
أكد وزير النفط وزير الكهرباء واملاء الدكتور خالد 
الفاضل ض��رورة مواجهة حتديات قطاع املياه في 
الدولة وعلى رأسها ارتفاع معدالت االستهالك عن 

طريق ترشيد الطاقة.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة للفاضل ف��ي احتفال وزارة 
الكهرباء واملاء باليوم العاملي للمياه أمس اخلميس 
في مركز جابر األحمد الثقافي بحضور ع��دد من 
ق��ي��ادات ال���وزارة وممثلي جهات حكومية وأهلية 

وجهات خاصة.
وأضاف أن وزارة الكهرباء واملاء سعت ملواجهة 

تلك التحديات القائمة عبر دراسة وجتربة الطاقة 
املتجددة واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة ذات 
كفاءة عالية في معاجلة وتخزين املياه ما أسهم في 
تقليل حجم الفاقد في شبكة املياه من 12 إلى 6 باملئة 
وارتفاع ايرادات مبيعات املياه العذبة عن السنوات 

السابقة مبعدل 38 باملئة.
وأشار إلى أنه مت وضع خطط جادة وفعالة نحو 
حتسني إدارة املياه ملواكبة رؤي��ة )كويت جديدة 
2035( التي تسهم في منو وتطوير مشاريع الدولة 
اإلسكانية واخلدماتية مشيرا إلى أنه من املتوقع 

ارتفاع معدل الطلب على املياه عام 2035 ليصل الى 
840 مليون جالون امبراطوري يوميا.

وق���ال: إن ال����وزارة تتجهز ل��ذل��ك عبر اخلطط 

واملشاريع املستقبلية لتلبية احتياجات الدولة 
حتى يصل االن��ت��اج ال��ى م��ا ي��ق��ارب مليار جالون 
امبراطوري يوميا بحلول 2035 مضيفا أن من ضمن 

تلك املشاريع محطة ال��دوح��ة للتناضج العكسي 
مبرحلتيه األول��ى والثانية ومشروع محطة الزور 

الشمالية مبرحلتيه الثانية والثالثة.
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أكد ضرورة مواجهة حتديات معدالت استهالك املياه بالترشيد

الفاضل: وضع خطط جادة وفعالة 
»2035 لتحسني إدارة املياه مواكبة لرؤية »كويت جديدة 

د. خالد الفاضل

األحمد: املاء عصب احلياة واحلصول عليه ليس حكرًا على أحد

»البيئة« ترشيد استهالك املياه 
واحلفاظ على مصادرها

أكد مدير عام رئيس مجلس ادارة الهيئة 
العامة للبيئة الشيخ عبدالله األحمد أهمية 
احلفاظ على مصادر املياه في ظل تناقص 
وشح مواردها واحلاجة املاسة لترشيد 
االس��ت��ه��الك وتوفير السبل لتعزيز هذا 

الترشيد. 
  وقال الشيخ عبدالله األحمد في كلمة 
له خ��الل احتفال الهيئة باليوم العاملي 
للمياه حتت شعار )ال تترك أح��داً يتخلف 
عن الركب( أمس اخلميس إن هذا االحتفال 
يأتي لتذكير اجلميع بأهمية املياه العذبة 
وال��دع��وة ال��ى اإلدارة املستدامة ملواردها 

وضمان حصول كل إنسان عليها نقية. 
  وأض��اف أن هذا الشعار يؤكد أن املاء 
ضروري للجميع ومن حق اجلميع البحث 
عنه واحلصول علية فهو أساس وعصب 
احلياة واحلصول عليه لم يعد حكرا على 
أحد ومن حق اجلميع التمتع به والعمل 
على استدامته وحمايته من الهدر والتلوث 

واحلفاظ عليه لألجيال القادمة.  
 وبني أن االستخدام اجلائر للمياه الذي 
أدى الى تقليل حصة الفرد منه بشكل كبير 
وأص��ب��ح توفير امل��ي��اه الصاحلة للشرب 
احد اكبر املسؤوليات التي تواجه العالم 
خصوصا مع زيادة عدد السكان وارتفاع 

درجة حرارة األرض. 
 وأوض���ح أن ات��خ��اذ االج���راء املناسب 
الس��ت��دام��ة امل��ي��اه ووض��ع عملية ادارت��ه��ا 
ضمن األولويات واجراء ورعاية الدراسات 
العلمية إلدارة وتطوير مصادرها ومواكبة 
ال��ت��ط��ورات العلمية ف��ي ط��رق ترشيدها 
والتوصل الي احللول املالئمة واملبتكرة 

للتعامل معها. 
  من جانبها قالت عضو جمعية )العون 
املباشر( نسيبة السميط في كلمة مماثلة إن 
نحو 50 في املئة من سكان افريقيا يشربون 
مياه ملوثة و80 في املئة من مسؤولية 
جلب ه��ذه امل��ي��اه تقع على عاتق النساء 

والفتيات املعرضات للخطف أو لهجمات 
احليوانات املفترسة مبينة ان 30 في املئة 

من املدارس تفتقر خلدمة مياه الشرب.  
 وأض��اف��ت السميط أن اجلمعية قامت 
اجلمعية بحفر نحو 33 الف بئر ارتوازي 
وسطحي في املناطق النائية في افريقيا 
مبينة أن تكلفة البئر الواحد تصل إلى نحو 

30 ألف دينار. 
  وم��ن ناحيتها قالت ممثلة )جمعية 
املياه الكويتية( منى ال��رز في كلمتها ان 
اجلمعية تعنى بنشر الوعي فيما يتعلق 

بترشيد املياه والطاقة وتقوم بتنظيم عدد 
كبير من النشاطات واحلمالت التوعوية 
لنشر ه��ذا ال��وع��ي.   واستعرضت ال��رز 
ب��رن��ام��ج )رش����ود( ال���ذي يتمحور حول 
شخصية كرتونية بهدف تقدمي التوعية 
بشكل شيق وج��ذاب ومقسم ال��ى قسمني 
أحدهما عن املياه واآلخ��ر عن الطاقة وهو 
برنامج تفاعلي ميكن أن يستعني به املعلم 
لتدريب طالبه على الترشيد بطريقة علمية 
وتفاعلية كما ان��ه يتيح خيار استخدام 

اللغة املطلوبة.

الشيخ عبد الله األحمد

 »4 خالل ختام مترين »تعاون 

الرفاعي: التنسيق والتعاون العسكري املشترك
 مع البحرين يعزز إمكانيات وكفاءة األجهزة العسكرية

قال وكيل احلرس الوطني الكويتي الفريق 
الركن املهندس هاشم الرفاعي أمس اخلميس 
إن مترين )تعاون 4( يسهم في تعزيز التنسيق 
العسكري املشترك وتبادل اخلبرات العسكرية 
ورفع مستوى اجلاهزية القتالية لقوات احلرس 

الوطني في البلدين الشقيقني.
وأض���اف الفريق ال��رف��اع��ي ف��ي تصريح ل� 
)ك��ون��ا( على ه��ام��ش خ��ت��ام فعاليات مترين 
)تعاون 4( أن التنسيق والتعاون العسكري 
املشترك بني احلرس الوطني الكويتي واحلرس 
الوطني البحريني يعزز إمكانيات وكفاءة 

األجهزة العسكرية.
وأوضح أنه مت تفعيل دور وحدات احلماية 
املعنية ف��ي حماية املنشآت وال��ت��دري��ب على 
االج���راءات الصحيحة في مترين )تعاون 4( 

الذي تستضيفه مملكة البحرين.
وأشار الفريق الرفاعي إلى أهمية السيناريو 
الذي مت وضعه بهذا التمرين في وحدة الدفاع 
الكيماوي ووح��دة الهندسة وتبادل اخلبرات 

والتعايش بني اجلانبني.
وأكد أن مثل هذه التمارين ترفع اجلاهزية 
القتالية وت��ؤك��د م��دى وق����درات وامكانيات 
املؤسسة العسكرية.واعرب الفريق الرفاعي 

ع��ن شكره وتقديره للقيادة العليا للحرس 
الوطني البحريني على حسن االستضافة داعيا 
املولى عز وج��ل ان ي��دمي نعمة األم��ن واألم��ان 
على البحرين في ظل القيادة احلكيمة للعاهل 

البحريني امللك حمد بن عيسى.
من جانبه قال مدير أركان احلرس الوطني 
البحريني اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن 
سعود ان سلسلة مترين )تعاون 4( ملكافحة 
اإلرهاب والتي تواصلت حتى النسخة الرابعة 
تعكس عمق التعاون العسكري بني املنظومتني 

العسكريتني.
وأكد أن التمرين ميثل اهمية بالغة باعتباره 
يرفع مستوى اجلاهزية واليقظة األمنية في 

حماية املنشآت النفطية.
وهنأ جميع املشاركني بنجاح التمرين وما 
شكله من نتائج مهمة على مستوى تبادل 
اخل��ب��رات ب��ني احل��رس الوطني البحريني 
ونظيره الكويتي.وحضر التمرين امللحق 
العسكري الكويتي في سفارة الكويت لدى 
مملكة البحرين العميد الركن ناصر السمحان.

»الرحمة العاملية« نفذت 
5450 مشروعًا  أكثر من 

2018 للمياه في 
نظراً لألهمية القصوى التي يحظى بها املياه في حياة 
األمم والشعوب في حاضرها ومستقبلها، يحتفل العالم في 
الثاني والعشرين من مارس كل عام باليوم العاملي للمياه، 
ه��ذا وق��د وضعت جمعية الرحمة العاملية ضمن أهدافها 
توفير املياه الصاحلة للشرب إلى مئات اآلالف حيث نفذت 
أكثر من 5450 مشروعاً للمياه خالل 2018 في عديد من 
الدول األفريقية واآلسيوية والعربية واألوروبية، شملت 
آبارا ارتوازية كبرى، وأخرى سطحية في القرى واملناطق 
التي تعاني شح املياه وندرتها، وخصوصا في دول القارتني 
األفريقية واآلسيوية، كما مت توفير املضخات لرفع املياه 
واخلزانات حلفظها، فضال عن توفير برادات املياه في عدد 

من الدول.
وقال األمني املساعد لشؤون القطاعات في جمعية الرحمة 
العاملية فهد  محمد الشامري مبناسبة اليوم العاملي للمياه: 
إن 2.1 مليار شخص في العالم يعيشون دون مياه الشرب 
املأمونة في املنزل، كما أن هناك مدرسة من كل أربع مدارس 
ابتدائية تفتقر إلى خدمة مياه الشرب إذ يلجأ التالميذ إلى 
مصادر املياه غير احملمية كما أن هناك أكثر من 700 طفل 
دون سن اخلامسة ميوتون يومياً بسبب أم��راض اإلسهال 
املرتبطة باملياه غير اآلمنة وسوء املرافق الصحية وهناك 
700 مليون شخص حول العالم ميكن أن يتعرضون للنزوح 
بسبب ندرة شديدة في املياه بحلول عام 2030 وذلك بحسب 

إحصائيات منظمة الصحة العاملية.
وتابع الشامري: انطالقا من احتالل مسألة املياه مكان 
الصدارة في خطة التنمية املستدامة اجلديدة لعام 2030 
لألمم املتحدة، تسعى الرحمة العاملية إلى توفير املياه عبر 
حفر اآلبار االرتوازية والسطحية والبرادات املائية، بل لم 
يقف األمر عند هذا احلد، فقد سعت الرحمة العاملية إلى توفير 
عديد من محطات املياه.  وأش��ار الشامري إلى أن الرحمة 
العاملية قامت بحفر 265 بئراً ارتوازياً و5000 بئراً سطحياً 
وقامت بتوزيع 205 براد مياه خالل عام 2018 مؤكداً على 
ان جمعية الرحمة العاملية تسعى بشكل حثيث إلى املساهمة 
في حل مشكالت نقص املياه وندرتها في عدد من ال��دول، 

وخصوصا في قارتي آسيا وأفريقيا.

جانب من احلضور خالل االحتفال

الشيخ عبدالله األحمد خالل تكرمي إحدى املشاركات في االحتفالية

»4 الفريق هاشم الرفاعي واللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود و العميد ناصر السمحان واملشاركني بتمرين »تعاون 

املطيري: »سقيا املاء املتنقل«
 في مناء يهدف إلى توفير املاء إلى 

أماكن جتمع الناس والعمال
أكدت مناء للزكاة والتنمية املجتمعية بجمعية اإلصالح االجتماعي أنها 
مازالت تستقبل التبرعات ملشروع »سقيا املاء« بهدف توفير ماء صحي في 
عبوات مبردة وجاهزة خاصة في حرارة اجلو الشديدة، حيث تقوم سيارات 
متنقلة متخصصة باالنتقال إل��ى أماكن جتمعات الناس خاصة العمال 
في الشوارع وفي األسواق العامة والفعاليات املختلفة في العمل اخليري 
واإلنساني حيث نصل من خالله إلى األكثر حاجة في املناطق املختلفة داخل 

دولة الكويت.
وقال مدير إدارة شؤون وخدمات املستفيدين في مناء فهد املطيري: إن مناء 
تسعى إلى تطوير مشروعاتها اخليرية واإلنسانية للوصول بالتبرعات إلى 
مستحقيها، مبيناً أن قيمة السهم في مشروع »سقيا املاء« املتنقل 10 دنانير 
فقط، وتستطيع أن تسقي بها 500 شخصاً، الفتاً إلى أن مناء تخطط لتوزيع 

3 ماليني عبوة مياه خالل العام اجلاري.
وأك��د املطيري مبناسبة اليوم العاملي للمياة أن مناء للزكاة والتنمية 
املجتمعية لها العديد من الشراكات في هذه املشروع فلديها شراكات مع 
وزارة الداخلية واملتمثلة في توفير عبوات املاء في مركز خدمة املواطن، كما 
لها شراكات مع بلدية الكويت حيث قامت بوضع ثالجات بها عبوات من 
املياه في مقابر الصليبخات وصبحان إلى جانب ذلك تقوم بتوزيع املياه على 
الصائمني في شهر رمضان بوالئمها في مشروع إفطار الصائم مبيناً أن هذه 
الشراكات تعد نقله نوعية في تطوير مشروع »سقيا املاء« بني املؤسسات 
احلكومية واخليرية داخل دولة الكويت، وتعمل مناء لتوفير العبوات املبردة 
في أماكن أخرى، مشيراً إلى أن تبريد األكباد، وإطفاء حرارة الظمآن؛ من أعظم 

األبواب التي تقود إلى اجلنان إن شاء الله.
وأضاف املطيري أن هذا املشروع يأتي انطالقاً من قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: »أفضل الصدقة سقيا املاء«، وأوضح املطيري أن سقيا املاء 
من خير أنواع اإلحسان، وذلك لشدة حاجة الناس إلى املاء في فصل الصيف، 
وعدم استغنائهم عنه، فاإلحسان في بذل املاء ملن يحتاج إلى شربه، ومتكينه 
منه فعل عظيم، وله ثواب جزيل، وقد جعل الله تعالى من املاء كل شيء حي، 
وقد جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله، إن أمي ماتت فأتصدق عنها؟ قال: »نعم«، قلت: فأي الصدقة 
َاء« )أخرجه أحمد، وأبو داود، وحسنه األلباني(، وقال  أفضل؟ قال: »َسقمُْي املمْ
اإلمام القرطبي رحمه الله تعالى ُمَعلًِّقا على هذا احلديث: »فدل على أن َسقمْي 

املاء من أعظم الُقُرَبات عند الله تعالى« )تفسير القرطبي: 215/7(.


