
 

 الخانقة الحالية  ازمة المياه  خصوصبيان صادر عن سلطة المياه والمجاري ب

 

إننا في سلطة المياه والمجاري ضمن منطقة امتيازنا ومن منطلق واجبنا الوطني والمهني  

نحن    .عليناالمرحلة من االزمة التي تمر  ه  حاولنا ونحاول اجتياز هذ  ،والمجتمعي نحو ابناء شعبنا

شركاء ونعلم مدى الحرمان من عدم الحصول على  جميعا    نضع بين ايديكم الحقائق الننا  اليوم  

ال  . ان سلطة المياه والمجاري  مينها اليكمأ ومن واجبنا العمل على ت   ،المياه والتي هي من حقنا

للمشتركين كل بحسب    المياه بالجملة وتزويدها  يتم تزويد و ك اية آبار مياه في منطقة امتيازها  لتمت 

وصول المياه خالل نهاية كل دورة لضمان  لكد من طواقمنا  أدوره في برنامج التوزيع ويتم الت 

 تتعرض المصادر للتوقف المستمر ولعدة مرات   ، ومع كل ذلكتعبئة خزانات المشتركين بالمياه

 قبل الجانب اآلخر.  ويتم تخفيض كمية المياه وبشكل متكرر من  متتالية

نواجه توقف    2022نهيب من المواطنين الكرام العلم بأننا ومنذ بداية شهرحزيران عام    لذا

االلتزام في بكميات المياه الصالحة للشرب في منطقة االمتياز والتي ادت لمعاناة  و لعدة مصادر  

لدين التوزيع  برامج  تطبيق   المشتركين  لخدمة  يومي  بشكل  والمعلنة  اسباب  ا.  المحددة  وتكمن 

والذي يشكل النسبة   ) شركة ميكاروت(خلل فني في محطات ضخ الجانب اآلخرلوجود  التوقف

يرجى تفهم الوضع الحالي من المواطنين  لذا  مصادرنا.  كميات  % ( من  70األكبر والتي تغطي )

هذ  الكرام من  التزويد  عمليات  انتظام  عند  اليومية  البرامج  بحسب  الدور  استكمال  ه وسيتم 

 عدة مناطق بهذا التوقف.   حيث تأثرت ،المصادر

لذا نطالب من كافة الشركاء والمسؤولين بالتعاون والعمل مع مؤسستنا الوطنية من اجل  

انصاف مدينة بيت لحم بتزويدها بكمية المياه والحصص المخصصة لنا من اجل تقديم الخدمة  

 البناء مدينتا الكرام.
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