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Water Source
Normal Situation

(Dry Season)
During Conflict 

Figeh & Barada
Spring 335’000 0

Haramoon & 
Damacus Boreholes 138’000 138’000 

Total 473’0000 138’000 
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The Figeh Spring supporting bean after collapse just beside the Roman temple
الجسور الحاملة لسقف صالة نبع الفيجة الرئيسية بعد إصابتها وانهيارها بجانب المعبد الروماني 

2016تم التقاط الصور من قبل فريق مياه دمشق في شهر كانون األول 



Damages of the main Figeh pumping station building
األضرار في محطة الضخ الرئيسية لنبع الفيجة 

2016تم التقاط الصور من قبل فريق مياه دمشق في شهر كانون األول 



Damages of Barada spring transmission pipeline 
األضرار في خط جر مياه نبع بردى

2016تم التقاط الصور من قبل فريق مياه دمشق في شهر كانون األول 





Filling SARC water truck 
from a trusted water source 

Damascus water board.

ابع تعبئة الصهريج بمياه من منهل ت

لمؤسسة مياه الشرب بدمشق

تم التقاط الصور من قبل فريق مياه 

2016دمشق في شهر كانون األول 



Rehabilitation of the wells in 
Damascus area.

تأهيل آبار في منطقة دمشق

تم التقاط الصور من قبل فريق مياه 

2017في عام دمشق 



Rehabilitation of the transmission tunnel from Figeh spring to 
Damascus

تأهيل نفق جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق

2017عام تم التقاط الصور من قبل فريق مياه دمشق في 



Figeh Spring temporary 
coverage to protect the 

spring from pollution 
تغطية نبع الفيجة لحمايته مؤقتاً من 

الملوثات 

تم التقاط الصور من قبل فريق مياه 

2017دمشق في عام 



Installation of Figeh spring main pumps 
تركيب مضخات نبع الفيجة الرئيسية 

2017تم التقاط الصور من قبل فريق مياه دمشق في عام 



Figeh Spring main pumping station building Rehabilitation 
مشروع تأهيل مبنى محطة ضخ في منطقة الفيجة 

2017تم التقاط الصور من قبل فريق مياه دمشق في عام 



Main water collection basin Rehanilitation
حوض تجميع مياه الينابيع في الفيجة 

2017تم التقاط الصور من قبل فريق مياه دمشق في عام 



Rehabilitation of Ein Haroush Pumping station 
تأهيل محطة  ضخ نبع حاروش

2017تم التقاط الصور من قبل فريق مياه دمشق في عام 
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