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م������ك������ات������ب "ك������ل 
ال��������������ع��������������رب" - 

الناصرة

kul@alarab.
net

عّمم مجلس بستان 
املرج بياًنا، وصلت 
ع���ن���ه ن���س���خ���ة إل���ى 
جاء  ال��ع��رب،  موقع 
مت،  أن  ف��ي��ه:"ب��ع��د 

إب���اغ امل��واط��ن��ن في 
استعمال  ب��ع��دم  ن��ن  ق��ري��ة 
غليها،  دون  ل��ل��ش��رب  امل��ي��اه 

ال��ع��رب" -  مكاتب "ك��ل 
الناصرة

kul@alarab.net

اجلليل  مياه  شركة  اّك��دت 
ب���ي���ان وص���ل���ت عنه  ف���ي   ،
العرب  م��وق��ع  إل��ى  نسخة 
أّنه  ال��ع��رب  ك��ل  وصحيفة 
نهائي  حلل  التوصل  "مّت 
التي  امللونة  امل��ي��اه  ملشكلة 
انتشرت مؤخًرا في بلدتي 
البعنة و دير األسد ، حيث 
ع����اد ض���خ م��ي��اه آب����ار من 
وتقليل  ع��م��ود"  "ن��اح��ال 
احملاة  امل��ي��اه  ض��خ  نسبة 
باملشكلة"،  تسببت  التي 

كما ورد في البيان.
من  م��واط��ن��ن  أّن  وي���ذك���ر 
األسد  ودي��ر  البعنة  بلدتي 
ق�����د اش����ت����ك����وا م�����ن م���ي���اه 
األنابيب  من  تسيل  ملونة 
حينه،  وف���ي  واحل��ن��ف��ي��ات. 
أكدت سلطة املياه القطرية 
نتيجة  ه��ي  "ال��ظ��اه��رة  أّن 
ن��ق��ص ب��امل��ي��اه ف���ي االب����ار 
امل��������زودة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، مما 
مكوروت  ش��رك��ة  اض��ط��ر 

إلض�����اف�����ة م����ي����اه م���ح���اة 
لتعويض النقص".

وجاء في بيان شركة مياه 
يلي:"استمرارا  ما  اجلليل 
للجهود التي بذلتها وتبذلها 
شركة مياه اجلليل من أجل 
إل���ى ح��ل نهائي  ال��ت��وص��ل 
املياه  ل��ظ��اه��رة  وش��م��ول��ي 
املكثفة  واجللسات  امللونة 
التي عقدتها في هذا الصدد، 
مكوروت  شركة  صرحت 
امل��س��ؤول��ة ع��ن ض��خ املياه 
ع��ب��ر رس��ال��ة وص��ل��ت إلى 
ش��رك��ة م��ي��اه اجل��ل��ي��ل أنها 
بدأت بتنفيذ وعدها لشركة 
مياه اجلليل وضخ مياه آبار 
من "ناحال عمود" وتقليل 
احملاة  امل��ي��اه  ض��خ  نسبة 
بانتشار  ت��س��ب��ب��ت  ال���ت���ي 
لدى  امللونة  امل��ي��اه  ظ��اه��رة 
بعض املواطنن في بلدتي 

البعنة ودير األسد".
اجلليل  م���ي���اه  وأش��������ارت 
أّن "هذه  إل���ى  ال��ب��ي��ان  ف��ي 
خطوة إضافية في االجتاه 
بدورها  تنضم  الصحيح 
الذي  واجل��ه��د  العمل  إل��ى 

ب��ذل��ت��ه ال���ش���رك���ة م���ؤخ���ًرا 
خاله  اوص����ل����ت  وال�������ذي 
ال��ل��ي��ل ب��ال��ن��ه��ار م���ن أجل 
املياه  ظاهرة  على  القضاء 
امل����ل����ون����ة واع����������ادة امل���ي���اه 
إل���ى م��ج��اري��ه��ا م���ن خال 
املختبرية،  ال��ف��ح��وص��ات 
شطف  امليدانية،  اجل��والت 
ايجاد  ومحاولة  األنابيب 
املواطنن  لتعويض  صيغة 
االونة  في  املياه  هدر  على 

األخيرة".
ه������ذا ون������اش������دت ش���رك���ة 
في  املواطنن  اجلليل  مياه 
الدائم  "بالتواصل  بيانها: 
مع الشركة وتتبع اخبارها 
وطمأنت  كما  وتعليماتها. 
الشركة األهالي في بلدات 
الشركة قاطبًة أنه ال يوجد 
الظاهرة  انتقال  من  خطٌر 
ب���ل���دات أخ�����رى وأن  إل����ى 
في  امللونة  امل��ي��اه  اشكالية 
البعنة ودير األسد شارفت 
على االنتهاء وذلك بفضل 
املواطنن،  ب���ن  ال��ت��ك��اث��ف 
وشركة  احمللية  السلطات 

مياه اجلليل".

م���������ج���������ل���������س ب�����������س�����������ت�����������ان امل��������������������������������رج: ب����������اس����������ت����������ط����������اع����������ة األه��������������ال��������������ي 
ع�����������������ادي ب����������ش����������ك����������ل  امل�����������������ي�����������������اه  ي���������س���������ت���������ع���������م���������ل���������وا  أن  ن�����������������ن  ف�����������������ي 

في  الصحة  قسم  مدير  قال 
بستان  االق��ل��ي��م��ي  امل��ج��ل��س 
امل�������رج، ع���ل���ي زع����ب����ي،  إّن����ه 

"بعد فحص املياه ومعاجلة 
املوضوع، بإمكان املواطنن 
بشكل  املياه  استعمال  اآلن 

أو  لغليها  حاجة  وال  ع��ادي 
شيء  ك��ل  وان  ش���يء،  ألي 
ي��رام وف��ق ما أكدته  على ما 

وزارة الصحة أيًضا".
وشكر علي زعبي املواطنن 
وتعاونهم  ت��ف��ه��م��ه��م  ع��ل��ى 
وأكد أّن "مصلحة املواطنن 
وس��ام��ت��ه��م ه���ي ف����وق كل 
شيء، وهذا أمر أساسي لدى 

املجلس إدارة وموظفن".

م�����ي�����اه اجل�����ل�����ي�����ل: ع����������ودة ض������خ م�����ي�����اه اآلب������������ار وح����ل 
م���ش���ك���ل���ة امل�����ي�����اه امل����ل����ون����ة ف�����ي ال���ب���ع���ن���ة ودي�������ر األس�����د

املجلس  ف����ي  ال���ص���ح���ة  ق���س���م  م���دي���ر 
االقليمي بستان املرج، علي زعبي

غرفة زوجية 499 ش.ج يشمل فطور
سويتا صغيرة غرفتين
وسويتا كبيرة 3 غرف

للحجز واالستفسار:
االتصال على الرقم: 02-2423019 / 05-98866554

العنوان: رام اهللا/ البالوع/ خلف وزارة الداخلية
www.Facebook.com/SignatureSuites | E-mail: alzahrasuites@yahoo.com

بمناسبة عيد الفطر املبارك 
زورونا لقضاء اجمل االوقات يف العيد
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