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 لتسرب المياه العادمة في قبر حلوة بيان توضيحي

 
 

لحمإ بيت  المياه والمجاري  والوقائية    ،بيت جاال  ،ن سلطة  الدورية  الصيانة  اعمال  تتابع  بيت ساحور 

نظام   عبر  الصحي  الصرف  ومرافق  ومحطات  الفنيةخالل    منو  ااالسكاد لشبكات  كافة  في    الميدانية  الطواقم 

 . والفرعية التنظيفات للخطوط العامة والرئيسية بشكل دوري المواقع المختلفة وتقوم بعمل 

فيديو من قبل تسجيل  ثنين صباحاً و بعد ورود  ل يوم ا  2022/ 19/10  هذا اليوم الموافق  في تاريخولكن    

اعمالها    الولىمن اللحظات    والمجاري  المياهابعت سلطة  ت  أمس  مساءً   2022/ 18/10احد المواطنين في تاريخ  

حيث وجد ان المضخات تعمل بشكل  في منطقة قبر حلوة    ةياه عادمم   تسريب وجود  التي أدت ل  سباب ال من    للتأكد 

ً   الطواقم  هت لذا توج،    خلل يذكر  أيود  ودون وج   أيضايعمل    ز العزلهاج  ان  سليم و   لمعاينة خط الضخ   صباحا

و اثناء البحث    كسر على هذا الخط أي لم يكن و متر من موقع التسرب  1000  وعلى طول  ها قبل المحطة و بعد 

لشمالية  لمحطة ااه ااتج  الداخلة  الوليةالحفرة    منجزء    مساربالستيك يغلق    دلوعلى  عثرت الطواقم    قصيو الت

 المياههذه  جزء من    تسرب سبب    مم والذي  550قطر  بالذي هو  خط التزويد  ق دخول المياه العادمة تجاه  يالذي يع

 . فقط  لمسار المهرب المعمول في حاالت الطوارئ العادمة

  ي المهربة فالمياه العادمجزء من    تسرب   الى  أدى  والذيهذا الخلل    من قام بوضع هذا الدلو سبب   إن

ً هذا المسبب  إزالةومنذ   .ودون توقف تعمل بشكل آلي االن المحطات  وانخلل  أي ال يوجد تسرب او صباحا

 

في أي منهل من المناهل العامة    حمولة صهاريجهمتفريغ  لذا نؤكد على جميع أصحاب الصهاريج عدم  

مالحقة كل من  ب  سنقوم  نالن  محطات الضخ التابعة لسلطة المياه والمجاري  بالقرب منخاصة  و   الفرعية،أو  /و

 .    عطوفة المحافظ ومكتب  المنيةوسيتم متابعة هذا الموضوع مع الجهات   التعليمات هذه  يخالف


