
  



 المياه فى للحق والقانونية التشريعية البيئة

 من بد ال األزمة، لهذه التصدي سبيل في أنه، متزايدة بصفة الدولي المجتمع أدرك

 الصحي الصرف وخدمات المأمونة الشرب مياه على الحصول إمكانيات في النظر

 اتفاقية في صراحة اإلمكانيات هذه إلى ويشار. اإلنسان حقوق على يقوم إطار ضمن

 واتفاقية المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء واتفاقية الطفـل، حقـوق

 .المثال سبيل على اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق

 الدولية التشريعية البيئة

 المياه في الحق ماهية

 المعاهـدات في اإلنسان حقوق من مستقل كحق صراحة بالمياه االعتراف عدم رغم

 يتعلـق فيما محددة التزامات عليه تترتب اإلنسان لحقوق الدولي القانون فإن الدولية،

 أن الدول من االلتزامات هذه وتقتضي. المأمونة الشرب مياه على الحصول بـسبل

 المأمونة الشرب مياه من كافية كمية على الحصول إمكانية شخص لكل تكفل

 الشرب، ألغراض المياه استعمال بها ُيقصد التي والمنزلية، الشخصية لالستخدامات

 الشخصية الصحية والنظافة الطعام، وإعـداد المالبس، وغسل الشخصية، والصحة

 سبل تدريجيا   تكفل أن الـدول مـن أيضا   االلتزامات هذه وتقتضي. والمنزلية

 اإلنسان لكرامـة أساسـيا   عنـصرا   بوصفه المالئم، الصحي الصرف إلى الوصول

 .ومواردها الشرب مياه إمدادات نوعية أيضا   تحمي أن على وخصوصيته،

 

 والثقافيـة واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة

 لألمم التابعة والثقافيـة واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة اعتمدت٢٠٠٢ عام في

 فرد كل حق" بأنه تعّرفه الذي المياه، في الحق بشأن ١٥ رقم العام تعليقها المتحدة

 الحصول ويمكن ومقبولة ومأمونة كافية تكون الماء من كمية على الحصول في

 ". ليةنزوالم الشخصية األغراض في الستخدامها ماليا   وميسورة ماديـا   عليها



 

 باألرجنتين بالتا ماردل في لمياه المتحدة األمم مؤتمر

 األساسية البشرية االحتياجات لتلبية المياه من األساسية االحتياجات مفهوم أدِخل وقد

. باألرجنتين بالتا ماردل في بالمياه المعني المتحدة األمم مؤتمر في مرة ألول

 الشرب مياه على الحصول في الحق الشعوب لجميع أن المؤتمر عمل خطة وأكدت

 التنمية مرحلة عن النظر بغضّ  األساسية، الحتياجاتها مـساوية وبنوعيـة بكميـات

 ٢١ القرن أعمال جدول هذا وأكد. واالقتصادية االجتماعيـة وظروفهـا بلغتـها الـتي

 . ١٩٩٢ عام في والتنمية بالبيئة المعـني المتحدة األمم مؤتمر في اعتِمد ،الذي

 

 ١٩٩٤ لعام والتنمية للسكان الدولي المؤتمر

 أن ١٩٩٤ لعام والتنمية للسكان الدولي المؤتمر عمل برنـامج في الدول وأكدت 

 في بما وألسرهم، ألنفسهم الئق معيشي بمستوى التمتع في الحق األشخاص لجميع

 .الصحية والمرافق والميـاه والسكن والكساء الغذاء من يكفي ما ذلك

 

 والثقافية واالجتماعية االقتـصادية بـالحقوق المعنيـة اللجنة

 االقتـصادية بـالحقوق المعنيـة اللجنة اعتمدت 2002نوفمبر/الثاني تشرين وفي

 بأنه يعّرف الذي الماء، في الحق بشأن ١٥ رقم العام تعليقها والثقافية واالجتماعية

 ويمكن ومقبولة ومأمونة كافية تكون الماء من كمية على الحصول في فرد كل حق

 .ماديـا   عليهـا الحصول

 

 



 والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدولي العهد

 أن اللجنة أكدت فقد الميـاه، في الحـق إلى صـراحة يـشير االشارة عدم من بالرغم

 الحقوق كـشأن مالئـم، معيشة بمستوى التمتع في الحق من جزء المياه في الحق

 المياه في الحق أن أيضا   اللجنة وأكدت. المالئم والكساء والسكن بالغذاء المتعلقة

 .والغذاء الالئق والسكن الصحة في بالحق وثيقا   ارتباطا   يرتبط

 

 اإلنسان حقوق وحماية لتعزيز الفرعية اللجنة

 مبادئ اإلنسان حقوق وحماية لتعزيز الفرعية اللجنة اعتمدت ٢٠٠٦ عام وفي

 المبادئ هذه وتستخدم. الصحي والصرف الشرب مياه في الحق إلعمال توجيهية

 الصرف في الحق وتحدد اللجنة قدمته الذي المياه في الحـق تعريف التوجيهية

 من وآمنة مناسبة إصحاح خدمة على الحـصول في شخص كل حق بأنه الصحي

 .والبيئة العامة الصحة تحمي أن شأنها

 اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية

 علـى بناء اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية أجرت ٢٠٠٧ عام وفي 

 حقـوق التزامات ومضمون نطاق بشأن دراسة اإلنسان، حقوق مجلس من طلب

 الصرف وخدمات المأمونة الشرب مياه على الحصول بسبل المتعلقة اإلنـسان

 هذه في اإلنسان لحقوق السامية المفوضية وخلصت( /HRC/6 A/3) الـصحي

 والمرافق الشرب مياه على الحصول العتبـار حـان قد الوقت أن إلى الدراسة

 .اإلنسان حقوق من حقا   الصحية

 العهد بموجب الحياة في الحق تفسيرها لدى اإلنسان، بحقـوق المعنيـة اللجنـة أكدت

 هذا أن6/1982 رقم العام تعليقها في والسياسية، المدنيـة بـالحقوق الخـاص الـدولي

 واجب الدول على يفرض الحياة، من الحرمان مـن الحمايـة تـوفير جانب إلى الحق



 من للحد خاصة بصفة إيجابية، تدابير تتخذ أن منها ويقتضي البقاء إمكانيات ضمان

 التغذية سوء على والقـضاء المتوقع، العمر وزيادة الرضع، األطفال وفيات

 . واألوبئة

 تعليقها وفي والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة أكدت كما

 يمكـن الـصحة من مستوى بأرفع التمتع في الحق بشأن( ٢٠٠٠)١٤ رقم العام

 واالجتماعيـة االقتـصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد كتابة خلفية أن بلوغه،

 يمتد الصحة في الحق بأن إقرار على ينطويان منه12/2 المادة وصياغة والثقافيـة

 المأمونة الشرب مياه على الحصول فيها بما للصحة، األساسية المقومات إلى

 .الصحي الصرف وخدمات

 االقليمية التشريعية البيئة

 للجميع أن أوروبا مجلس أكد فقد. المياه في بالحق أيضا   اإلقليمية اإلعالنات تعترف

 .األساسية احتياجاتهم لتلبية المياه من كافية كمية في الحق

 الجنوبية وأمريكـا ألفريقيـا األول القمة مؤتمر

 في الجنوبية وأمريكـا ألفريقيـا األول القمة مؤتمر في اعتِمد الذي أبوجا، إعالن وفي

 في مـواطنيهم حـق سيعززون أنهم والحكومات الدول رؤساء ،أعلن ٢٠٠٦ عام

 في الصحي الصرف ومرافق والمأمونة النظيفة المياه على الحصول بسبل التمتع

 توافقا   تعكس فهي قانونا ، ملزمة غير اإلعالنات هذه أن ورغم. منهم كل والية نطاق

 .وإعماله المياه في بالحق االعتراف أهمية بشأن للنوايا   سياسيا   وبيانا   اآلراء في

 ( ١٩٩٠) الطفل لحقوق األفريقي الميثاق من كل يتضمن اإلقليمي، الصعيد وعلى

 حقـوق بـشأن والـشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي بالميثاق الملحق والبروتوكول

 بسبل مرتبطة اإلنسان لحقوق صريحة التزامات( ٢٠٠٣) أفريقيا في المـرأة

 . الصحي الصرف ومرافق المأمونة الـشرب ميـاه على الحصول



 فرد كل بحق(  ٢٠٠٤) اإلنسان لحقوق العربي الميثاق يعترف ذلـك، غـرار وعلى 

 من الدول تكفل أن ينبغي الذي األمر بلوغه، يمكن صـحي مستوى بأعلى التمتع في

 الصحي الصرف ونظم للجميع النقية الشرب ومياه األساسي الغذاء توفير أجله

 (٣٩ المادة) السليمة

 

 المصري الدستور في المياه في الحق

  الدستور من 44 المادة

 به، المتعلقة التاريخية مصر حقوق على والحفاظ النيل، نهر بحماية الدولة تلتزم

 الدولة تلتزم كما. تلويثها أو مياهه إهدار وعدم وتعظيمها، منه االستفادة وترشيد

 البحث ودعم المائي األمن بتحقيق الكفيلة الوسائل واتخاذ الجوفية، مياهها بحماية

 .العلمي

 من الدستور 45 المادة

 الدولة وتلتزم. وطني واجب وحمايتها سليمة، صحية بيئة في الحق شخص لكل

 الرشيد واالستخدام بها، اإلضرار وعدم عليها، للحفاظ الالزمة التدابير باتخاذ

 القادمة األجيال حقوق وضمان,  المستدامة التنمية تحقيق يكفل بما الطبيعية للموارد

 .فيها

 

 

 

 

 



 

 المياه في للحق الرئيسة الجوانب

 حريات يتضمن المياه في الحق 

 وحظر القانونية؛ وغير العشوائية االنقطاعات من الحماية الحريات هذه تشمل 

 الشرب مياه على الحـصول في التمييز وعدم المائية؛ للموارد المشروع غير التلوث

 أو األرض حالـة أسـاس علـى سيما وال الصحي، الصرف وخدمات المأمونة

 إلى وخاصة المياه، من الموجودة اإلمدادات إلى الوصول سبل إعاقة وعدم السكن؛

 محاولـة عنـد للتهديد الشخصي األمن تعرض عدم وضمان التقليدية؛ المياه مصادر

 .لنزالم خارج الصحي الصرف مرافق أو المياه إلى الوصول

 استحقاقات يتضمن المياه في الحق 

 االستحقاقات هذه وتشمل 

 الحياة على للحفاظ المأمونة الشرب مياه كميات من أدنى حد على الحصول -

 في والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة وأوضحت والصحة؛

 تكون أن يجب حيث المياه، في الحق ومحتوى نطـاق ١٥ رقـم العام تعليقها

 الشخصية االسـتخدامات لتغطيـة ومستمرة كافية شخص لكل المياه إمدادات

 الطعام، وإعداد المالبس، وغسل الشرب، أغراض تشمل التي و والمنزلية،

 . والمنزلية الشخصية الصحية والنظافة

 

 مأمونـة والمنزلية الشخصية األغراض في المستخدمة المياه تكون أن يجب -

 الكيميائية والمـواد الدقيقـة، الكائنـات مـن خالية تكون أن فيجب ومقبولـة

 ذلك، عن وفضال  . الشخص لصحة تهديدا   تشكل التي اإلشعاعية والمخاطر

 ال كي ضمانا   والطعم والرائحة اللون حيث من مقبوال   الماء يكون أن ينبغي

 الشروط هذه وتنطبق. جاذبية أكثر تبدو قد ملوثة بدائل إلى الـشخص يلجأ



 والصهاريج األنابيب مياه ذلك في بما المياه، توفير مصادر جميع على

 .بالحماية المشمولة واآلبار الباعة يوفرها التي والمياه

 

 أن ويجب الصحي والصرف المياه مرافق إلى المادي الوصول تأمين يجب -

 السكانية، القطاعات جميع متناول في مأمونة مسافة على المرافق تلـك تكون

 والنساء المعوقون ومنها االعتبار، بعين الخاصة الفئات احتياجـات أخـذ مع

 .والمسنون واألطفال

 

 أي يحرم أن ينبغي فال. الجميع متناول في المياه خدمات تكلفة تكون أن يجب -

 عن العجز بسبب المأمونة الشرب مياه على الحصول من جماعة أو فـرد

 .تكلفتها دفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملوثة المياه ومخاطر اضرار

 

 الكيميائية المواد كمية تزايد نتيجة الماء في الموجودة المائية االحياء تسمم -

 .   للماء الملوثة

 

 المائية االحياء تناقص الى يؤدي مما الماء في المذاب االوكسجين تناقص -

 .   والزراعية الصناعية والكيماويات الصحي الصرف من التلوث نتيجة

 

 او للشرب صالحة غير المياه هذه يجعل والبكتيريا الطفيليات وكثرة ازدياد -

 .    التنظيف حتى او الري او السباحة

 

 يؤدي بالملوثات السطح تغطية نتيجة الماء لسطح الضوء اختراق صعوبة -

 .   الماء سطح تحت المائية االحياء تضرر الى

 

 في والحساسية الربو مثل التلوث عن الناتجة االمراض من الكثير ظهور -

 العيون وامراض الجلدية واالمراض السرطان وامراض الصدر

 والنزالت والتبلد والخمول الذاكرة وفقدان الكبد وتضخم المعدة واضطرابات

 للتقديرات فوفقا والتسمم، والكوليرا والجفاف واالسهال والتيفوئيد المعوية

 الشرب لمياه نتيجة اإلسهال بسبب سنويا شخص 842000 من أكثر يموت

 يصاب كما األيدي، بنظافة االعتناء وعدم الصحي والصرف المأمونة غير

 الديدان تسببه ومزمن حاد مرض - بالبلهارسيا شخص مليون 240 تقريبا

 .المصابة للمياه التعرض نتيجة الشخص بها يصاب التي الطفيلية

 

 .   الوراثة خاليا تدمير بسبب مشوهين اطفال  والدة -



 

 والزرنيخ والزئبق الرصاص ومنها والعظام والمخ الدم  على عناصر تأثير -

 النووية والمفاعالت الحمضية واالمطار والكاديوم والفلور والكلور والحديد

 الحشرية والمبيدات الصحي الصرف ومياه والنفط الكيماوية والمواد

 .  والبالستيك

 

 كالبحيرات المائية المسطحات في المائية والنباتات الطحالب نمو زيادة -

 على يقضي مما االوكسجين انتهاء الى يؤدي الصحي بالصرف الملوثة

 .    البحرية والكائنات االسماك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملوثة الشرب لمياه واالجتماعية االقتصادية اآلثار

 

 عن الشخصية السالمة من المزيد إلى تؤدي للمواطنين ونظيفة محسنة مياه وفرة

 كما. المياه لجمع بالمخاطر محفوفة أو طويلة رحالت قطع إلى الحاجة تقليل طريق

 عرضة أقل يكونون الناس يكون حيث الصحة، على اإلنفاق تقليص على ذلك يساعد

 .اقتصاديا   منتجين يظلوا أن على وأقدر الطبية، التكاليف ولتحمل للمرض

 المرتبطة األمراض لخطر خاص بشكل المعرضين لألطفال بالنسبة الحال وكذلك

 الالزم الوقت تقليل إلى يؤدي قد للمياه محسنة مصادر إلى الوصول فإن بالمياه،

 بها يرتبط وما الدراسة، على المواظبة تحسين وبالتالي أفضل وصحة المياه لجمع

 .حياتهم في الطويل المدى على عواقب من

 الحصول فرص بإتاحة والمتعلق لأللفية اإلنمائية المرامي ضمن المندرج الهدف إن

 الشرب مياه مصادر إلى الناس وصول بمؤشر يقاس النقية الشرب مياه على

 يقل ال ما. آمنة بالضرورة تعني ال" محسنة" ولكن". المحسنة غير" أو" المحسنة"

. البرازية بالمواد ملوثة الشرب لمياه مصادر يستخدمون شخص مليار 1.8 عن

 عندما وخصوصا ملوثة، تكون األنابيب خالل من المياه إمدادات من كبيرة فنسبة

 يكون عندما وحتى. الكافي بالشكل معالجة غير أو متقطعة المياه إمدادات تكون

 التي البيئة في خصوصا تخزينها، أو نقلها أثناء المياه تتلوث فقد جيدا ، المصدر

 .مالئم غير فيها اإلصحاح يكون

 

 

 

 

 



 المواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب

 الخواص العامة

وخالية من المواد تكون المياه خالية من العكارة، عديمة اللون والطعم والرائحة، 

الضارة بالصحة سواء أكانت كيمائية أو بكتيرية، ويجب أال تحتوي على أكثر من 

 آثار محسوبة من المواد الكيميائية المستعملة في عمليات التنقية.

 

 به السماح يمكن ما أقصى به المسموح الخاصية

 البالتيني الكوبلت بمعيار وحدة 50 وحدات 10 اللون

 كسونلجا الشمعة بجهاز وحدة 25 وحدات 5 العكارة

 

 الخواص الكيميائية

 (المواد السامة 1)

 يجب آال تزيد النسبة عن الحدود الموضحة األتية :

 أقصى ما يمكن السماح به المادة

 الرصاص

 

 السيلينيوم

 

 الزرنيخ

 

 سداسي الكروم

 التكافؤ

 اللتر في ملجم 1

 

 اللتر في ملجم0.05

 

 اللتر في ملجم0.2

 

 اللتر في ملجم 0.05

 اللتر في ملجم0.01

 



 ( المواد الكيميائية2)

 تزيد النسبة عن الحدود الموضحة األتية: يجب اال

 به السماح يمكن ما أقصى المادة

 الفلوريد

 

 النترات

 اللتر في ملجم5

 

 للترا في ملجم40

 

 

 المواد الكيميائية التي تؤثر على صالحية المياه لالستخدام

 

 به السماح يمكن ما أقصى به المسموح الخاصية

 الذائبة األمالح

 

 الحديد

 

 المنجنيز

 

 النحاس

 

 الخارصين

 

 المغنسيوم

 

 الكالسيوم

 

 اللتر في ملجم500

 

 اللتر في ملجم0.3

 

 اللتر في ملجم0.1

 

 اللتر في ملجم1

 

 اللتر في ملجم5

 

 اللتر في ملجم50

 

 اللتر في ملجم75

 اللتر في ملجم1200

 

 اللتر في ملجم1.0

 

 اللتر في ملجم1.0

 

 اللتر في ملجم1.5

 

 اللتر في ملجم15

 

 اللتر في ملجم150

 

 اللتر في ملجم200



 الكبريتات

 

 الكولوريدات

 

 الهيدروجيني الرقم

 

 الفينولية المركبات

 

 اللتر في ملجم200

 

 اللتر في ملجم200

 

7-8.5 

 

 اللتر في ملجم 0.001

 

 اللتر في ملجم400

 

 اللتر في ملجم600

 

6.5-9.2 

 

 للترا في ملجم 0.002

 

 

 ( المواد المشعة3)

 يجب أال تزيد نسبة المواد المشعة في الماء على الحدود الموضحة األتية

  به السماح يمكن ما أقصى المادة 

 

 ألفا مشعات

 

  بيتا مشعات

 

  الملليليتر في ميكروكيوري10

 

 لتر المللي في ميكروكيوري 10

 

 البكيتريولوجيةالخواص 

يجب أال يزيد العدد االحتمالي للمجموعة القولونية في المياه المعالجة )المعقمة( على 

 ملليلتر مع ذكر حدود الثقة.100في  1

 10يجب أال يزيد العدد االحتمالي للمجموعة القولونية في المياه الغير معالجة على 

 .ملليلتر مع ذكر حدود الثقة100في 



 

 

 مراقبة جودة مياه الشربمنظومة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 محطات المياه مشاريع قومية مهملة بسوهاج

مشروعات محطات المياه من المشاريع القومية التي ترعاها الدولة سواء بتمويلها، 

أو استقدام منح خارجية لتمويلها، وتحرص على زيادتها بشكل مستمر لتتناسب مع 

 تزايد عدد السكان .

الصعيد إذا كان هناك تدهورا في الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها إال أنه وفي 

تظل االولوية للحصول على كوب مياه نظيف، وفي سوهاج جاري تنفيذ عدة 

محطات لمياه الشرب للتخلص من مشاكل انقطاع، وضعف المياه بالقرى مثل 

خدم قرية اوالد متر مكعب لت 2000مشروع )محطة اوالد الشيخ المدمجة ( بسعة 

مليون جنيها، ومحطة ) أم دومة ( التي تخدم قرية أم دومة ،  13الشيخ بتكلفة 

وغيرها من المحطات؛ ولكن وردتنا شكوى من أهالي ساقلتة، يطالبون فيها 

والتي نتج عنها معاناة يواجهها  يتهمالمياه المتوقفة بقر ةباستكمال العمل بمحط

عدم لشرب ،،، لذا قمنا بالبحث لمعرفة أسباب األهالي في الحصول على مياه ا

 استكمال إنشاء محطة مياه الشرب بالعوامية.

وكذلك معرفة مدى المعاناة التي يعيشها االهالي للحصول على المياه من خالل 

استقصاء آلراء بعض األهالي ، ومحاولة توصيل شكواهم لمساعدتهم في الوصول 

 ل بهذه المحطات .إلى حل لهذه المشكلة واستكمال العم

 

 

 

 

 



 

 محطة العوامية  

شمال شرق مدينة سوهاج من الجهة الشرقية للنيل وتبعد عن مدينة  ساقلتهتقع مدينة 

 كم تقريبا .23سوهاج مسافة بنحو 

يحدها من الجنوب حدود مركز اخميم "قرية نيده" ومن الشمال حدود مركز طهطا 

 الشرقي ومن الغرب نهر النيل ."قرية الخازاندرية" ومن الشرق الجبل 

 وحدة قروية وهي : 2يوجد بساقلته عدد 

 -الرياينة الحاجر -قرى وهي الجالوية  6وتضم الوحدة المحلية لقرية الجالوية..  -

 الفراسية. –نجوع الرياينة  –الكتكاتة  –الحرادنة 

 –قرى وهي قرية القرامطة شرق  8وتضم  ..الوحدة المحلية لقرية سفالق -

العوامية  –نجوع بني واصل  –بني واصل  –الطوايل الغربية  –الطوايل الشرقية 

 لي .قبفاو  –

 المساحة وعدد السكان : 

. ويبلغ عدد سكانها وفق اخر تقدير عام 2كم 68تبلغ مساحة مركز ساقلته حوالي  

 اناث. 90360ذكور،  98149نسمه منهم  188509حوالي 2013

و تتكون كل قرية من عدة عائالت مثل الرماضنة بالكتكاتة، وعائلة زيدان   

بالطوايل، وعائلة الجالالت، والدموكية، وابو قوطة بسفالق وغيرهم( ، وتشتهر 

بعض العائالت بامتالكها لألراضي الزراعية وقد يعمل البعض بالزراعة ولكن ال 

التجارة لعيش، فيعمل بعض أهالي القرى في تكفي الزراعة لتكون مصدرا وحيدا ل

مثل بعض أهالي العوامية، أو في االسكندرية  بمحافظة القاهرة العبور سوق بمنطقة

ومع ارتفاع نسبة التعليم يعمل نسبة كبيرة من أهالي  ،مثل بعض أهالي الحاجر

المركز في الوظائف الحكومية المختلفة حيث توجد بكل قرية مدارس يعملون 



 هدريس فيها  وكذلك بها عددا من الوحدات الصحية ، كما يوجد بمدينة ساقلتبالت

العام ، ولكنها مثل باقي قرى سوهاج يعاني مركز ساقلتة أما من  همستشفى ساقلت

نقص االمكانيات به أو نقص بعض الخدمات مثل عدم وجود صرف صحي لعدم 

ع بمستوى معيشتهم سواء االنتهاء من المشروع حتى اآلن، ويسعى األهالي لالرتفا

 بالعمل الحر أو الوظائف الحكومية .

 

 مشكلة محطة المياه بساقلته )محطة العوامية السطحية (

 نقالي  محطة بها يوجد التي الطوايل قرية عدا ما االرتوازية اآلبار على تعتمد

 مباشرة النيل من تغذيتها ويتم عام عشرين من اكثر منذ إنشاؤها تم سريع ترشيح

 بتغذية واآلبار المحطة هذه وتقوم بها ارتوازية ابار خمس عدد الى باإلضافة

 النيل من تغذيتها يتم محطة توجد  كما ساقلته، مدينة من الغربي والجزء الطوايل

 تغذيتهما يتم شرق والصوامعه سفالق قرية ،و الفراسيه بتغذية تقوم الفراسيه بقرية

 .بالمياه عجز من يعانوا والقريتين بوصه ١٦ خط على نيده محطة من

 نجع أقرب تعتبر وهي" سفالق لقرية التابعة النجوع إحدى""  حمودة نجع" قرية اما

 وبها تقريبا نسمة  حوالي تقريبا بها السكان عدد ان كما المركز، لساقلته مجاور

 اقيمت قد وتعتبر" واالعدادية االبتدائية للمرحلتين حمودة نجع مدرسة" مثل خدمات

 حجر، أبو ونجع شرق، القرامطة قرية من وجزء حمودة نجع وتخدم األهالي بجهود

 ومؤخرا المجاورة، القرى بعض حمودة نجع تخدم زراعية جمعية بها يوجد وكذلك

 أن إال سعودي أعمال رجل من بتبرع وتجديده بناؤه وتم بها القديم المسجد هدم تم

 دون مستمر بشكل المياه انقطاع هي القرية أهالي منها يعاني التي األكبر المشكلة

 بها األوضاع لتفاقم نتيجة المياه أزمة بسبب استغاثة فأرسلت لذلك جذري حل وجود

 االخيرة السنوات في ولكن عديدة سنوات منذ للقرية توصيلها تم الخدمة أن ؛حيث

 حوالي إلى صباحا الثامنة الساعة حوالي منذ الصيف فصل في المياه تنقطع اصبحت

 المياه اصبحت حيث 2018 صيف في المشكلة حدة وتزايدت مساءا، السادسة



 و الليل منتصف بعد الواحدة حتى صباحا السادسة حوالي منذ المنازل عن تنقطع

 .نهائيا منازلهم تدخل ال المياه وأصبحت الوضع تفاقم رمضان شهر منذ

***   ***    *** 

تم تخصيص قطعة أرض لبناء محطة مياه الشرب لقرية العوامية  2008في عام تم 

) نجع الزراعي بجوار نادي العوامية على النيل مباشرة ( لتكون تابعة وذلك بناحية 

لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، وتنفذها شركة ) مختار 

ابراهيم ( ومن المقرر أن تخدم المحطة مركز ساقلتة بالكامل والذي بلغ عدد السكان 

سمة وقد يكون حاليا تزايد العدد الف ن 170حوالي  2006عام  إلحصائياتبه طبقا 

 الف نسمة . 250ليصل إلى حوالي 

أن كمية لفريق البحث الميداني _ رفض ذكر اسمه_ في  مسؤولوذكر  مصدر 

الف  50متر مكعب في الساعة تقريبا )  2160المياه المنتجة ) الطاقة التصميمية ( 

صة لتسليم المحطة متر مكعب في اليوم ( ، وأكد " المصدر" أن المواعيد المخص

ولكن حتى اآلن لم يتم االنتهاء من األعمال وأضاف أنه يوجد ما  2014كانت عام 

% 40% منها، وهناك أعمال تركيبات تم إنهاء 80ى أعمال مدنية تم تنفيذ ـيسم

 وأضاف "المصدر أنه ال يزال هناك أعمال لم تنفذ في المحطة منها :  منها .

الجديدة بالشبكات القديمة لخدمة جميع القرى جميع نقاط ربط شبكة المحطة  -

 لم تنته بعد.

 المأخذ بالكامل فيما عدا بيارة المياه العكرة .  -

 مترا . 1200خط طرد المياه العكرة من المأخذ حتى المحطة بطول   -

 دفع نفقي تحت الخط السريع والترعة الكبيرة . وهي العدايه -

 



 أراء أهالي قرية العوامية

 السادسة في لنا تأتي المياه كانت البداية في -القرية أهالي أحد -محمود محمد يقول

 فترة طوال المنزل المياه دخول عدم رغم مرتفعة المياه وفواتير مساءا العاشرة أو

 شهر وفي فقط، الليل فترة تأتينا التي المياه بتخزين ونقوم ندفع كنا ولكننا النهار

 من بالوضوء فقمنا الصالة وقت المسجد في مياه نجد لم حتى تمام انقطعت رمضان

 .الوضع هذا سيستمر متى إلى نعرف وال" المجاورة الترعة" 

 المياه لضخ مياه مواتير بتركيب قمنا  -القرية أهالي أحد - محمد أحمد  ويقول

 بها مياه مواتير تركيب تم التي المنازل إلى تصل المياه كانت البداية وفي للمنزل

 حتى المواتير تستطيع ال ومؤخرا العليا لألدوار المياه تضخ ال المواتير حاليا ولكن

 يوجد ال ألنه بالمنازل المياه لتخزين"  الطلمبات"  بمياه ونستعين نهائيا مياه سحب

 ".القرية داخل جدا القليلة البيوت بعض في سوى نهائيا مياه

 بسحب يقوم وال تعطل المياه موتور"  بالقرية األهالي إحدى" شعبان صباح" وتقول

 ما توفير في والجيران نحن بها لنستعين مياه طلمبة بدق قمنا لذا للمنزل المياه

 .مياه من نحتاجه

 مياه لتوفير المياه طلمبات على نعتمد أصبحنا ، أحمد هناء تقول السياق نفس وفي

 الطلمبات هذه أن حيث ال أم صالحة المياه هذه كانت إن نعلم ال أننا مع الشرب

 لذا صحي صرف بها يوجد ال حمودة نجع ألن الصرف أبيره من عددا لها مجاورة

 فال لها مجاور بشكل الطلمبات دق وتم المنازل أمام الصرف أبيره األهالي يستخدم

 التي سفالق أن العلم مع أخر حال نملك ال ولكن الطلمبات هذه مياه تأتي أين من نعلم

 مشكلة حل مسؤول أي يستطع ال ولكن برلماني نائب بها يعيش حمودة نجع تتبعها

 .بقريتنا المياه

 النظيفة المياه بإحضار نقوم كنا السابقة السنوات في، محمود عالء ويضيف

 منها للشرب بتخزينها ونقوم اخميم لمركز التابعة نيدة قرية من بالتروسيكل



 االسعار غالء ومع اآلن أما األخرى المنزلية لالستخدامات الطلمبات مياه ونستخدم

 كان الوضع أن كما بالمياه، لهم ليأتي تروسيكل تأجير األهالي جميع يستطع ال

 أكثر منذ المياه نرى فلم اآلن أما ليال المنازل تدخل المياه كانت االقل على أفضل

 لنا يرسلوا ال االقل فعلى لدينا المياه مشكلة حل المسؤول يستطع لم فإن شهر من

 .المشكلة حل بعد إال قادمة فواتير ندفع لن ألننا المحصلين

 نفقتنا على الجديد الخط على للمياه جديدة مواسير بتوصيل قمنا عالم، أحمد  ويقول

 نهائيا المياه تدخل ولم الوقت ذلك منذ ولكن للمنزل المياه دخول في أمال الخاصة

 ونستعين  للمياه الدائم االنقطاع بسبب الصدأ أصابها"  الشرب حنفيات"  أن لدرجة

، ويضيف أنه عندما قاموا بتجربة كل الحلول  الجيران باقي مثل المياه بطلمبات

دون جدوى قاموا بتغيير موتور المياه في المنزل والتوصيل على خط المياه الجديد 

من ادخال المياه للمنزل ولكن ال يستطع  اوكذلك تغيير مكان الموتور حتى تمكنو

 في ساقلتة توفير مواتير . جميع األهالي

 تدخل ال المياه أن  -حمودة نجع أهالي أحد -الزهري عمر ناصر يقول ذلك وعن

 بالنسبة سواء مشكلة لنا يسبب ما وهو الفجر في تأتي االسبوع في مرة سوى البيوت

 بعدة توجهنا بسطاء وكمواطنين المنازل في نربيها التي للحيوانات أو الشرب لمياه

 عجز فيها المية حاجة اعمل شاقدر ما"  قال بساقلته المية شبكة لمسؤول شكاوى

 ونفس الصعوبات نفس قابلنا نيدة محطة لرئيس وتوجهنا نيدة، محطة مستوى لىع

 ألنها المرافق ووزير المحلية التنمية ولوزير للمحافظ شكاوى وارسلنا الردود،

 .لألهالي بالنسبة كبيرة مشكلة

 سفالق أهالي إلنقاذ بالتدخل حسان زكريا النائب السيد نناشد،  الخطيب أسامة ويقول

 محطه بتشغيل المحلية الوحدة قامت انه حيث الكلوي الفشل واولها االمراض من

 سفالق أهالي شكاوى بعد وذلك نيدة محطه من الواصل الخط والغاء الجوفية المياه

 . الفطر عيد ايام أول من وذلك الشرب مياه لقله



 بالمجلس سابق عضو" " الحسن أبو حسن" يقول وأسبابها للمشكلة توصيف وفي

 منذ العوامية بقرية النيل ضفاف على الشرب محطة إنشاء في البدء تم" "  المحلي

لي مركز ساقلتة بالكامل ، ويقول " نناشد ألها االمل بمثابة وكانت 2007

 باستكمال المشروع فأملنا هو الحصول على كوب مياه نظيف . المسؤولين

 قد المنازل امام صحي صرف ابيرة وجود األهالي مشكلة تكون القرى بعضفي 

 في بالشرب الخاصة المياه بخطوط اختالطها يسبب قد الذي العمق الي تصل

 يعتمد بأنه شكوى األهالي الينا ارسل شرق الصوامعه قرى إحدى وفي الشوارع،

 المياه اليه تصل ال النجوع إحدى يوجد ولكن نيدة ةطمح من المياه على األهالي

 خاصة بوصالت اال تصلها ان للمياه يمكن وال الجبل فوق به المباني أن بسبب

 ببيعها يقوم السائقين بعض ولكن سيارات في الشرب مياه الشركة عليهم وتوزع

وباقي قرى مركز ساقلتة الوضع  ، سفالق مثل لقرى بالنسبة ولكن ، لألهالي

 تستكمل لم ولكنها بالفعل قائمة مياه لمحطات ضخمة مشاريع بها توجد حيثمختلف 

وعندما نبحث دائما عن السبب ، أو إحدى ، الجوفية المياه على بها األهالي ويعتمد

أسباب توقف هذه المشروعات نجد دائما الشركة المنفذة هي شركة " مختار إبراهيم 

ونتساءل إذا كانت هذه الشركة غير كفء لتنفيذ مثل هذه المشروعات الهامة فلم " 

 محطة مشكلة ف العطاءات الخاصة بهذه المشروع على نفس الشركة ؟! ترسيهيتم 

 حتى يكتمل لم المشروع ولكن ساقلتة قرى تغذي أن المفترض من التي العوامية مياه

 شهر منذ الشرب مياه تصلها ال حمودة نجع قرية مثل بها المناطق وبعض اآلن

وبالتأكيد  ،الطلمبات و المياه مواتير على يعتمدون اآلن وحتى 2018 رمضان

السبب في ذلك إن لم تكن من ضمن األسباب هو الشركة المنفذة " شركة مختار 

  ابراهيم للمقاوالت " .

 منها سوهاج بقرى قومية مشروعات عدة فشل في تسببت مختار شركة أن العلم مع

 السابق  سوهاج محافظ قام وقد بالمراغة، الحريدية بقرية الصحي الصرف مشروع

 الوطن جريدة نشرت قد ، المذكورة الشركة إلى مسندة كانت مشاريع ثالثة بسحب "



:  بها جاء بالمستندات مدعمة الرقابية الجهات الى مقدمة مذكرة تفاصيل  المصري

 المصرية المقاوالت لشركة المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس المهندس أن

 بسوهاج الصحي والصرف الشرب مياه شركة الى بخطاب تقدم قد ”ابراهيم مختار“

 مركز لقرى الصحي الصرف مياه وتجميع نقل عملية فى التعاقد انهاء فيه يطلب

 مناقصة 2015/  8 /27 جلسة”  المزالوة – دمتو – البحرية المحامدة”  سوهاج

 2016/  1/  27 بتاريخ 22 رقم الشغل بأمر الشركة على ترسيتها تم والتى عامة

 نظرا بأنه بسوهاج الصحي والصرف الشرب مياه شركة  ادارة مجلس رد وجاء

 للعقد جوهري خرق وارتكاب العقد هذا تجاه التعاقدية بالتزاماتها الشركة إلخالل

 علما نحيطكم الطرح بمستندات األول بالمجلد العامة الشروط من 56 للمادة طبقا

 مجلس ووافق طرفنا الشركة ادارة مجلس على منكم المقدم الطلب عرض تم بأنه

”  سوهاج مركز لقرى المتكامل الصحي الصرف أعمال عقد فسخ على اإلدارة

 /14 تاريخ من اعتبار معكم عليها المتعاقد”  المزالوة – دمتو – البحرية المحامدة

 60 وقدره العملية فى منكم المقدم النهائى التأمين قيمة مصادرة2018/ 2

 وسبعة وتسعمائة الف وخمسون واثنان واربعمائة ماليين خمسة)  5452967,

 منفذة الغير األعمال قيمة من% 15 قيمة خصم ( قرشا وستون جنيها وستون

 حفظ مع األعمال هذه تنفيذ نتيجة أضرار من لحقها عما طرفنا للشركة كتعويض

 تطبيقب أخر تعويضات بأي المطالبة فى الصحي والصرف الشرب مياه شركة حق

 بحد األعمال تنفيذ برنامج عن تأخير يوم كل عن%  0،1 بواقع تأخيريه غرامة

 وأحكام للعقد طبقا احتسابها يتم 46 للمادة طبقا األعمال قيمة من%  10 أقصى

 وتم .التخفيض بعد% (  20)  المقدمة الدفعة من الباقي قيمة رد العامة الشروط

 المقاوالت شركة من رد وصلنا"  فيه جاء الجريدة نفس في للشركة ردا نشر

 تحت10/3/2018 بتاريخ الجريدة نشرته ما على ردا”  إبراهيم مختار”  المصرية

 والخسائر”  الشرب مياه مع”   المصرية المقاوالت”  عقد فسخ تفاصيل”  عنوان

 بها منيت التي الخسائر حجم بالمستندات كشف الذى التقرير وهو”  بالماليين



 خسائر تحقيق من ذلك تبع وما منها االنسحاب ثم مشروعات قبول بسبب الشركة

 . واحدة عملية فى جنيه مليون 12 تجاوزت

 هذه تحققت لماذا برر ولكنه الخسائر هذه ليؤكد”  المصرية المقاوالت”  رد جاء وقد

 أكثر الشركة سيكلف كان النشر موضوع العملية تلك فى االستمرار وأن الخسائر

 . جنيه مليون 40 من

 ننشره والذى”  المصرية المقاوالت”  من للجريدة ورد الذى الرد تفاصيل والى

 : وشفافية بحيادية األطراف كافة بسماع الجريدة من أيمانا جاء كما تفصيال

 بتاريخ اإللكترونية”  المصري الوطن“  بجريدة نشره تم ما الى باإلشارة ”

 البنك قرى صحى صرف بمشروع الخاص التعاقد فسخ بخصوص 10/3/2018

 بأن نتشرف سوهاج بمحافظة(  المزاولة – دمنو – البحرية المحامدة)  الدولي

 : اآلتي نعرض

 شركة تقدمت27/8/2015 بتاريخ عامة بمناقصة بعاليه المذكورة األعمال طرح تم

 شركة:  كاآلتى المالى الفتح نتيجة وكانت المذكور للعطاء المصرية المقاوالت

 شركة ثم ، مليون 54،5 بقيمة بعطاء تقدمت”  ابراهيم مختار”  المصرية المقاوالت

 ابراهيم مختار عطاء عن% 5 بفارق جنيه مليون 57،4 بقيمة بعطاء خليفة ابراهيم

 عن% 38 بفارق جنيه مليون 57،2 بقيمة بعطاء المدنية لألعمال النصر وشركة ،

 بقيمة بعطاء المتخصصة والصناعات المقاوالت شركة ثم ، إبراهيم مختار عطاء

 . ابراهيم مختار عطاء عن% 51 بفارق جنيه مليون 82،6

 ال نسبة الثانى والعطاء”  ابراهيم مختار”  األول العطاء بين الفرق أن أى    

 منذ حينه فى أسعاره فى متوازن كان الشركة عطاء أن على يدل وهذا% 5 تتجاوز

 بأنواعها الخامات أسعار على أثرت كبيرة اقتصادية تغييرات حدثت العطاء تقديم

 : المثال سبيل على منها وخالفه العمالة أسعار وكذا



 مقابل الدوالر زيادة عليه وترتب 14/3/2016 فى الدوالر أسعار زيادة -

 . تقريبا جنيها 18 الى جنيه 8،8 من المصري الجنيه

 ات .التوريد بند فى% 14 الى% 10 من المضافة القيمة ضريبة زيادة -

وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة الستكمال بناء محطة العوامية حيث أنه 

وخاصة في فصل الصيف تتكرر أزمة المياه وانقطاعها من المنازل او نزولها 

والتي  2019ملوثة متغيرة اللون والطعم مثلما حدث داخل سفالق في رمضان 

كررت مشكلة انقطاع المياه يقول عنها " محمود الزقم " احد أهالي قرية سفالق انه ت

داخل منازل سفالق في شهر رمضان مما دفع األهالي للنشر على صفحات 

ولإلعالم ولكل من يهمه  للمسؤولينالتواصل االجتماعي لمحاولة توصيل صوتهم 

 األمر .

 المياه انقطعت لما انا لي بالنسبة  -محامي من قرية سفالق  -ويقول  فيصل رشدي

 وتمت مباشر البحر على مياه محطه لعمل ط٣ مساحهب تبرعت اان سفالق قريتي فى

 واتمام التبرع على عيالتوق وتم المجلس ومن المياه شركه قبل من المعاينة

 لما انا،  علينا الى عملنا ونحن سبب بدون اخر موقع اختاروا ذلك وبعد اإلجراءات

 نيده محطه من الموصول المحبس إلغالق بالكامل ساقلته مركز عن المياه انقطعت

وطلب مني  المياه شركهمدير ب بي واتصل المشكلة فى المدينة رئيسع م انا تحدثت

 وعاينت التبرع اقرار على التوقيع وتم رغبتي  انا ابديت أرض بقطعهتأكيد تبرعي 

 جميع واحضرت للموقع للوصول عمل توسعة للطريق وتم المساحة الشركة

 مدير ابلغني ثم بأسمى المحطة اسم يكون ان عليهم واشترطت الملكية مستندات

 وتم مساحتك من اقل بمساحه تبرعت اشخاص هناك ان الشركةب القانونية نئوالش

لي حصل ، ويضيف في أقواله أنه ال كل وده اعلم هللا  السبب هو ما التبرع قبول

 الى كل وهذالإلنصاف معلومة فتح بير مياه قديمة ملوثة هي معلومة غير مؤكدة 

 جبار مجهود لواذب المدينة ورئيس النائب بالباطل الناس ظلم وعدم لألنصاف حصل

 .  للعلم وهذا ساقلته لشعب المياه توفير اجل من



 النيل علي محطات 3 فيهتقول  -محامية من قرية سفالق  -أما نهى عبد المطلب 

وهي  الطوايل في النيل علي فاو مياه محطه مثل % 95 بنسبه فيهم العمل منتهي

 هذه علي ومتوقفة حمادي نجع ترعه فوق تعدي سورهما يعني عدايهتحتاج فقط إلى 

 الرياينه ونجوع واصل بني ونجوع واصل وبني وفا هتغذي ودي الماسوره

 علي الحمل هيخفف وده دي العدايه تعمل عايزه مش الشرب لمياه القومية والشركة

 تم الكتكاته في محطه وفيه . سفالق الي فاو من المياه نحول يعني الطوايل محطه

 .المشكلة تحل عايزه الشرب مياه شركه لو تتحل ممكن المشكلة % 95 تنفيذ

وتضيف نهى بقولها ان مشكلة انقطاع المياه على مستوى بالمياه في  ساقلتة مشكلة 

عندما  والمسؤولدورية تقطع بالتحديد من منتصف شهر فبراير إلى شهر ديسمبر 

مع العلم هذا التاريخ هو بداية  12/  31اتحدث معه يقول لي المياه سوف تعمل من 

يحدث به انقطاع مياه ليس ألنهم حلوا المشكلة ولكن هذه  فصل الشتاء وبالتالي ال

"بيضحك علينا" ، حل مشكلة المياه في محطة  المسؤولفترة ال تنقطع فيها المياه  

المحابس عن سفالق فمن المفترض أن تكون محطة العوامية العوامية الن نيدة قافلة 

قرية على مستوى المركز ، نحن في  14قد سلمت منذ أربع سنوات لتغذي حوالي 

أيام متواصل في شهر رمضان حتى شخص  3رمضان في سفالق المية انقطعت 

ربيات توفى لم يجدوا مياه لتغسيله والمحترمين بتوع مجلس المدينة اتوا بالمياه في ع

الكسح ووزعوها ع الناس وصوروا الناس بدون علمهم ودي جناية وانا بقول كدة 

في أزمة مياه المياه موجودة  2009بصفتي محامية اللي حصل ده جناية ، نحن منذ 

ر غير موجودة انا من األهالي والمياه كانت اشه ةشهرين فقط في السنة وعشر

جنيها في حين انه ال يوجد مياه  20مقطوعة عندي وفاتورة المياه جاءت لي ب

المياه المعدنية ، الحل في استكمال مشروع محطة  شراءبالمنزل  ونعتمد على 

 مجلس رئيس نائب عبداللطيف مختار.  ا منبناء على كالم  ذلكالعوامية وانا أقول 

، المواتير تحتاج ولكن انتهت بالفعل المحطة المواتيري ف فقط المشكلة حل أن المدينة

 14 إلنقاذعلى الوزير أو من يهمه االمر توفير الميزانية لتركيب مواتير للمحطة ف



وعدم االعتماد على وعود رئيس مجلس المدينة وغيره ألنه إلى حين  بساقلتهقرية 

 جديد. مسؤولتنفذ وعوده من الممكن أن يكون غادر منصبه وننتظر وعود 

الجراكن  يملئونانتشر مشهد وقوف أهالي القرى ، ويضيف ناصر محمود

والزجاجات من عربيات الكسح وهو منظر مهين وال يقبله أي انسان ، وعندما اشتد 

كالم الناس وغضبهم بسبب موضوع المياه وجدنا من يقول أنه تم فتح بير قديمة 

رونها للمياه وتم التأكد من صالحية المياه للشرب ومن يضمن لي التحاليل التي يج

يقبلون أن يشرب الناس من سيارات الكسح فمن  كمسؤولينأنها صحيحة إذا كانوا 

يضمن لنا أن يكونوا فعال البير مختلط بها مياه الصرف و" ظبطوا " التحاليل حتى 

تهدأ الناس عليهم ويسكنوا غضبهم، المياه أبسط حقوق المواطن وهناك محطة 

 مجرد صور من صفحة النائب تفيد بأنه موجودة بالفعل ال نريد مجرد مسكنات وال

تستكمل المحطة حاليا وجاري البناء هناك محطة نريد تشغيل المحطة وليس فقط 

مجرد تصوير لبناء في محطة وهللا أعلم سننتظر إلى متى وإلى أي مدى ستتفاقم 

 المشكلة.

 و منتث ال مسكنات مجرد المسئولين بتطلعها اللي التقارير كل ، ويقول محمد علي 

 ومش حقنا علي ساكتين ألننا بصراحه نستاهل برضوا واحنا جوع من تغني ال

ومشكلة المياه ليس لها حل !!وبس الفيس علي همنا علي نبكي اننا غير حاجه بنعمل

 سوى استكمال مشروع محطة العوامية ".

 

 

 

 

 



 التوصيـــات

 

إذا كان هناك من خالل ما تم عرضه من استطالع آلراء المواطنين تبين أنه  -

تهميش في بعض القرى لبعض الخدمات مثل نقص االمكانيات في الوحدات 

الصحية بها؛ فربما الحصول على كوب مياه نظيف يقلل من أعداد المترددين 

عليها، وواجبنا هو الوقوف للتصدي لهذه المشكلة لمساعدة أهالي هذه القرى 

حقوق االنسان التي في الحصول على مياه شرب نظيفة وهو  ابسط حق من 

 ينادي بها الجميع وتدعمها الدول على مستوى العالم .

وإذا كانت الدولة المصرية تحاول دعم المشروعات القومية لتحقيق التنمية  -

فإن استكمال محطات مياه ضخمة موجودة بشكل فعلي داخل قرى الصعيد 

ية ون خطوة هامة في تنمـوانقاذها من اهمال شركات المقاوالت قد يك

 الصعيد .

علينا القيام بمساعدتهم في  المسؤولينإذا رغب األهالي في ساقلتة مخاطبة  -

حتى وان كانت هذه الشكوى تطالب بسحب  للمسؤولينتقديم شكوى 

 المشروع من شركة مختار .

عمل حلقة تلفزيونية عن الموضوع يتم من خاللها مخاطبة كل من يهمه  -

ه المحطات ونظيراتها في القرى األمر للتحرك السريع بصدد تشغيل هذ

 األخرى.

 

 

 

 



 المرفقـــات

 

 

 

 





 


