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هي الٌعن الكبشي التي اًعن هللا بها عليٌا الواء 

األنبياء " و جعلنا من املاء كل شيء حي:"قال تعالى  حيث

فبذوى هاء ال يبقً شيء علً قيذ الحياة ال ( 30)

اإلًساى ،ال الحيىاى ،وال حتً الٌباث و هى هي أهن 

العٌاصش ويعتبش ثشوة عظيوت حيث أصبح قضيت 

. تزداد التحزيشاث هي هذسها و عذم الحفاظ عليها 

لزا يجب العول بكل جذيت هي أجل تىجيه 

التحزيشاث و الخطىاث التي تساهن في إسشاد 

استهالك الواء و رلل حسب ها أوصاًا به هللا تعالً 

و كلوا و اشربوا و ال : " بعذم اإلسشاف في قىله تعالً

 ( .31)األعراف "  تسرفوا انه ال حيب املسرفني

 ما هو الماء ؟

هو سائل شفاف بدون لون و ال طعم وال رائحة 

ٌوجد فً الكرة األرضٌة فً المسطحات المائٌة 

من الجداول و البحٌرات و البحار و المحٌطات أو 

ٌتساقط علٌها على شكل أمطار  كما ٌعد المكون 

 .األساسً للسوائل فً جمٌع الكائنات الحٌة 

 : كٌمٌائٌا  هو 

ٌعد  أشهر المركبات على اإلطالق و 
ذرتٌن )ٌتألف جزيء الماء من ثالثة ذرات 

ترتبط ببعضها  (هٌدروجٌن و ذرة أوكسجٌن 
  .  H2 Oبرابطة تساهمٌة أما صٌغته فهً

وٌكون على شكل سائل عند الظروف القٌاسٌة من 
الضغط و درجة الحرارة و الحالة الصلبة على 

 .   شكل جلٌد و الحالة الغازٌة على شكل بخار الماء
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مكتب ترقية اجلودة و العالقات مع احلركة 
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 تــحــت شـعــــار 

 "مـكـــافحــة الـتـبـذٌــر الغـــذائــً " 

 " مســؤولـٌـة الجـمٌــع" 



 

 : إن الماء نعمة و الحفاظ علٌها أمر واجب علٌنا جمٌعا ، سنبٌن  فً ما ٌلً ابرز الطرق التً من الممكن إتباعها للحفاظ علٌه و ترشٌد استعماله

 

 

 

ـــــا  ــــــــــى المــــــــــة علــــــظـــــافــــــــــــرق المحـــطــ
 

 

 

 على المستوى الشخصً

   استخدام المٌاه عند الحاجة إلٌها فقط و عدم

 .استخدامها ألغراض ال فائدة منها 

 

  تركٌب أدوات و تجهٌزات توفٌر المٌاه فً المنزل

 .لتقلٌل استهالكها 

 

 

  ًتفقد جمٌع المواسٌر و التجهٌزات الموجودة ف

المنزل و إصالح أي عطل أو تسرٌب فٌها على 

 .الفور

 

  عدم ترك حنفٌة المٌاه مفتوحة عند االنتهاء من

 .استخدامها 

 

  ًمن الممكن إعادة استغالل المٌاه المستعملة  ف

غسل الخضر و الفواكه ألغراض أخرى كسقً 

 .النباتات

 على مستوى الدولة

  بناء السدود لتخزٌن مٌاه األمطار. 

 

 

  حمالت  تحسـٌسٌة لتوعٌة الناس بأهمٌة ترشٌد استهالك

 .المٌاه 

 

  تحلٌة مٌاه البحار. 

 

  معالجة مٌاه الصرف الصحً و استخدامها إما لري

 .المزروعات أوالغراض صناعٌة 

 

  بناء نقاط  لتجمٌع مٌاه األمطار و استخدام تقنٌات

  .(أحواض حول النباتات  )الحصاد المائً 

 

 

 عطل أو تسرٌب فً شبكة توزٌع المٌاه يإصالح أ . 

 على مستوى المزارعٌن

  القٌام بري النباتات إما فً الصباح الباكر

أو عند مغٌب الشمس ودلك حتى ٌمتص 

 .  النبات كمٌة المٌاه كاملة دون أن تتبخر

 

 

 

  استخدام أسالٌب الري بالتقطٌر بحٌث

 .ٌعمل على توفٌر نسبة كبٌرة من المٌاه 


