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وتحضیرا للشرب الصالح بالماء المجاورة الترابیة والجماعات دمنات مدینة ساكنة تزوید تأمین الى الرامیة المجهودات إطار                  في

من الرفع قصد قیاسي زمن في استباقیة بإجراءات للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطني المكتب قام المبارك، األضحى                   لعید

  الطاقة اإلنتاجیة للماء نذكر منها ما یلي:

لتر− 20 یفوق إضافي بصبیب األول، الحسن سد على المعالجة محطة من انطالقا للشرب الصالح الماء إنتاج صبیب                    تقویة

 في الثانیة؛

المیاه،− مجرى وتحویل الماء جلب قنوات مداخل تنقیة طریق عن لخضر واد آبار من انطالقا المنتج الصبیب من                    الرفع

 وكذا تجدید قناة للضخ بمحطة الرفع رقم  1، حیث وصل الصبیب اإلضافي إلى  12 لیتر في الثانیة؛

األربعاء− یوم أكنون آیت بحي 3 رقم الرفع ومحطة دمنات مدینة خزانات بین الجدیدة القناة استغالل في                   الشروع

 29/07/2020؛

−13/07/2020 االثنین یوم من انطالقا دمنات لمدینة التوزیع شبكة مستوى على التسربات وإصالح للبحث حملة                 إطالق

 لمدة أسبوعین؛

−900 (حوالي والفالح بوشان أرحبي، بأحیاء: العید یوم خالل الشروب الماء توزیع عرفها التي االضطرابات یخص                  فیما

مع مقارنة %25 نسبتها فاقت العید یوم خالل المادة هذه على الطلب في مسبوقة الغیر الزیادة سببها كان                    منخرط)،

بعد مباشرة سنویا. %5 الى %2 بین تنحصر نسبته العادي الطلب تزاید بأن علما ،2019 لسنة العید یوم خالل                     الطلب

في الساكنة تزوید إعادة من تمكنت حیث للمكتب التابعة الصیانة فرق تدخلت األحیاء، بهاته المشاركین بشكایة                  التوصل

  وقت وجیز؛

حیث− العادیة لوثیرتها الشروب الماء على الطلب نسبة عادت ،01/08/2020 السبت یوم للعید، الثاني الیوم من                  انطالقا

 یتم تزوید المدینة بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة طوال الیوم على مدار الساعة دون تسجیل أي انقطاع یذكر.

محطة− لتوسیع مشروع إنجاز بصدد المكتب فإن البعید، المدى على للشرب الصالح بالماء المنطقة تزوید تأمین                  قصد

الثانیة في لتر 400 إلى اإلنتاجیة الطاقة رفع قصد درهم ملیون 72 ب تقدر إجمالیة بكلفة األول الحسن سد على                      المعالجة

 عوض 100 لتر في الثانیة الحالیة، ومن المنتظر الشروع في استغالل المحطة الجدیدة قبل متم السنة الجاریة.


