
عائلة أردنية تستحم في مقر سلطة المياه وتطلب من الملك مشاهدة الفيديو
2012-09-24

مشھد من شريط الفيديو

عمان- القدس العربي- منال الشملة: لجأ مواطنون أردنيون يقطنون في محافظة الزرقاء
 أشهر في بعض6إلى مقر سلطة المياه لإلستحمام وذلك بسبب إنقطاع الماء منذ نحو 

األحياء السكنية فيما يخطط أخرون الحضار الغسيل الى ذات المكان مستنكرين تجاهل
األجهزة المسؤولة عن حل مشكلة المياه في المحافظة والتي بدأت مع بداية فصل الصيف

الالهب على حد تعبيرهم.
وتقصد أصحاب المغامرة الطريفة تصوير المناسبة وبثها بشريط فيديو خاص طالبوا بأن

يراه الملك عبدهللا الثاني شخصيا.

وٕانتقد المواطن االردني هيثم ظافر من سكان حي األمير شاكر في محافظة الزرقاء شمال
العاصمة عمان ربط إيصال المياه الى بيوت المواطنين بالتسجيل لالنتخابات مشيرا الى أنه

راجع لالستفسار عن المشكلة فبادره المسؤول بالقول "سجل لالنتخابات ثم راجع".

وعند قيام ظافر باالتصال مع النائب عن محافظة الزرقاء سمير عرابي أجابه بداية
المكالمة "هل قطعت بطاقة انتخابية"؟ على أساس "إذا قطعت البطاقة تأتي المياه".

وعلق المواطن إذا حياتنا موقوفة على البطاقة ال نريدها وال نريد الحياة متسائال: "إلى متى
الذل لنحصل على كأس المياه" وتابع قائال: أتمنى أن يشاهد الملك هذا الفيديو حتى يرى

معاناة الشعب األردني وأهل الزرقاء من شح المياه وتسلط المسؤولين.
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