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أكثر من  200إمام و  08مرشدات دينيات في يوم تحسيسي بوالية مستغانم
اليوم اإلعالمي افتتح بتالوة آيات بينات من ذكر اهلل احلكيم مث كلمة
االفتتاح الرمسي من طرف الشيخ الدكتور " جلول حجار " مدير الشؤون
الدينية و األوقاف لوالية مستغامن الذي عرب عن مدى تثمينو لـلــمبادرة و
شدد على ضرورة تعميمها على باقي واليات الوطن تلتو كلمة ممثل مدير
املوارد املائية رئيس مصلحة التطهري  ،كما استمع احلضور إىل املداخلة اليت
قدمت من طرف مدير وكالة احلوض اهليدروغرايف الوىراين – الشط الشرقي
حول التعريف بالوكالة الوطنية للتسيري املدمج للموارد املائية و فروعها،
أىدافها ومهامها إىل جانب أىم النشاطات اليت تقوم هبا.
مثنت ىذه التظاىرة بتنظيم رحلة موجهة لفائدة األئمة املشاركني يف
اليوم التحسيسي حنو حمطة تصفية املياه املستعملة صالمندر والية مستغامن
للتعرف عليها عن قرب.
بالتنسيق مع مديرية املوارد املائية و مديرية الشؤون الدينية و
األوقاف لوالية مستغامن ،و حتت إشراف الوكالة الوطنية للتسيري املدمج
للموارد املائية  ،نظمت وكالة

احلوض اهليدروغرايف الوىراين -الشط

اختتم ىذا اليوم التحسيسي بتقدمي شهادات شكر و عرفان لكل من
ساىم من قريب أو بعيد يف إجناح فعاليات امللتقى.
جتدر اإلشارة إىل أن التظاىرة تعززت بتغطية إعالمية مسعية بصرية بثتها

الشرقي يوما إعالميا حتت شعار " المحافظة على الماء … واجب

قنوات( :احلوار-الشروق-الباىية )و الصحافة املكتوبة.

ديني " مبشاركة أكثر من  200إمام و  08مرشدات دينيات ،كذا

ىذا وكانت الوكالة قد طبعت كتيبات ،مطويات و الفتات خاصة باملناسبة
حيث مت توزيعها على األئمة و املشاركني يف امللتقى.

مجيع الفاعلني يف قطاعي املوارد املائية و الشؤون الدينية لوالية مستغامن.
اليوم اإلعالمي الذي احتضنو مسجد القدس املتواجد بصالمندر ،
ماي  . 2019يعترب فرصة ساحنة إلشراك مجيع
جرت فعالياتو يوم  02و
الفاعلني يف قطاع املوارد املائية و الشؤؤن الدينية ،إىل جانب أئمة والية
مستغامن من أجل إشراكىم و حتميلهم رسالة اقتصاد املاء واحملافظة عليو
قصد متريرىا إىل كل املواطنني عرب مساجد األحياء السكنية تستمر طيلة

شهر رمضان.
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