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 خبر لالعالم –وزارة الصحة وسلطة المياه 

 

 الملونة في منطقة الجليل  ظاهرة المياه
 خبر من سلطة المياه ووزارة الصحة

 

انخفاض منسوب المياه في أربعة فصول الشتاء األخيرة عموًما وفي منطقة الجليل خصوًصا، تراجعت أيًضا في أعقاب 

ي إطار جلسة مصادر المياه والمياه الجوفية وصلت إلى ادنى درجة ممكنة. تم تباحث هذه الحالة الطارئة بشكل موسع ف

ة المياه وتقرر فيها تقليص استخدام المياه من الثقوب في المنطقة وزيادة المياه من بحيرة طلجنة التفعيل القطرية في سل

 طبريا ومن مياه محالة من منظومة المياه القطرية من أجل تجنب المس بمصادر المياه. 

ابيب الحديدية القديمة أدى إلى تغيير لون المياه وانتاج مياه ملونة. التغيير في تركيبة المياه واالحتكاك بين المياه مع األن

ظاهرة المياه الملونة معروفة محليًا وعالميًا التي تظهر نتيجة لتغيير في مصادر المياه وحدثت في مناطق مختلفة في 

 البالد: ايالت، كفر سابا، رمات هشارون، ريشون لتسيون وكرميئيل. 

مشكلة في المظهر والشكل بسبب تغير لون المياه ومن أجل الحفاظ على جودة مياه الشرب المشكلة األساسية هي 

أصدرت وزارة الصحة تعليمات واضحة توصي بشطف منظومة تزويد المياه حتى الحصول على مياه صافية 

المياه الصافية  واالستمرار على هذا النحو. يشار أيًضا بأن شركات المياه قاموا باجراء فحوصات من أجل فحص جودة

المياه، وكافة النتائج توضح أن المياه سليمة وتستوفي المعايير التي وضعتها ية الشطف في األنابيب التي تزود بعد عمل

 كما تبين أن جزء من المشكلة يتعلق بوضعية األنابيب في البيوت والمنازل، أي في شبكة المياه البيتية. وزارة الصحة. 

في األسابيع األخيرة برزت هذه الظاهرة في منطقة الشاغور، وقد تقلصت هذه الظاهرة بعد عمليات الشطف التي قامت 

بها شركات المياه في خطوط المياه الرئيسية. كما وأن الظاهرة مستمرة في بعض البلدات ومن بينهم البعنة، دير االسد 

الخطوط الرئيسية وتحسين جودة المياه وعلى المواطنين تجنب شرب والجديدة المكر. اتحادات المياه تعمل على شطف 

المياه الملونة استمرت في بيوتهم وعليهم االستمرار بشطف األنابيب  هالمياه واستخدامهم للطهي في حال أن ظاهر

ظاهرة المياه وشبكة المياه البيتية حتى تعود إلى وضعها الطبيعي. كما وننصح المواطنين الذين ما زالوا يعانون من 

 الملونة دعوة شركة المياه للقيام بالفحوصات الالزمة في البيت.  

لتي لها عالقة بالمياه كما وأوضحت سلطة المياه بأن استخدام مصادر المياه يتم تحديده وفقًا للعقبات والتحديدات ا

ي من المياه الملونة وذلك بهدف حل ومنسوبها، ولكن سيتم األخذ بعين االعتبار تركيبة المياه في البلدات التي تعان

المشكلة. باإلضافة إلى ذلك صادقت سلطة المياه على مراعاة المواطنين بالفواتير والحسابات الشهرية خالل فترة وجود 

 ظاهرة المياه الملونة واالستخدام المفرط للمياه في هذه الفترة من اجل شطف األنابيب.

وزارة الصحة مستمرة بمرافقة مزودي المياه واالهتمام بجودة المياه ومسح باإلضافة إلى ذلك فإن سلطة المياه و

 المشاكل وتغيير أنابيب المياه اذا لزم األمر. 

 


