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في  :حد أھم العناصر التي نحتاجھا في حیاتنا الیومیةأیعد الماء •

 النظافة والري , الشرب ,االعمال المنزلیة 
 
ألن حاجة اإلنسان من المیاه تفوق ما تمده الطبیعة فقد أصبحت •

صدرھموم سكان العالم إذ أن أكثر من خمس سكان ممشكلة المیاه 
 العالم یعانون من أزمة توفر المیاه العذبة والنقیة

 
یتصّدر ملّف المیاه والجفاف الذي یعاني منھ لبنان، واجھة •

 الیوماإلھتمامات المعیشیة واإلقتصادیة وحتى األمنیة والسیاسیة 
 
الدعوة إلى ترشید االستھالك ال یقصد بھا الحرمان من استخدام •

المیاه بقدر ما یقصد بھا العمل على تربیة النفس والتوسط وعدم 
 اإلسراف
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 اثناء التغسیل: 

واستخدم األسنان غسیل أثناء الماء صنبور إقفل 
 ً  الصنبور فتح من بدالً  الماء من كبیراً  كوبا
أثناء أو الوجھ غسیل أثناء الماء صنبور إقفل 

 الحالقة
الماء كمیة لتخفیض المیاه تدفق منظم إستخدام 

 المستھلكة
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 اثناء االستحمام 

بالماء البانیو تعبئة من بدالً  الدش إستخدم 
 
الجسم أو الشعر فرك عند المیاه صنبور اقفل 
 
الدقیقة في لتر 20-10 مابین یستھلك االستحمام 

 قصیرة استحمامك فترة اجعل لذا
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 في المطبخ 
أو حوض في والخضروات الفاكھة إغسل 

 المستھلكة الكمیات لتقلیل بالماء مملوء وعاء
 
لمدة مكشوف مكان في المجمدة األطعمة اترك 

 علیھا الماء صب من بدالً  إلذابتھا تكفي
 
ألغراض المیاه من المناسبة الكمیة إستخدم 

 الشاي أو القھوة إعداد أو الشرب
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المنزل  داخل 

 إستعمال االالت الحدیثة لغسل الصحون وتنظیف
 أكبرتوفر كمیات میاه  الثیاب التي

 
 المیاهتصلیح أماكن تسرب 

 
 تخزینھاإلستفادة من میاه الشتاء والعمل على 
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المنزل  داخل 

 المنزل للحصول على نوعیة افضل إستعمال فلتر المیاه في
 من المیاه

 
أن نغلي المیاه حیث أنھا تصبح صالحة للشرب 
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 یمكننا أن نعقم المیاه بواسطة الشمس



9 

 خارج المنزل 
الري أعمال في بالتنقیط الري أو الرذاذ نظام استخدام 

 یستخدمان حدیثان نظامان وھما المیاه استھالك لخفض
 المیاه من ممكنة كمیات أقل

 
سیارتك لغسیل الماء من سطلین نحو استخدام یمكنك 

 .المیاه خرطوم استخدام من بدالْ 
 
على تقوم التي للمزروعات العضوي السماد إستعمال 

 .المیاه إستخدام من یقلل مما تغذیتھا
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 من كمیة بأقل نعیش أن یمكننا حیث یاهالم على المحافظة في كبیر اثر لھا الیومیة التصرفات إن
 فائدة بال الضائع الھدر تقلیل طریق عن وذلك المیاه

 
 
 
 
 
 
 
 

   علینا بالضرر یعود فیھا الھدر الن المائیة الثروة ھذه على للحفاظ معا فلنعمل

 في الختام
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