىل  2022يناير 28خالل يوم الجمعة  ،يتم تسجيلن أشغال ينتظر ه ال ذنتيجة لهو 

ي ال الثانية صباحا،حدود 
 
ي انقطاع  حد ىلإيصل  قد ضغط انخفاض ف

 
 توزي    عشبكة ال عىل مستوى جزئ

LYDEC ي يتم  رشيد موالي ومنطقةالشق، بن مسيك سيدي عثمان عي   ، ةسبات طقابمن
تزويدهم النر

 مديونة. خزان  انطالقا من

اكة، 2لصداقة ، المكانسةمستعمىلي الماء )ا جمعيات تزويد توقيف وسيتم كذلك ( والبويرات الشر

 ذكره. ف لل مدة التوقف السااوذلك طو  النوارصعمالة ب

ي  2022يناير  28من يوم الجمعة  شغال ابتداءال ه ذه كما سينتج عن
 
ويد  صبيبانخفاض ف الماء بالبر 

ب  ي الصالح للشر
 علياالنقط العىل مستوى  انقطاعات جزئيةقد يصل حد  وبرشيد سطات لمديننر

 . روةذالأوقات وخاصة  برشيد بمدينة

لصالح ترشيد استهالكهم للماء ا ويدعوهم إىل نائه الهرام عىل حسن تفهمهمبيشكر كافة ز  إن المكتب

ب الالزمة  ستباقيةال اتخاذ جميع اإلجراءات من أجل  ةويعلمهم أن فرق المكتب تعمل جاهد للشر

  .       للتخفيف من هذه الضطرابات

 ............................................................. 

 الالزمة.  المعلوماتم بهدلمالهرام  زبنائهإشارة قر المكتب رهن يبو 

 المعلومات، المرجو التصال عىل الرقام التالية: وللمزيد من  

شيد و رئيس  -   0673700453 :  حدة الخدمات ببر

ب -  0668925568 : الخدمات بسطات بوكالة رئيس المصلحة التقنية والستغالل للماء الصالح للشر

ب بقطاع إنتاج الدورات -  0661059338 :  مصلحة استغالل الماء الصالح للشر

       0661912616 :  الدوراترئيس وحدة إنتاج  -


