وزير الم ارر المائير فروزمارر لمر ر تفقر
الفطمعربمالزيرسعئقرر
فـي شٍازة عمل و جفقد ملشازَع قطاعه حل ًىم ألاحد  30دٌظمبر 2018
الظُد حظين وظِب وشٍس املىازد املائُت بىالًت طعُدة و التي باشسها
مً بلدًت طعُدة أًً عاًً مشسوع أشغال إعادة جأهُل واد طعُدة
مع إعطاء إشازة اهطالق أشغال تهُئت حىافه على مظخىي حي طُدي
قاطم كما شاز معالُه مشسوع إعادة الاعخباز لشبكت املُاه الصالحت
للشسب لكل مً بلدًاث طعُدة  ،عين الحجس و أوالد خالد
و ببلدًت عين السخىهت كاهذ للظُد حظين وظِب وقفت على
محُط ضاًذ شزاقذ لُيخقل الىفد السطمي بعدها إلى بلدًت عين
الحجس حُث شاز مشسوع أشغال إهجاش زالر أهقاب املىدزحت في إطاز
البرهامج إلاطخعجالي  2018املخصص لخعصٍص التزود باملُاه الصالحت
للشسب
لُخخخم شٍازجه بمعاًىت مشسوع أشغال إهجاش محطت جصفُت
املُاه املظخعملت ببلدًت ًىب و كرا جدشين مقس القظم الفسعي للمىازد
املائُت براث البلدًت.

و أهه طِخم الاهطالق مظخقبال في اهجاش  30محطت لخصفُت املُاه
املظخعملت عبر الىطً باملىاشاة مع  56محطت ممازلت في طىز الاهجاش و التي مً
املقدز أن حظاهم في مجملها في إهخاج  600ملُىن متر مكعب مً املُاه املصفاة
".2021
آفاق طىت
إذ طِظهم اطخغالل هره الكمُت مً املُاه املصفاة في مجال السفع مً
.
املظاحاث املظقُت لألزاض ي الفالحُت عبر الىطً
و بمىاطبت إشسافه على وضع حجس أطاض مشسوع تهُئت حىاف الىاد بمدًىت
طعُدة  ،اكد معالي الىشٍس أن "دزاطت جمذ على املظخىي الىطني و جىصلذ
إلى أن وظبت  60باملئت مً خطس الفُضاهاث ًسحع لسمي الىفاًاث و بىاء
".
الظكىاث الفىضىٍت للمىاطىين على ضفاف الىدًان
و أكد الظُد وظِب أن عملُت تهُئت هره ألاودًت و إعادة جأهُلها مً
شأنها الخصدي لخطس هره الفُضاهاث خاصت خالل فترة تهاطل ألامطاز
الغصٍسة .
و في هرا إلاطاز "زمً" وشٍس املىازد املائُت مشسوع جأهُل واد مدًىت
طعُدة على مظافت  9كلم و الري ًمس عبر  10أحُاء مضُفا "أن عملُت تهُئت
هرا الىاد مً شأنها أن جخصدي لخطس الفُضان الري كان يهدد مدًىت
".
طعُدة في الظىىاث املاضُت
إذ "طِظمح ذاث املشسوع الري ًدخل في إطاز إطتراجُجُت وشازة املىازد
املائُت ملىاحهت خطس الفُضاهاث باطدُعاب طاقت طُالن جبلغ  398متر مكعب
في الثاهُت مً املُاه عبر واد مدًىت طعُدة " وفقا ملا أوضحه حظين وظِب .و
في طُاق مخصل أشاز وشٍس املىازد املائُت أن "عملُت حغُير مجسي املُاه
املظخعملت التي كاهذ جصب مباشسة في الىاد و زبطها بقىاة صسف حدًدة
طِظاهم بشكل كبير في القضاء على مصادز الخلىر.

الظُد الىشٍس  ،أكد أن مظاحت ألازاض ي الفالحُت املظقُت عبر
الىطً طدبلغ  2ملُىن هكخاز آفاق طىت  ،2022مىضحا خالل الىدوة
الصحفُت التي عقدها بمقس الىالًت "أن دائسجه الىشازٍت حظعى بالخيظُق
مع وشازة الفالحت و الخىمُت السٍفُت و الصُد البحسي إلى بلىغ آفاق طىت
 2022مظاحت  2ملُىن هكخاز مً ألازاض ي الفالحُت املظقُت بما فيها
املحُطاث الفالحُت الكبري
".
مشيرا أن  .." :الجزائر تتوفر حاليا على مساحة  1مليون و  350ألف
هكتار من ألاراض ي الفالحية املسقية" .و "ب ــأن السهان الكبير الُىم هى
الاعخماد على الخىىَع في الاقخصاد الىطني الطُما املجال الفالحي الري
ًسجكص على جىطُع مظاحت ألازاض ي الفالحُت املظقُت و جىىَع ألاوشطت
الفالحُت ".
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