وزير الموارد المائية في زيارة عمل و تفقد لوالية سيدي بلعباس
ااخيار سيدي بلعباس والية نموذجية لوضع أار طراز لنظام اإلنذار

أشرف معالً وزٌر الموارد المائٌة السٌد حسٌن نسٌب ٌوم
الثالثاء  04دٌسمبر  2018بزٌارة عمل و تفقد لوالٌة
سٌدي بلعباس استهلها بمع اٌنة ورشة تطهٌر واد "مكرة"
على مستوى موقع البوسكً فً الناحٌة الشرقٌة لمدٌنة
سٌدي بلعباس و هو عمل ٌندرج ضمن تجسٌد مشروع
تطهٌر و تهٌئة وادي مكره بالكامل من جمع النفاٌات و
األوساخ المتراكمة بداخله قصد ضمان السٌالن الطبٌعً
للمٌاه سٌما فً أوقات حدوث الفٌضانات.
الوزٌر ثمن و شجع العمل الذي تقوم به الوالٌة بشان إزالة
نقاط تدفق المٌاه القذرة للمدٌنة و التً تعد مصدرا النبعاث
روائح كرٌهة تؤذي السكان حٌث اعتبره من األولوٌات
طالبا من مدٌرٌة الموارد المائٌة إعداد بطاقة تقنٌة ألجل
الحصول على األموال الالزمة التً تمكن من القضاء
نهائٌا على نقاط التدفقات المتبقٌة و التً عددها 16
و بعٌن المكان استمع معالً الوزٌر إلى عرض مفصل
قدمه مدٌر الري بالوالٌة حول ال م وارد المائٌة منها أبرز
المصادر المائٌة التً تعتمد علٌها الوالٌة فً تموٌن
السكان بالماء الشروب  ،منها نسبة  %65تأتً عن
طرٌق المٌاه السطحٌة كسد صارنو و سد بوحنٌفٌة و سد
الشرفة و  %35مصدرها المٌاه الجوفٌة

الوفد تحول بعدها ذلك إلى منطقة رجم دموش جنوب الوالٌة
أٌن وقف على مشروع الشط الغربً الذي دخل حٌز
االستغالل مؤخرا.
أما ببلدٌة مرٌن فقد اطلع الوفد على أسباب التأخر الذي ٌعرفه
مشروع الشط الشرقً الموجه لتزوٌد سكان مرٌن و تالغ
بالماء الشروب
و كانت آخر محطة فً الزٌارة سد صارنو أٌن عاٌن به
أشغال انجاز محطة لمعالجة المٌاه و تفقد مشروع دعم تموٌن
بلدٌتً عٌن البرد و سٌدي إبراهٌم بالماء الشروب
إضافة إلى ذلك و خالل الندوة الصحفٌة التً توج بها زٌارته
لسٌدي بلعباس أكد الوزٌر أن وزارته تحضر لوضع مخطط
ٌقً من مخاطر الفٌضانات على المناطق األكثر عرضة لمثل
هذه
هذه الكوارث الطبٌعٌة فً بالدنا حٌث سٌتم تزوٌد
المناطق بنظام صور القمر االصطناعً و تم اختٌار والٌة
سٌدي بلعباس والٌة نموذجٌة لوضع أخر طراز لنظام اإلنذار
بالفٌضانات.
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