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 ماي 08        تدارست الكتابة االقلٌمٌة لحزب العدالة والتنمٌة بالٌوسفٌة  فً اجتماع لها عقد ٌوم الخمٌس 

 ما ٌعرفه االقلٌم من مشاكل وتحدٌات ،ومن بٌن القضاٌا التً اتارث اهتمام الحزب باإلقلٌم االنقطاعات 2014

المتكررة للماء الصالح للشرب والنقص فً صبٌب الماء داخل المنازل، ومتابعة منا للموضوع لمعرفة االسباب 

تبٌن لنا ان المشكل ٌكمن فً الفرشة المائٌة المسماة بالبحٌرة التً تزود اقلٌم الٌوسفٌة بالماء الصالح للشرب ، 

والتً تتعرض الستغالل مفرط من طرف اصحاب الضٌعات الكبرى بحفرهم لثقب كثٌرة وسط البحٌرة لسقً 

ف للفوسفاط لهذه الفرشة بشكل مفرط يباإلضافة إلى تنامً استغالل المكتب الشر. المزارع الكبرى بالمنطقة 

خاصة فً معمل التغسٌل دون اعتبار حاجٌات السكان من الماء ، 

ىذا وبعد نقاش عميق ومستفيض حول مشكل الماء وباقي القضايا االخرى المرتبطة بالمدينة واالقليم فان الكتابة االقليمية تعلن 
: للراي العام مايلي 

  ،تحميلها السلطات اإلقليمية المسؤولية في عدم التدخل في الوقت المناسب من اجل توفير الماء الصالح للشرب للساكنة
كما نستنكر تباطؤىا من اجل حل ىذا المشكل خصوصا ونحن مقبلون على فصل الصيف الذي يتزايد فيو الطلب على 

 .الماء ، مع تاكيدنا على ايجاد حلول ناجعة للمشكل بعيدا عن الحلول الظرفية والترقيعية
  دعوتنا إدارة المكتب الشريف للفوسفاط بإيجاد الحلول المناسبة بالبحث عن مصادر اخرى للتزود بالماء عوض االستغالل

 المفرط للفرشة المائية
  نستنكر عمل ادارة الفوسفاط في استعمالو للمتفجرات في تحطيم ىضاب الفوسفاط دون اخذ الحيطة والحذر وما سببو من

 ترويع للساكنة  واحداث الضرر بالمنازل نتيجة االىتزازات التي تحدثها ىذه المتفجرات 
  كما نذكر ادارة الفوسفاط بما وعدت بو فريق حزب العدالة والتنمية في قافلة المصباح السادسة من العام الماضي من

 .استعمال المصفاة لمعامل التكليس والتنشيف التي تحد من تلويث المدينة بغبار الفوسفاط 
 دعوتنا لفتح المركز الصحي بحي النهضة وتجهيزه الذي شيد منذ اكثر من ثالث سنوات والزال مغلقا 
  دعوتنا للتسريع من وتيرة إحداث المصالح الخارجية باإلقليم للحد من معاناة الساكنة في التنقل نحو آسفي. 
  دعوتنا الصريحة لمكونات المجلس البلدي الى تجاوز الخالفات الشخصية والحزبية واالنتصار لمصلحة المدينة وتنميتها

 .والرقي بها 
 لعمال النظافة المعتصمين أمام مقر شركة صوتراديما 2014 ماي 14        كما نعلن للراي العام انو بعد زيارتنا مساء يوم االربعاء 

تضامننا واستنكارنا لعدم تجاوب مجموعة جماعة احمر للبيئة مع مطالب عمال النظافة في عدم تسديد أجور شهري مارس وابريل 
 .، مما جعل االزبال تتراكم باحياء المدينة  واخاللها بالمقتضيات الواردة في دفتر التحمالت

 


