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اإمارات

إنجاز محطة الصرف الصحي في أم القيوين
 8مارس AM 01:52 - 2018

محطة الصرف الصحي )وام(

أبوظبي )وام(
أعلنت »لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة« ،اانتهاء من مشروع إنشاء وإنجاز محطة الصرف الصحي في إمارة أم
القيوين بقيمة إجمالية قدرها  22مليون درهم.
وأ ّكد معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ،أهمية

المشروع الذي يأتي ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه ه ،لتوفير بيئة نظيفة صحية وسليمة خالية من الملوثات،


الطرق.
من المياه المعالجة في ري الزراعةوالمسطحات الخضراء وتسوية
وااستفادة
]/https://www.alittihad.ae/article/17247/2018[11/8/2018 3:34:48 PMإﻧﺠﺎز-ﻣﺤﻄﺔ-اﻟﴫف-اﻟﺼﺤﻲ-ﰲ-أم-اﻟﻘﻴﻮﻳﻦ

ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻻﺗﺤﺎد  -إﻧﺠﺎز ﻣﺤﻄﺔ اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ﰲ أم اﻟﻘﻴﻮﻳﻦ

وأشاد معاليه بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،التي تقضي بتنفيذ
مشروعات مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ،وفق المعايير العالمية للسامة وفي أسرع وقت ممكن ،اأمر الذي أدّى إلى
إنجاز مشروع المحطة قبل الوقت المحدّد للتسليم ،ودخولها الخدمة لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين ،ودعما ً للمشروعات الوطنية
الرامية إلى تحقيق المزيد من الرفاهية والتقدّم للمواطنين والمقيمين.
وتكمن أهداف المحطة في استقبال مياه الصرف الصحي ونواتج المصانع ،الضارة بالبيئة والصحة العامة ،عن طريق صهاريج
ّ
المسطحات الخضراء
ي
النقل ثم معالجتها كيميائيا ً وبيولوجيا ً للتخلّص من
ّ
الملوثات ،والحصول على مياه صالحة لاستخدام في ر ّ
وتُنتج المحطة بحدّ أقصى مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف جالون من المياه المعالجة في اليوم.

اأكثر قراءة
بورصة قطر تتراجع % 1.2

سلطان بن سحيم يندد بالقمع القطري للشعب

خفر السواحل الليبي ينقذ  315مهاجرا ً غرقوا
في البحر

اأونروا ترحب بإعادة الاجئين الفلسطينيين إلى
مخيم اليرموك في دمشق
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ااشتراك للحصول على ملخص أسبوعي علي بريدك اإلكتروني

ﺑرﯾدك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
عن ااتحاد

حقوق النشر محفوظة لصحيفة ااتحاد 2018
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سياسة الخصوصية
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اتصل بنا
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