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فيـحـان صــــــــــــيـ ب   

 

  

2016 جوان 14 الثالاثءجلسة الاس امتع ليوم   

 ةــــيــــ ائ ــــوارد الـمــــمــــقطاع ال



 

 قطاعي املوارد ااملائية و الثقافة عقد جلسة معل دلراسة  2016جوان  14مت يوم  

تناول الس ّيد مدير املوارد املائية عرضًا مفصاًل عن قطاعه مبـا   كل  الهياـاا البابعـة   

ديوان البطهري و اجلزائرية للمياه، وقد تطرق بصـفة عامـة ا مجم  ـل الااـاااا ا ققـة سـواءًا 

نبــاا امليــاه الســ  247ااــاا اابر ر البــالد عــدد ا  منبــب بطاقــة  15طحية عــن طريــجن أ اــاا أ و ا 

أ لف م 32استيعاب وصلت امجم 
3
 03/ يوم ، أ و عن طريجن حتويل املياه من حمطة الضخ رمق  

الف م 20من اجلزائر ا مجم والية البليدة بطاقة اااا تصل امجم 
3

/يويم ، أ مـا الانبـاا اال جـ   

أ لف م 226للوالية بلد 
3
أ لـف  314لبـاا املقـدرة بـــ يويم و يبقى دون املسـ بو  لبلبيـة الط  

م
3

أ لف م 88/يويم مسجال جعزا مقدر بــ 
3

/يويم  لرمغ من تـوفر طاقـة البيـزين الـل تصـل 

أ لف م 172ا مجم 
3
 . 

%   املنـاطجن ارضيـية و 98,7وقد بلغت نس بة الربط بشـ بةة املـاء البـوب يلـوا  

 %   املناطجن الريفية.94

القطـاع ارضسـاف فقـد  ـرا ادلوا مـوارد ماليـة  وحبمك اال سرتاتيجية الل يمتّّي هبا  ـاا

بقــاء عــ   122مليــار دا تلــت  21معبــ ة بلغــت  ســتور معــويم  39معليــة مت اال  معليــة ا 

ُمنجزة ومشـاريعها   اددمـة  87مليار دا ، مهنا  11,9مبيبلف ال امج بغالف ما  ا ج   

وترية أ شغال متقدمة و يُرتقـ  مليار دا ويه تعرف  11,9جاري اااا ا بغالف ما   35و 

 وضب أ غلهبا   اددمة.

وبُغية البحمك اجلّيد و العقالين   تس يري  ـاا املـورد اني ـ  مت ا ـاكل نـا مـن القـراراا 

 هبدف رفب نس بة الزتويد  ملاء الصاحل للبب :

وضب حتت اددمة مبوع هتياة و الزتويد  ملاء مـن منبـب مقطـب لـزرق  ايـة شـهر جـوان  -

لبيفيف الضغط و رفـب معـا ة املـواطن  بـبحاما يلـ م ملـوان ، بـوقرة ، أ والد سـالمة و 

 يلىت البحاما اجملاورة لها.  

ااا املزيد من اابر ر   أ قرب اابرجال من بيهنا: ع  مس بو  مركز حماربة ا - لرسـطان، و   ا 

 لك املناطجن الل تعرف مشالك   الزتويد.

ااا ش بةة املاء البوب عـ  مسـ بو  القطـ  اجلـامعي  لعفـرون بدايـة  - تسلمي مبوع ا 

نباجيـة بـدائرة العفـرون ب  أرالف  8شهر أ وا ، و اذلي سيسمح مبضاعفة و رفب القـدرة اال 

م
3

 /يويم.



ينـة اجلديـدة لبوعينـان قصـد تسـل ها   أ قـرب الرفب من وترية اااا اابر ر ع  مس بو  املد -

 اابرجال .

 اس بالم   أ جال أ قصاه عبة أ امم حمطة معاجلة منبب واد شفة. -

اال رساع   الانهتــاء مــن ااب شــغال اجلاريــة عاصــة املبعلقــة مهنــا  دــزا ا  ايــة شــهر أ وا  -

ضافية . 2016  و البفةري   اااا خزا ا مائية ا 

صحي ال س امي ع  مس بو  البليـدة الةـ   فقـد مت ا ـاكل قـرارين  ـام  أ مّا   جمال الرصف ال

:    

س ناد ااب شغال املبعلقة ببجديد قنواا الرصف الصحي لبحية بوعرفة. -  اال رساع   ا 

الانهتاء من اال جراءاا لبعث نيب العملياا املبعلقة ببجديد شـ بةة  الرصـف الصـحي عـ   -

 البليدة الة   الشطر الثاين.

الزتم املسـوول عـن القطـاع بتسـلمي عـدة مشـاريب مهنـا ............لبحيـة الصـومعة  ـاا وقد  -

 .2017الشهر و وادي جر  اية شهر جويلية و لبوعينان الفصل ااب ول من 

سـرتاتيجية يغلـ  علاـا طـابب ااب ولويـة وأ كـد    ـاا  -  الظافة امجم البحث عـ  اختيـاراا ا 

 لك الاقرتاحاا الل يقوم هبا. ادصوص جا زيبه ملرافقة القطاع ع 

وقد أ سد  الس يد الوا  تعلاميا للقامئ عـ  اجلزائريـة للميـاه بيـورة وضـب شطـط نشـا   -

فعال لرتقية اددمة عاصة   جمال قضاء ع  الترس ا و تفعيل نظام تدعل رسيـب و كـاا 

 حتسيس املواطن بأ مهية  اا املورد  س بع ل شبلف وسائل االتصال.   
 


