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إخلاء مسـؤولية  :يحتـوي هـذا الكتيـب علـى مبـادئ توجيهيـة عامـة حـول كفـاءة اسـتخدام الميـاه والطاقـة المنزليـة فقـط .وقـد يحتـوي أيضـاً علـى
أخطـاء وردت سـهواً وبصـورة غيـر مقصـودة قـد ال تتناسـب مـع الظـروف الخاصـة بالعديـد مـن االسـتخدامات المنزليـة .ينبغـي دومـاً طلـب خدمـات
الجهـات المهنيـة المختصـة قبـل اتخـاذ أي إجـراءات أو تدابيـر فيمـا يتعلـق بكفـاءة اسـتخدام الميـاه والطاقـة المنزليـة .الناشـر لهـذا الكتيـب والمشـاركون
المسـتقلون غيـر مسـؤوليين بـأي شـكل مـن األشـكال عـن أي أخطـاء غيـر مقصـودة وردت فـي هـذا الكتيـب ،كمـا يخلـون مسـؤوليتهم تجـاه أي شـخص
فيما يتعلق بأي بادرة تمت بشـكل مباشـر أو غير مباشـر من قبل شـخص ما ،اعتمد في بادرته على ما ورد في مجمل هذا الكتيب أو في أي جزء منه.

مـق ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــة

إن مواردن ــا م ــن المي ــاه والطاق ــة ه ــي نع ــم أنع ــم الل ــه
به ــا عل ــى البش ــرية أجم ــع .فالبحي ــرات واألنه ــار والبح ــار،
والمحيط ــات ،واألمط ــار ،والجب ــال ،والحي ــاة النباتي ــة
والحيوانيــة ،والميــاه النظيفــة التــي تتدفــق مــن الحنفيــات،
والكهربــاء التــي تنيــر منازلنــا ،ومقدرتنــا علــى طبــخ وجباتنــا،
وإرش ــادنا عل ــى الطري ــق الصحي ــح لي ـ ًـا ،والغط ــس ف ــي
أح ــواض الس ــباحة ،ومراقب ــة أح ــداث العال ــم ونح ــن ف ــي
مقاع ــد الراح ــة ،والتس ــوق لي ـ ًـا أو نه ــاراً  ...كل ذل ــك م ــن
النع ــم الت ــي علين ــا أن نتمع ــن به ــا جي ــداً.
فبســبب ازديــاد الطلــب ،تتناقــص مــوارد الميــاه والكهربــاء
ف ــي دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة وف ــي كاف ــة أنح ــاء
العال ــم ،وتعم ــل الدول ــة جاه ــدة للمحافظ ــة عل ــى ه ــذه
النع ــم الت ــي أنع ــم الل ــه به ــا علين ــا .وف ــي تصري ــح للس ــيد
جيف ــري س ــاكس م ــن مش ــروع األلفي ــة التاب ــع لألم ــم
المتحــدة أنــه “لــم يتبقــى فــي العالــم أي مــن األنهــار التــي
كان ــت تمدن ــا بمي ــاه الش ــرب”.
ه ــذا وتُ ع ــد اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة م ــن أكث ــر ال ــدول
اس ــتهالكاً للكهرب ــاء كم ــا تأت ــي ف ــي المرتب ــة الثالث ــة م ــن
حيــث اســتهالك الميــاه بعــد الواليــات المتحــدة األمريكيــة
وكن ــدا.
ويوج ــد ل ــدى دول ــة اإلم ــارات خطط ــاً اس ــتراتيجية للحف ــاظ
عل ــى مواردن ــا عل ــى م ــر الس ــنوات ،وزي ــادة فاعلي ــة
اســتهالك الكهربــاء والميــاه ،وتطويــر وتشــجيع اســتخدام
مصــادر الطاقــة القابلــة للتجديــد مثــل الطاقــة الشمســية.
وتق ــع المس ــؤولية عل ــى عات ــق الجمي ــع للمس ــاهمة
بالجه ــود المبذول ــة للحف ــاظ عل ــى المي ــاه والكهرب ــاء الت ــي
نملكه ــا ليتس ــنى لألجي ــال القادم ــة االس ــتفادة منه ــا كم ــا
ننع ــم نح ــن به ــا اآلن .وخالف ــاً لم ــا نعتق ــد ،فه ــذه الم ــوارد
ل ــن تس ــتمر بالعط ــاء إل ــى األب ــد ،ل ــذا علين ــا ع ــدم إه ــدار
ه ــذه النع ــم المتوف ــرة لن ــا الي ــوم.
فلنعم ــل جميع ــاً أطب ــاء ومهندس ــين وعم ــال ومضيفي ــن
وموظف ــي مبيع ــات وطلب ــة  ...إل ــخ ونوح ــد جهودن ــا م ــن
أج ــل غ ــد أفض ــل ،ولنتذك ــر أن ل ــكل ش ــخص دور وأن ل ــكل
مفت ــاح إن ــارة أيض ــاً دور وأن كل م ــا نق ــوم ب ــه مهم ــا صغ ــر
ل ــه أث ــره عل ــى الم ــدى البعي ــد.
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لــمح ــة عــن بـعـض
الـح ـقـائــق الـخــاصــة
بـدول ــة اإلم ــارات
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•تعتب ــر دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة ثال ــث أكب ــر مس ــتهلك للمي ــاه بع ــد
الوالي ــات المتح ــدة االمريكي ــة وكن ــدا
•كم ــا تُ عتب ــر دول ــة اإلم ــارات أح ــد أكب ــر المس ــتهلكين للكهرب ــاء ف ــي العال ــم.
وتع ـ ـ ــد أجه ــزة التكيي ــف واح ــدة م ــن أكث ــر اأجه ــزة اس ــتهالكاً للطاق ــة
•من المتوقع أن يتضاعف الطلب الحالي على الكهرباء بحلول العام 2030
•تق ــدر االس ــتثمارات المطلوب ــة ف ــي مج ــال الكهرب ــاء ف ــي دول ــة اإلم ــارات
العربي ــة المتح ــدة حوال ــي  80ملي ــار دره ــم خ ــال الثم ــان س ــنوات القادم ــة
لتلبيــة الطلــب المتزايــد .تخطــط الحكومــة لزيــادة الطاقــة االســتيعابية البالغــة
 9500ميج ــاوات بأكث ــر م ــن  50%خ ــال الس ــنوات العش ــرة القادم ــة
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ال ـمـيـاه فــي
الق ــرآن والس ـنـة

•إن المي ــاه ذات أهمي ــة كبي ــرة ف ــي اإلس ــام حي ــث ورد
ذكره ــا ف ــي العدي ــد م ــن المناس ــبات واآلي ــات القرآني ــة
والس ــنة ،كقول ــه ع ــز وج ــل“ :وجعلنـــا مـــن المـــاء كل
ش ــيء ح ــي” .وق ــد ش ــجع اإلس ــام وح ــث الن ــاس عل ــى
المحافظ ــة عل ــى الم ــوارد المائي ــة الت ــي أنع ــم الل ــه به ــا
علين ــا ونه ــى ع ــن اإلس ــراف ف ــي الم ــاء.
•وال تُ ع ــد المحافظ ــة عل ــى المي ــاه والطاق ــة والنع ــم
األخ ــرى الت ــي أنع ــم الل ــه علين ــا به ــا س ــلوكاً جي ــداً وايجابي ــاً
ومفي ــداً لمس ــتقبلنا فحس ــب ،وإنم ــا ُيع ــد عنص ــراً مهم ــاً
م ــن العب ــادة
قال سبحانه وتعالى:

َ
ـــوه
ـــم الْ َمـــاء الَّ ِ
ـــر ُب َ
ـــم َأ نزَ لْ تُ ُم ُ
ون َ ،أ َأ نتُ ْ
ـــذ ي تَ ْش َ
	“أ َف َر َأ ْيتُ ُ
َ
َ
ـــاه
ـــن الْ ُم ِنز لُ َ
ـــن الْ ُمـــزْ ِن أ ْم نَ ْح ُ
ِم َ
ـــو نَ شـــاء َج َعلْ نَ ُ
ـــون  ،لَ ْ
ون ”
ـــو ال تَ ْشـــكُ ُر َ
اجـــا َفلَ ْ
ُأ َج ً
صدق الله العظيم.

•كم ــا نه ــى النب ــي علي ــه الص ــاة والس ــام ع ــن اإلس ــراف
ف ــي المي ــاه حي ــث ج ــاء ف ــي الس ــيرة النبوي ــة أن الرس ــول
علي ــه الص ــاة والس ــام كان يس ــتخدم مق ــدار م ــد
م ــن الم ــاء خ ــال الوض ــوء ،وه ــو نص ــف ليت ــر م ــن الم ــاء
(م ــا يع ــادل زجاج ــة مي ــاه صغي ــرة )،وكان يس ــتخدم
صاع ــاً واح ــداً لالس ــتحمام ،وه ــو بمق ــدار  2ليت ــر
(أي ما يعادل  4زجاجات ماء صغيرة).
•وأوصانــا الرســول عليــه الصــاة والســام بعــدم الوضــوء
أكثــر مــن ثــاث مــرات قبــل الصــاة ،حتــى ولــو كنــا قــرب
نهــر جــار .ومجــرد توفــر الميــاه ال يعنــي أن نقــوم بهــدره،
ل ــذا علين ــا ان نفك ــر ملي ــاً قب ــل إه ــدار الم ــاء ال ــذي ه ــو
نعم ــة الل ــه علين ــا.
نصــيــحــة
َش ـ ِـجع إم ــام المس ــجد ف ــي الح ــي ال ــذي تس ــكن في ــه عل ــى
التحــدث عــن أهميــة المحافظــة علــى المــوارد المائيــة مــن
الناحي ــة الديني ــة خ ــال أح ــد خط ــب ص ــاة الجمع ــة  ،حي ــث
سيس ــهم ذل ــك ف ــي توعي ــة الن ــاس.
ُ
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أوقات الذروة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة

•إن أوق ــات ال ــذروة بالنس ــبة لتحمي ــل الطاق ــة الكهربائي ــة
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تبــدأ مــن الســاعة
الواح ــدة ظه ــراً وحت ــى السادس ــة عص ــراً  ،ال س ــيما ف ــي
فص ــل الصي ــف (م ــن يوني ــو إل ــى س ــبتمبر) .وللمس ــاهمة
فــي توفيــر الطاقــة خــال تلــك الفتــرة وتخفيــف الضغــط
عل ــى النظ ــام الكهربائ ــي ،ح ــاول إتب ــاع التال ــي :تأجي ــل
مهام ــك الت ــي تتطل ــب طاق ــة كهربائي ــة إل ــى م ــا بع ــد
الس ــاعة الخامس ــة مس ــاء أو أنجزه ــا قب ــل الس ــاعة
الواح ــدة ظه ــراً خاص ــة ف ــي أش ــهر الصي ــف الت ــي تش ــهد
كذل ــك مع ــدالت عالي ــة م ــن الح ــوادث .ل ــذا ح ــاول ع ــدم
تشــغيل عــدد كبيــر مــن األجهــزة الكهربائيــة فــي منزلــك
ف ــي وق ــت واح ــد.
•إن أجه ــزة التكيي ــف تس ــتهلك طاق ــة كبي ــرة لذل ــك ق ــم
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بإطفائه ــا عن ــد خروج ــك م ــن المن ــزل .عندم ــا تك ــون ف ــي
المنــزل ال تتــرك أجهــزة التكييــف تعمــل فــي الغــرف غيــر
المشــغولة .وقــم دائمــاً بمراقبــة أي أداء غيــر طبيعــي أو
روائــح غريبــة أو دخــان  ...الــخ تصــدر مــن أجهــزة التكييــف
أو التهوي ــة واألجه ــزة األخ ــرى بالمن ــزل .وإذا الحظ ــت
أي ش ــيء غي ــر ع ــادي أغل ــق الجه ــاز ف ــوراً واتص ــل بهيئ ــة
كهرب ــاء ومي ــاه دب ــي عل ــى الرق ــم  991لمس ــاعدتك.
نصــيــحــة
ـدال م ــن الجل ــوس ف ــي المن ــزل أثن ــاء الصي ــف ح ــاول أن
•ب ـ ً
تس ــتفيد م ــن الوق ــت باالس ــتمتاع باألنش ــطة العدي ــدة
والفعالي ــات المختلف ــة الت ــي تنظمه ــا مراك ــز التس ــوق
ف ــي دب ــي والمش ــاركة ف ــي مفاج ــأت الصي ــف ف ــي دب ــي.
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ترشـيد االستهالك
فــي الـ ـغ ــرف
إطف ــئ األن ــوار واغل ــق مكيف ــات اله ــواء
عن ــد مغ ــادرة المن ــزل.

الــغــــرف
•اســتعمل إنــارة عمليــة ،ضــع اإلنــارة حيثمــا تحتاجهــا
ـدال عــن إضــاءة الغرفــة بأكملهــا
فقــط بـ ً
ـدال م ــن
•اس ــتعمل مصابي ــح الني ــون  18واط ب ـ ً
ـدال مــن 40
مصابيــح  20واط ومصابيــج  36واط بـ ً
واط.
ـف زجاج ــة المصب ــاح الكهربائ ــي بانتظ ــام ألن
•نظ ـ ّ
زجاج ــة المصب ــاح المتس ــخة والملوث ــة بالش ــحم
تقل ــل نات ــج اإلض ــاءة بحوال ــي .%10
•رك ــب المعت ــام “أداة إلضع ــاف التي ــار الكهربائ ــي
تدريجي ــاً ” ف ــي غ ــرف الطع ــام أو غ ــرف الن ــوم
•عن ــد ش ــراء اإلض ــاءة أو الثري ــات الت ــي تعل ــق عل ــى
الس ــقف ،ح ــاول اختي ــار الن ــوع ال ــذي ال يحت ــوي
عل ــى ع ــدد كبي ــرة م ــن المصابي ــح

•احك ــم اغ ــاق الفراغ ــات ف ــي النواف ــذ واألب ــواب
بس ــير مطاط ــي ،لمن ــع تس ــرب اله ــواء إل ــى الخ ــارج.
•اســتعمل ميــاه خــزان األســماك مــرة أخــرى لســقي
النباتــات حيــث أن ذلــك يعمــل كســماد جيــد.
•ق ــم بإغ ــاق الس ــتائر والم ــواد الحاجب ــة وذل ــك
حتــى تعكــس الحــرارة بعيــداً عــن المنــزل ،وافتحهــا
بع ــد الظه ــر أو ف ــي المس ــاء الباك ــر حت ــى يدخ ــل
الض ــوء وذل ــك م ــن أج ــل تقلي ــل الحاج ــة إل ــى
اســتعمال اإلنــارة الداخلية.اســتعمل مصبــاح ليلــي
ف ــي غرف ــة األطف ــال الذي ــن ال يحب ــون الن ــوم ف ــي
ـدال مــن تــرك مصبــاح الغرفــة أو الحمــام
الظــام بـ ً
الملح ــق مض ــاء.
•ح ــاول ع ــدم تش ــغيل ع ــدة أجه ــزة ف ــي نف ــس
الوق ــت ،كع ــدم تش ــغيل الف ــرن وس ــخان المي ــاه
ف ــي نف ــس الوق ــت.
•إن ــزع مقب ــس الكهرب ــاء ع ــن جه ــاز الحاس ــب
الش ــخصي واألجه ــزة االلكتروني ــة وش ــاحن
الكهرب ــاء عن ــد ع ــدم اس ــتعمالها ف ــان معظ ــم
األجه ــزة الكهربائي ــة تس ــتهلك الطاق ــة حت ــى ف ــي
ح ــال اطفائه ــا.
•عن ــد ش ــراء شاش ــة الكمبيوت ــر الش ــخصي اخت ــر
ـدال
شاش ــة الكريس ــتال الس ــائل “ال س ــي دي” ب ـ ً
م ــن الشاش ــة العادي ــة ،علم ــاً أن شاش ــة الكريس ــتال
الس ــائل توف ــر  % 66م ــن الطاق ــة الت ــي تس ــتهلكها
الشاش ــات العادي ــة.

•تأكــد مــن أن كافــة أبــواب ونوافــذ المنــزل مغلقــة
جي ــداً عن ــد تش ــغيل التكيي ــف ،فذل ــك يجع ــل
المكيف ــات أكث ــر فعالي ــة ف ــي اس ــتهالك الطاق ــة.

•عل ــى عك ــس العدي ــد م ــن األف ــكار الخاطئ ــة،
ف ــإن إطف ــاء جه ــاز الكمبيوت ــر ُيطي ــل م ــن عم ــره
االفترا ض ــي.

بدل مصفاة جهاز التكييف باستمرار
• ّ

•اس ــتخدم مش ــبك كبي ــر متع ــدد المناف ــذ للكهرب ــاء
لتوصي ــل الكمبيوت ــر والشاش ــة والس ــماعات
والناســخ الكهربائــي والماســح الضوئــي والمــودم
والطابع ــة .ق ــم بإطف ــاء المش ــبك الكهربائ ــي
عق ــب انتهائ ــك م ــن اس ــتخدام الكمبيوت ــر.

حبــذ أن يكــون لــكل جهــاز تكييــف ،بمــا فــي ذلــك
• ُي ّ
نظــام التكييــف المركــزي ،مفتاحــاً كهربائيــاً وجهــازاً
ـتقال للتحكــم بدرجــة الحــرارة فــي كل غرفــة،
مسـ ً
•اضب ــط جه ــاز التكي ــف عن ــد درج ــة  24مئوي ــة ف ــي
الصي ــف وتأك ــد م ــن أن ــه موض ــوع عل ــى نظ ــام
التش ــغيل األتوماتيك ــي لك ــي يغل ــق ويب ــدأ م ــرة
9

أخ ــرى عل ــى نظ ــام الفت ــرات الفاصل ــة.
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الـحـمـ ــام ـ ــات

تجن ــب االس ــتحمام لفت ــرات طويل ــة ،ف ــإن تقصي ــر
فت ــرة االس ــتحمام لم ــدة دقيق ــة أو دقيقتي ــن
يوف ــر حوال ــي  150جال ــون م ــن الم ــاء ش ــهرياً.

أوال بســد
•لتخفيــض كميــة المــاء خــال االســتحمام ،قــم ً
مص ــرف ح ــوض االس ــتحمام وام ــأ الح ــوض للثُ ل ــث.
س ــتكون المي ــاه ب ــاردة ف ــي البداي ــة إال أنه ــا س ــتدفأ بع ــد
تدف ــق الم ــاء الس ــاخن.
•ال ت ــدع المي ــاه تتدف ــق أثن ــاء غس ــل الوج ــه أو أثن ــاء
تنظي ــف أس ــنانك بالفرش ــاة أو الحالق ــة.
•اس ــتبدل مصاف ــي الحنفي ــات والغط ــاء العل ــوي لل ــدوش
ف ــي المن ــزل ب ــأدوات تخفي ــض تدف ــق المي ــاه .حي ــث
أن أدوات تخفي ــض تدف ــق المي ــاه الت ــي ترك ــب عل ــى
الحنفي ــات توف ــر  % 70-50م ــن المي ــاه
•عن ــد تعدي ــل درج ــات ح ــرارة الم ــاء ،ق ــم بتقلي ــل نس ــبة
ـدال م ــن زيادته ــا لموازن ــة درج ــة ح ــرارة
تدف ــق الم ــاء ب ـ ً
الم ــاء إن كان ــت ب ــاردة أو س ــاخنة ج ــداً .
•أغل ــق س ــخانات المي ــاه ف ــي الصي ــف ألن المي ــاه تُ س ـ ّـخن
بش ــكل طبيع ــي ف ــي ه ــذه الفت ــرة م ــن الع ــام.
•ضــع زجاجــة بالســتيكية مملــوءة بالمــاء أو الرمــل فــي خــزان
المرحــاض لتخفيــض كميــة المياه المســتعملة كل مرة.
•ق ــم برم ــي األوس ــاخ ف ــي س ــلة المهم ــات وال ترمه ــا
ف ــي المراحي ــض ،فه ــذا يزي ــد م ــن ع ــدد الم ــرات الت ــي
يس ــتعمل فيه ــا المرح ــاض إلزالته ــا ،وتزي ــد م ــن احتم ــال
انس ــداد المرح ــاض.
•ق ــم بش ــراء مرح ــاض م ــن األن ــواع الجدي ــدة المحس ــنة
وال ــذي يوج ــد ب ــه خياري ــن إلس ــقاط الم ــاء ،األول
لإلســقاط المنخفــض ،والثانــي لإلســقاط العالــي فذلــك
يوف ــر ف ــي اس ــتهالك المي ــاه.
•إذا كان زر إس ــقاط المي ــاه يلتص ــق كلم ــا قم ــت بضغط ــه
م ــا ُيس ــبب ف ــي تدف ــق كمي ــة مي ــاه أكث ــر م ــن ال ــازم،
فعلي ــك القي ــام بتصليح ــه.
•عندم ــا تغل ــق الصنب ــور أثن ــاء تنظي ــف أس ــنانك بالفرش ــاة
فإن ــك توف ــر حوال ــي  3جالون ــات م ــن المي ــاه وعندم ــا
تم ــأ كوب ــاً لغس ــل أس ــنانك بع ــد التنظي ــف فإن ــك توف ــر
حوال ــي  4جالون ــات م ــن المي ــاه.
•عن ــد انتظ ــارك حت ــى تس ــخن المي ــاه بع ــد فت ــح الحنفي ــة،
ال ت ــدع المي ــاه المه ــدورة تذه ــب إل ــى مص ــرف المي ــاه
ب ــل أحفظه ــا ف ــي ج ــردل أو زجاج ــة فارغ ــة واس ــتعملها
لس ــقي النبات ــات المنزلي ــة.
•اش ــتر مروح ــة ه ــواء عادم ــة م ــن ن ــوع جي ــد وال تش ــغلها
لفت ــرة طويل ــة.
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الـمـط ـبـ ــخ

عن ــد غس ــل الصح ــون يدوي ــاً ق ــم باس ــتعمال أق ــل كمي ــة ممكن ــة م ــن س ــائل الغس ــيل،
حي ــث أن ذل ــك يقل ــل كمي ــة الم ــاء الت ــي تحتاجه ــا للش ــطف .ف ــي ح ــال اس ــتعمال الغس ــالة
األوتوماتيكي ــة ق ــم بملئه ــا بالكام ــل قب ــل تش ــغيلها ،وإذا كان ــت غس ــالة الصح ــون جدي ــدة
ق ــم بتقلي ــص ش ــطف الصح ــون قب ــل وضعه ــا ف ــي الغس ــالة علم ــاً أن الغس ــاالت األح ــدث
يت ــم تنظيفه ــا بش ــكل أفض ــل.

•ال تــدع الصنبــور مفتوحــاً أثنــاء غســل الخضــار أو الفواكــه
ب ــل يحب ــذ م ــلء وع ــاء أو ح ــوض الغس ــيل حت ــى نصف ــه
بالمــاء واســتعماله للشــطف وبعــد ذلــك ال تتخلــص مــن
المي ــاه ب ــل ق ــم بإس ــتخدامها ل ــري النبات ــات.
•ح ــاول أن تخف ــض م ــن ع ــدد م ــرات فت ــح واغ ــاق ب ــاب
الثالج ــة.
•ض ــع غط ــاء عل ــى إن ــاء الطب ــخ أو إن ــاء غل ــي الم ــاء .فذل ــك
يجع ــل الم ــاء يغل ــي بش ــكل أس ــرع ويس ــاعد ف ــي طب ــخ
الطع ــام ف ــي م ــدة أق ــل.
ـدال م ــن
•ح ــاول أن تق ــوم بطب ــخ طعام ــك م ــرة واح ــدة ب ـ ً
ـدال
فت ــرات متباع ــدة ،واس ــتخدم المق ــاة المس ــطحة ب ـ ً
م ــن المق ــاة المس ــتديرة م ــن األس ــفل ،ألن المق ــاة
المس ــطحة أفض ــل م ــن حي ــث ترش ــيد الطاق ــة.
•عنــد إعــداد الخبــز ينبغــي تســخين الفــرن أو المقــاة قبــل
خمس ــة إل ــى ثماني ــة دقائ ــق م ــن وض ــع الخب ــز .وبالنس ــبة
لعملي ــة القل ــي أو الش ــواء فينبغ ــي أن تق ــوم بعملي ــة
تس ــخين مس ــبقة للمق ــاة أو الف ــرن لم ــدة طويل ــة.
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•ق ــم بإطف ــاء الف ــرن قب ــل  5أو  10دقائ ــق م ــن فت ــرة
االنته ــاء م ــن الطب ــخ .فالح ــرارة الداخلي ــة للف ــرن تكف ــي
إلنه ــاء م ــا تبق ــى م ــن الطب ــخ.

•ح ــاول م ــلء الثالج ــة مت ــى كان ذل ــك ممكن ــاً  ،إذ أن
الثالج ــة أو جه ــاز التجمي ــد الممتلئ ــة أكث ــر كف ــاءة م ــن
الثالج ــة أو المجم ــد الف ــارغ.

•تجنّ ــب فت ــح ب ــاب الف ــرن كثي ــراً  ،ألن ذل ــك ي ــؤدي إل ــى
خ ــروج الح ــرارة م ــن الداخ ــل م ــا ُيطي ــل م ــن فت ــرة طب ــخ
ـدال م ــن ذل ــك.
الطع ــام .اس ــتخدم مؤق ــت طب ــخ ب ـ ً

•تأك ــد م ــن نظاف ــة الثالج ــة أو جه ــاز التجمي ــد م ــن الثل ــج
المتراك ــم عل ــى األرف ــف أو عل ــى أركان الثالج ــة أو
إطفاؤهم ــا لفت ــرة قليل ــة للتخل ــص م ــن الثل ــج المتراك ــم.

•ينبغ ــي تغلي ــف األطعم ــة وتغطي ــة الس ــوائل ف ــي
الثال ج ــة.

الموف ــرة للطاق ــة أو
ّ
•عن ــد ش ــراء ثالج ــة ،اخت ــر الثالج ــات
ذات التصني ــف منخف ــض االس ــتهالك.

•عن ــد إع ــداد الوجب ــات الخفيف ــة ينبغ ــي أن تس ــتخدم
ف ــرن التحمي ــص أو مق ــاة كهربائي ــة صغي ــرة أو جه ــاز
ـدال ع ــن األف ــران الكبي ــرة ألن ه ــذا يوف ــر
المايكروي ــف ،ب ـ ً
م ــن ثل ــث إل ــى نص ــف الطاق ــة المس ــتهلكة .

•ال تض ــع ثالجت ــك أو جه ــاز التجمي ــد ف ــي درج ــة عالي ــة
م ــن الب ــرودة ويحب ــذ أن تحف ــظ األطعم ــة الطازج ــة ف ــي
أماكنه ــا المخصص ــة لذل ــك عن ــد  4درج ــات مئوي ــة وإذا
كان لديــك جهــاز تجميــد لفتــرات طويلــة فينبغــي وضعــه
عن ــد  15درج ــة مئوي ــة.

•اس ــتخدم أوعي ــة الطب ــخ ذات الضغ ــط العال ــي ألنه ــا
تس ــتهلك طاق ــة أق ــل م ــن األوعي ــة العادي ــة.
•األفــران ذات خاصيــة التنظيــف الذاتــي تســتهلك كهربــاء
أق ــل م ــن األف ــران العادي ــة ،وينبغ ــي اس ــتخدام مي ــزة
التنظي ــف الذات ــي عن ــد الض ــرورة فق ــط.

•يج ــب فح ــص الس ــلك المغناطيس ــي ح ــول ب ــاب الثالج ــة
بانتظ ــام.

•إن قمــت بإســقاط مكعبــات الثلــج علــى األرض ال ترمهــا
فــي المصــرف ،بــل قــم بســقاية النباتــات المنزليــة بهــا.
•ينبغ ــي اس ــتخدام أدوات المطب ــخ الكهربائي ــة ذات
ـدال م ــن أدوات المطب ــخ ذات الحج ــم
الحج ــم الصغي ــر ب ـ ً
الكبي ــر ،مث ــل المحمص ــات والمق ــاة الكهربائي ــة.
•تس ــتهلك األجه ــزة الكهربائي ــة بع ــض الطاق ــة حت ــى
عن ــد إطفائه ــا ،ل ــذا تأك ــد م ــن فص ــل الخالط ــات وأدوات
الطح ــن والعص ــارات وق ــدور الضغ ــط ،كلي ــاً ع ــن الكهرب ــاء
بع ــد اس ــتخدامها.
•حاف ــظ عل ــى نظاف ــة الغالي ــة بانتظ ــام ،تجنب ــاً لتراك ــم
ترس ــبات الم ــاء ف ــي قاعه ــا.
•ال تس ــتخدم المي ــاه لتذوي ــب اللح ــم المجم ــد .ب ــل ق ــم
بتذويبه ــا بتركه ــا ف ــي الثالج ــة ط ــوال اللي ــل أو اس ــتخدم
الميكروي ــف لعم ــل ذل ــك.

•ينبغ ــي تنظي ــف المرش ــحات الموج ــودة خل ــف الثالج ــة
م ــرة كل س ــتة أش ــهر عل ــى األق ــل.
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•عن ــد القي ــام بعملي ــة الغس ــيل ،ح ــاول تش ــغيل الغس ــالة
الكهربائي ــة عن ــد غس ــل كمي ــة كامل ــة م ــن المالب ــس.
وق ــم بتعدي ــل درج ــة المي ــاه حس ــب حج ــم الكمي ــة الت ــي
تن ــوي غس ــلها.
•عندم ــا تن ــوي ش ــراء غس ــالة كهربائي ــة ،اخت ــر غس ــالة ذات
فعاليــة عاليــة ،فهــذه الغســاالت تســتهلك أقــل مــن 27
جالونــاً للغســلة الواحــدة.
•اغســل مالبســك بالمــاء الدافــئ عوضــاً عــن المــاء البــارد،
فهــذا سـ ُـيقلل مــن اســتهالك المــاء بنســبة ٪50
•ق ــم بغس ــل المالب ــس الداكن ــة بالم ــاء الب ــارد ،فه ــذا
ويوف ــر
ّ
سيس ــاعد عل ــى الحف ــاظ عل ــى أل ــوان المالب ــس
ُ
م ــن الطاق ــة المس ــتهلكة.
•ال تق ــم بتجفي ــف مالبس ــك أكث ــر م ــن ال ــازم ،فذل ــك
س ــيوفر  ٪ 15م ــن الطاق ــة المس ــتهلكة .ق ــم بتجفي ــف
مالبس ــك عل ــى حب ــل الغس ــيل كلم ــا أمك ــن ذل ــك.
•ق ــم بتجفي ــف األقمش ــة الثقيل ــة والخفيف ــة بش ــكل
منفص ــل فه ــذا س ـ ُـيقلّ ل م ــن فت ــرة التجفي ــف.
•تأك ــد م ــن تنظي ــف فلت ــر الكت ــان الموج ــود ف ــي نش ــافة
الغس ــالة قب ــل تش ــغيلهما.
•عن ــد ش ــراء آل ــة تجفي ــف المالب ــس ،اخت ــر نوع ــاً يحت ــوي
علــى ميــزة مراقبــة الرطوبــة الــذي يطفــئ النشــافة تلقائيــاً
عن ــد االنته ــاء م ــن تجفي ــف المالب ــس
•أعص ــر المالب ــس المغس ــولة م ــن المي ــاه الزائ ــدة جي ــداً
قب ــل وضعه ــا ف ــي النش ــافة أو تعليقه ــا عل ــى حب ــل
الغس ــيل.
•اشــتر المكــواة التــي تحتــوي علــى ميــزة الغلــق التلقائــي،
حيــث أنهــا أكثــر أمنــاً فــي حــاالت نســيان إطفــاء المكــواة
باإلضافــة إلــى ميــزة توفيــر الكهربــاء.
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الـغـ ـس ـي ـ ــل

•تُ ع ــد مس ــاحيق وم ــواد التنظي ــف الس ــائلة بصف ــة
عام ــة أفض ــل م ــن أل ــواح صاب ــون الغس ــيل ألنه ــا تعم ــل
بش ــكل أفض ــل ف ــي مختل ــف درج ــات المي ــاه ،كم ــا أن
بعضه ــا مخل ــوط م ــع المبي ــض أو ملط ــف األقمش ــة
وبذل ــك ت ــؤدي أكث ــر م ــن وظيف ــة واح ــدة وتوف ــر الوق ــت
والكهرب ــاء.
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ري الحدائق

قـم بـري حديقتـك فـي الصبـاح أو المسـاء عندمـا تكـون درجـات
الحـرارة منخفضـة فذلـك يسـاعد فـي تخفيـض مسـتوى تبخـر
الميـاه .وأفضـل وقـت للـري هـو قبـل الثامنـة صباحـاً أو بعـد
مساء.
السادسة
ً

•لمس ــاعدة النبات ــات ف ــي الحف ــاظ عل ــى الرطوب ــة ،ق ــم
المه ــاد العض ــوي ح ــول النبات ــات أو
بنش ــر طبق ــة م ــن ِ
الم ــرج ،فه ــذا س ــيوفر الم ــاء والوق ــت والتكلف ــة.
•لي ــس م ــن الض ــروري ري حديقت ــك بش ــكل يوم ــي.
قبي ــل اتباع ــك لج ــدول ال ــري ،ق ــم بفح ــص رطوب ــة
الترب ــة م ــن بوصتي ــن إل ــى ثالث ــة بوص ــات تح ــت س ــطح
األرض إن كان ــت الثالث ــة بوص ــات األول ــى جاف ــة
فهذا يعني أنها بحاجة إلى الري.
•اس ــتخدم نظ ــام ال ــري بالتنقي ــط للش ــجيرات والش ــجر
وذل ــك لتمكي ــن وص ــول الم ــاء إل ــى الج ــذور بش ــكل مباش ــر.
•افح ــص صمام ــات المرش ــات بش ــكل منتظ ــم ف ــي ح ــال
وجود تسرب.
•المن ــازل الت ــي تس ــتخدم المرش ــات تس ــتهلك  % 35أكث ــر
م ــن المن ــازل الت ــي ال تس ــتخدمها
•أع ــد تنظي ــم تدف ــق المرش ــات األوتوماتيكي ــة خ ــال
الفص ــول القادم ــة وفق ــاً لحاج ــة النبات ــات.
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•ضــع صمــام غلــق تلقائــي علــى المرشــات إلغــاق الــرش
عند هطول المطر.
•ق ــم ب ــري الحديق ــة عل ــى فت ــرات متباع ــدة لتمكي ــن
النبات ــات م ــن امتص ــاص الم ــاء.
•تجنّ ــب زراع ــة النبات ــات ف ــي المناط ــق الت ــي يصع ــب ريه ــا.
ُخ ــذ بعي ــن االعتب ــار زراع ــة النبات ــات ف ــي فص ــل الربي ــع
والخريــف والشــتاء ،عندمــا تكــون شــروط الــري أقــل مــن
الفصول األخرى.
•ض ــع ع ــدادات لق ــراءة نس ــبة الرطوب ــة ف ــي حديقت ــك
لتحدي ــد أي نبات ــات تحت ــاج إل ــى ري.
•عن ــد ري حديقت ــك ،اس ــتخدم مؤق ــت لتذكي ــرك بوق ــت
الب ــدء والتوق ــف
•استفس ــر م ــن المش ــاتل الزراعي ــة المتخصص ــة ح ــول
اختي ــار النبات ــات ،فبع ــض النبات ــات تتطل ــب ري ـ ًَـا أق ــل
من النباتات األخرى.

•ق ــم بجم ــع النبات ــات الت ــي تتطل ــب مق ــداراً
مماث ـ ًـا م ــن المي ــاه ،ف ــي منطق ــة واح ــدة ك ــي
ال تُ ع ــرض بع ــض النبات ــات إل ــى ري أكث ــر أو أق ــل
من الالزم.

•ق ــم بخل ــط الس ــماد بالترب ــة ،فالس ــماد مفي ــد ج ــداً
ويق ــوم بترطي ــب الترب ــة ويزوده ــا بالم ــواد المغذي ــة.
كم ــا يحتف ــظ الس ــماد المخل ــوط بالرطوب ــة م ــا ُيقل ــل م ــن
مع ــدالت ال ــري.

•ال تق ــص الف ــروع المنخفض ــة ف ــي الش ــجر والش ــجيرات.
وأت ــح الفرص ــة للفض ــات م ــن األوراق النباتي ــة أن تتراك ــم
عل ــى الترب ــة ،فه ــذا ُيقلّ ــل م ــن نس ــبة تبخ ــر المي ــاه
ويحافظ على برودتها.
ُ

•تخلّ ــص م ــن األعش ــاب الض ــارة أو النبات ــات الميت ــة م ــن
حديقت ــك ،إذ تس ــتهلك الم ــاء ب ــا فائ ــدة.

•ق ــم بتهوي ــة الترب ــة ف ــي حديقت ــك م ــرة واح ــدة س ــنوياً
على األقل لمساعدتها على االحتفاظ بالرطوبة.
•عنــد جــز العشــب ،ال تقــص العشــب أقصــر مــن  2.5ســم،
لتكــون محميــة مــن أشــعة الشــمس الحارقــة ولتخفيــض
معــدل التبخــر.

•بإمكان ــك اس ــتخدام مي ــاه الص ــرف الصح ــي المعالج ــة
ـزودك بهــذا
لــري حديقتــك أو نباتاتــك .اتصــل بالبلديــة لتـ ّ
الن ــوع م ــن المي ــاه.
•تحظــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بموقــع مثالــي.
عليه ــا م ــن اإلس ــتفادة القص ــوي م ــن أش ــعة الش ــمس
إلنت ــاج الطاق ــة الشمس ــية .اس ــتخدم األض ــواء الت ــي تن ــار
عل ــى الطاق ــة الشمس ــية.

•قم بري الجذور ال األوراق.
•ق ــم بوض ــع المرش ــات حي ــث يص ــل الم ــاء إل ــى الحديق ــة
وليس على أرصفه الطرقات.
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•ق ــم بع ــزل أنابي ــب المي ــاه ،ذل ــك سيس ــرع م ــن إيص ــال
الم ــاء الس ــاخن ويقل ــل م ــن فق ــدان المي ــاه نتيج ــة
النتظ ــارك حت ــى تس ــخن المي ــاه.
•ق ــم بتغطي ــة ح ــوض الس ــباحة ،فذل ــك يقل ــل م ــن
التبخ ــر ويبق ــي ح ــوض الس ــباحة نظيف ــاً  ،مم ــا ُيقل ــل م ــن
اس ــتخدام الم ــواد الكيميائي ــة.
•ق ــم بتش ــغيل مضخ ــة برك ــة الس ــباحة خ ــارج أوق ــات
ال ــذروة وال تش ــغلها خ ــال فت ــرة م ــا بع ــد الظهي ــرة.
•ق ــم بإع ــادة اس ــتخدام المي ــاه لس ــقي النبات ــات ح ــول
منز ل ــك.
•إذا كان لديــك نافــورة فــي بيتــك تأكــد مــن أنهــا مجهــزة
بمضخــات دائمــة الــدوران ليتــم إعــادة تدويــر الميــاه.
•اس ــتعمل دل ــوا ممتل ــيء بالمي ــاه المخلوط ــة بالصاب ــون
لغس ــل س ــيارتك ،أو اس ــتخدم خرط ــوم المي ــاه ذو
الفوه ــة القابل ــة للتعدي ــل .وم ــن المفي ــد أن تغس ــل
س ــيارتك بمقرب ــة م ــن حديقت ــك حي ــث س ــتقوم ب ــري
الحديق ــة بطريق ــة غي ــر مباش ــرة.
•قــم بغســل حيواناتــك األليفــة خــارج البيــت لتتمكّ ــن مــن
ري الحديق ــة ف ــي الوق ــت ذات ــه.
•اس ــتخدم مكنس ــة لتنظي ــف َم َم ــر الس ــيارات أو الرصي ــف
ـدال م ــن
م ــن الرم ــال وأوراق الش ــجر المتس ــاقطة ب ـ ً
غس ــلها بخرط ــوم الم ــاء.
•ق ــم بتنظي ــف خزان ــات المي ــاه لدي ــك بش ــكل منتظ ــم
للمحافظ ــة عل ــى نظافته ــا.
•ق ــم باختي ــار س ــيارة اقتصادي ــة ف ــي اس ــتهالك الوق ــود،
علم ــاً أن جالون ــاً واح ــداً م ــن النف ــط الخ ــام يتطلّ ــب 44
جالون ــاً م ــن المي ــاه لتكري ــره.
•تـخــفــيـــض الــتـــســـرب

األماكن الخارجية
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•راق ــب فواتي ــر المي ــاه والكهرب ــاء الت ــي تصل ــك وقارنه ــا
بع ــداد الم ــاء والكهرب ــاء .الفواتي ــر العالي ــة ج ــداً ق ــد
تعن ــي أن هن ــاك تس ــرباً علي ــك فحص ــه .كم ــا ُيمكن ــك
االتص ــال عل ــى خدم ــات الفواتي ــر ف ــي الهيئ ــة عل ــى
الرق ــم 04 6019999
•الصنابي ــر الت ــي يوج ــد به ــا تس ــربات والت ــي تقط ــر بمع ــدل
قط ــرة واح ــدة ف ــي الثاني ــة يمك ــن أن ته ــدر حوال ــي
 2700جالون ماء في العام .

كيفية التأكد من وجود تسربات:

إذا ل ــم تك ــن متأك ــداً م ــن وج ــود تس ــرب ق ــم بق ــراءة
ع ــداد المي ــاه الخ ــاص ب ــك وك ــرر الق ــراءة م ــرة أخ ــرى
بع ــد س ــاعتين م ــع التأك ــد م ــن ع ــدم اس ــتخدام المي ــاه
خــال هــذه الفتــرة ،فــإذا اختلفــت قــراءة العــداد هــذا
يعن ــي أن ــه ق ــد يك ــون هن ــاك تس ــرب.
الحمــام الــذي يوجــد بــه تســرب قــد يهــدر حوالــي 200
جالــون مــن الميــاه يوميــاً  .إذا أردت التأكــد مــن وجــود
تس ــرب ف ــي المرح ــاض ض ــع قط ــرة م ــن م ــادة ملون ــة
ف ــي الخ ــزان ،ف ــإذا ظه ــر الل ــون ف ــي التجوي ــف ب ــدون
إتم ــام دف ــق المي ــاه فذل ــك يعن ــي أن هن ــاك تس ــرب.
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•تح ـ ّـدث م ــع المختصي ــن ف ــي البلدي ــة وكذل ــك م ــع
المق ــاول لمعرف ــة معايي ــر اس ــتهالك الطاق ــة والم ــاء،
واختي ــار م ــواد البن ــاء والتصمي ــم الصدي ــق للبيئ ــة.
استفس ــر ع ــن األن ــواع المختلف ــة للج ــدران وأنظم ــة
األنابي ــب واألس ــاك وأنظم ــة الع ــزل والح ــرارة والتبري ــد
والنواف ــذ واإلض ــاءة والم ــواد الداخلي ــة الت ــي تس ــاعد
عل ــى اس ــتهالك الطاق ــة بكف ــاءة عالي ــة وق ــد تك ــون
التكلف ــة أكث ــر لكن ــك س ــوف تس ــتعيدها م ــن خ ــال
توفي ــرك للطاق ــة والمي ــاه.
ـزال جدي ــداً أو تق ــوم بتجدي ــد النواف ــذ
•إذا كن ــت تبن ــي من ـ ً
ال ب ــد أن تض ــع ف ــي الحس ــبان تركي ــب نواف ــذ معين ــة
خف ــض م ــن درج ــة الح ــرارة ،وبالتال ــي
مزدوج ــة الطبق ــات تُ ّ
تســاعد علــى المحافظــة علــى درجــة حــرارة المنــزل .قــم
باختيــار النوافــذ التــي يكــون معــدل تســرب الهــواء فيهــا
 0.3ق ــدم مكع ــب ف ــي الدقيق ــة أو أق ــل.
•التس ــتعمل النواف ــذ الكبي ــرة ف ــي كل أنح ــاء المن ــزل
فذل ــك سيس ــمح للح ــرارة بالدخ ــول.
•إذا كن ــت تفك ــر ف ــي تركي ــب نظ ــام تكيي ــف مرك ــزي
تأك ــد م ــن أن يك ــون هن ــاك مفت ــاح تش ــغيل منفص ــل
في كل غرفة.
•اخت ــر األجه ــزة الكهربائي ــة (كالغس ــاالت والثالج ــات
وغس ــاالت الصح ــون) الموف ــرة للم ــاء والطاق ــة أو الت ــي
لها تصنيف أفضل.
•قم بشراء مراوح عادمة ذات نوعية عالية الجودة.
•تأك ــد م ــن تركي ــب أجه ــزة موف ــرة للم ــاء عل ــى صنابي ــر
المي ــاه وال ــدوش ،واس ــتثمر ف ــي ش ــراء صنابي ــر ودوش
للحم ــام ذو تدف ــق مح ــدود.

تــرش ـي ــد االسـ ـتـ ـه ــالك
عـن ــد بـ ـنـاء مـنـزل جـديـد

•عندم ــا تخط ــط حديق ــة منزل ــك خ ــذ بعي ــن االعتب ــار
اس ــتهالك الطاق ــة والمي ــاه.

عن ــد التخطي ــط لبن ــاء من ــزل جدي ــد ال ب ــد م ــن األخ ــذ بعي ــن االعتب ــار الخط ــوات الت ــي
تجع ــل منزل ــك صديق ــاً للبيئ ــة ،وف ــي نف ــس الوق ــت يك ــون اس ــتهالك الكهرب ــاء
والم ــاء بص ــورة أكث ــر فعالي ــة.
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•موفرات استهالك الماء على الصنابير والدوش.
•العب ــوات البالس ــتيكية الممل ــوءة بالم ــاء والرم ــل أو
األكي ــاس الموف ــرة لوضعه ــا ف ــي الخزان ــات الخاص ــة
بالمراحي ــض.
•س ــخانات المي ــاه المركب ــة تح ــت مغس ــلة المطب ــخ أو
الحم ــام لتوفي ــر المي ــاه الس ــاخنة ف ــوراً .
•مصابي ــح الفلوريس ــينت المدمج ــة  )CFLs(.ومصابي ــح
LED
•نظام الري بالتقطير للشجر والنباتات في الحدائق.
•مصابي ــح اإلن ــارة للحدائ ــق الت ــي تعم ــل عل ــى الطاق ــة
الشمس ــية.
•معتمات اإلنارة.
•المع ــدات الكهربائي ــة الموف ــرة للم ــاء والطاق ــة ذات
الج ــودة العالي ــة.
•شاشات (.)LCD
•الع ــازالت المطاطي ــة عل ــى النواف ــذ واألب ــواب ،لمن ــع
اله ــواء م ــن التس ــرب داخ ـ ًـا أو خارج ــاً .
•المصابيــح التــي تعمــل باستشــعار الضــوء أو مؤقتــات
اإلنــارة.

أجـ ـه ــزة تـ ــوفـيـ ــر
ال ـ ـمـ ــياه وال ـ ـطـاق ـ ــة
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•ق ــم بضب ــط أجه ــزة الكمبيوت ــر والطابع ــات
والفاك ــس لتنتق ــل إل ــى وضعي ــة اإليق ــاف أو الن ــوم
( )Sleep or Standbyبع ــد م ــرور نص ــف س ــاعة
م ــن وق ــف العم ــل به ــا وكلم ــا قل ــت الفت ــرة كلم ــا
زاد توفي ــر الكهرب ــاء.
•أطفــئ جميــع أنــواع اإلضــاءة وأجهــزة الحاســب اآللــي
غيــر المســتعملة بعــد مغــادرة جميــع الموظفيــن.
•تقاسم األجهزة غير الضرورية مع زمالئك كلما أمكن
لتقليل استهالك الكهرباء.
•ال تطب ــع أو تنس ــخ أي ــة أوراق م ــا ل ــم تك ــن تحتاجه ــا
وح ــاول دائم ــاً اس ــتعمال األوراق المع ــاد تدويره ــا.
•اقـ ـتـ ـ ــرح تـ ــركي ـ ــب الصـن ـ ــابير الت ــي تعم ــل ع ــن
طري ــق أجه ــزة االستش ــعار والت ــي تعم ــل عن ــد
وض ــع يدي ــك تحته ــا وتغل ــق بمج ــرد انتهائ ــك
من الغسيل.
ـدال م ــن الب ــاب الع ــادي
•اس ــتعمل الب ــاب ال ــدوار ب ـ ً
فاألب ــواب ال ــدوارة تقل ــل م ــن خ ــروج اله ــواء الب ــارد.
ـدال م ــن المصع ــد كلم ــا
•ح ــاول اس ــتخدام ال ــدرج ب ـ ً
أمك ــن ذل ــك ،فذل ــك يوف ــر ف ــي الكهرب ــاء ويمنح ــك
فرص ــة لممارس ــة بع ــض التماري ــن.
•إذا كان هنالك زجاجات مياه غير فارغة ومهملة في
المكتب ،استخدمها لسقاية النباتات الموجودة في
المكتب أو لتحضير الشاي والقهوة ،فالمياه المغلية
صحية وصالحة للشرب ألن الغلي يقضي على البكتريا.

تــرش ـي ــد االسـ ـتـ ـه ــالك
ف ــي الـ ـمـكـ ـتـب
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•ف ــي نهاي ــة األس ــبوع تأك ــد م ــن أن جمي ــع األجه ــزة
والمصابي ــج مطف ــأة ومقابس ــها الكهربائي ــة منزوع ــة
وأن ــه ال يوج ــد جه ــاز يعم ــل دون حاج ــة لذل ــك
وتش ــمل كلم ــة األجه ــزة الحاس ــب اآلل ــي وأجه ــزة
النس ــخ والع ــرض ،وجه ــاز صن ــع القه ــوة ،والغالي ــات
الموجــودة فــي المطبخ...الــخ .وكذلــك تأكــد مــن أن
كاف ــة الحنفي ــات مغلق ــة تمام ــاً ف ــي الحمام ــات وال
تقط ــر – تخي ــل حج ــم الم ــاء ال ــذي ق ــد يه ــدر خ ــال
عطلة نهاية األسبوع.
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تــرشـ ـي ـ ــد
االسـت ـهـ ـ ـ ــالك
عنــدمـا تـذهـب
لــإلجـ ـ ــازة
•تأك ــد م ــن إطف ــاء جمي ــع أجه ــزة التكيي ــف ومصابي ــح اإلن ــارة
الموج ــودة ف ــي البي ــت .وم ــن المه ــم ج ــداً التأك ــد م ــن إغ ــاق
صنابي ــر المي ــاه والتأك ــد م ــن ع ــدم وج ــود أي تس ــربات ف ــي
الصنابي ــر أو األنابي ــب ،فم ــن المحتم ــل ان يتس ــبب تس ــرب المي ــاه
م ــن الصنب ــور أو األنابي ــب ف ــي إغ ــراق المن ــزل إذا ل ــم يك ــن هن ــاك
أحد موجود فيه.
•قم بفصل جميع الوصالت الكهربائية من منافذها ،واغلق مفتاح
الكهرباء الرئيسي.
•أغلــق جميــع توصيــات الميــاه إلــى األجهزة وتأكد أن صمام المياه
الرئيسي مغلق.
•أغلق سخان الماء.
•ركــب جهــاز االستشــعار أو مؤقــت زمنــي لإلضــاءة وبذلــك تضــيء
لمب ــات اإلض ــاءة الخارجي ــة ح ــول المن ــزل واللمب ــات األخ ــرى خ ــال
الس ــاعات الت ــي يج ــب أن تعم ــل فيه ــا فق ــط.
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تــلـوث الــمــياه
ّ
•العديد من مواد التنظيف الكيميائية المســتخدمة
فــي المنــازل ســامة ،لــذا حــاول اســتخدام أي بدائــل
غيــر ســامة أو أقــل ســمية إن كان ذلــك ُممكنــاً.
ـرم الم ــواد الكيميائي ــة غي ــر المرغ ــوب به ــا أو
•ال ت ـ ِ
زيــوت الطبــخ فــي حــوض الغســيل .فذلــك ُيمكــن
أن ُيس ــبب ض ــرراً بالغ ــاً لنظ ــام الص ــرف الصح ــي.
•اس ــتخدم م ــواد التنظي ــف قليل ــة الفوس ــفات أو
الخالي ــة م ــن الفوس ــفات.
الـمــبانـي الـخـــضـراء
•ك ــن مؤي ــداً لفك ــرة تطوي ــر المبان ــي والبي ــوت
الخض ــراء ف ــي كاف ــة أنح ــاء اإلم ــارات العربي ــة
ا لمتح ــد ة .
•تعتم ــد المبان ــي الخض ــراء عل ــى تصمي ــم
يحم ــي البيئ ــة والم ــوارد ،وتقل ــص م ــن تكالي ــف
الصيان ــة والتش ــغيل .إذ تؤث ــر بدرج ــة بس ــيطة
عل ــى البيئ ــة ،وذل ــك ع ــن طري ــق اس ــتخدام
الح ــد األدن ــى م ــن الم ــوارد ،كم ــا أنه ــا توف ــر
لقاطنيه ــا الراح ــة واإلنتاجي ــة .وتتمث ــل الفوائ ــد
األخ ــرى لتل ــك البي ــوت ف ــي تقلي ــل تل ــوث
اله ــواء والمي ــاه وينت ــج عنه ــا كمي ــة مح ــدودة
م ــن النفاي ــات وطاق ــة تعم ــل بكف ــاءة عالي ــة
وفعالي ــة وطاق ــة متج ــددة وتقل ــل م ــن إض ــرار
المناطق الطبيعية.

نـ ـ ـصـائـ ــح بـي ـ ـئـ ـيــة
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•تق ــوم دب ــي بالتروي ــج لقواني ــن المبان ــي الخض ــراء،
ونأمــل يومــاً مــا أن تكــون أغلبيــة المنــازل والمبانــي
فيه ــا صديق ــة للبيئ ــة.
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خـطـوات ي ُـمـك ــنك اتــباع ــها

إن كنــت مهندســاً أو طبيبــاً أو محاميــاً أو فنانــاً أو رجــل أعمــال ،فكــن نموذجــاً وقــدوة
لآلخريــن فــي ترشــيد الطاقــة فــي مــكان عملــك وســاعد فــي توعيــة اآلخريــن.

كن معلماً ومرشداً :
•ناق ــش م ــع أف ــراد أس ــرتك وأصدقائ ــك مفه ــوم
المحافظ ــة عل ــى الطاق ــة وس ــاهم ف ــي نش ــر
الوع ــي.
•يتعل ــم األطف ــال بس ــرعة ،ل ــذا يج ــب تثقيفه ــم
ح ــول كيفي ــة تطبي ــق مفه ــوم ترش ــيد الكهرب ــاء
والم ــاء ف ــي حياته ــم اليومي ــة .حفزه ــم وأعطه ــم
الجوائ ــز عندم ــا يتقي ــدون بتوجيهات ــك ،فذل ــك
سيش ــجعهم عل ــى تك ــرار ه ــذ التص ــرف المفي ــد.
ح ــاول أن تناق ــش معه ــم مواضي ــع تتعل ــق بالبيئ ــة
وأهمي ــة الحف ــاظ عليه ــا.
•اطل ــع خادمت ــك عل ــى أس ــاليب وط ــرق المحافظ ــة
عل ــى الم ــاء والكهرب ــاء ،فق ــد تك ــون غي ــر مدرك ــة
له ــذه الط ــرق واألس ــاليب.
•إذا الحظــت أي تســرب للميــاه أو أنابيــب مكســورة
أو مفتوحــة عندمــا تكــون فــي الخــارج أو أي ســلك
كهربائ ــي ب ــارز أو لي ــس ف ــي موضع ــه ك ــن مواطن ــاً
صالح ــاً ومتعاون ــاً وق ــم بإع ــام هيئ ــة كهرب ــاء
وميــاه دبــي ،حتــى يتــم إتخــاذ إجــراء ســريع إلصــاح
العط ــب وتوفي ــر طاقتن ــا ومياهن ــا.
ـاال يقومــون بأعمــال إصــاح للكهربــاء
•إذا رأيــت عمـ ً
ق ــرب منزل ــك ،أظه ــر تقدي ــرك وك ــن ممتن ــاً لم ــا
يفعل ــون ،فه ــم يعمل ــون م ــن أجل ــك.
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•ق ــم بتوزي ــع المنش ــورات ووض ــع الملصق ــات ف ــي
أماك ــن الوض ــوء ف ــي المس ــاجد القريب ــة لتعلي ــم
المصلي ــن عل ــى ض ــرورة الحف ــاظ عل ــى المي ــاه
وع ــدم اإلس ــراف ف ــي اس ــتخدامها حي ــث يقربه ــم
ذل ــك إل ــى الل ــه.
•ك ــن نش ــطاً وش ــارك ف ــي الفعالي ــات والمناس ــبات
المهم ــة مث ــل ي ــوم البيئ ــة العالم ــي وي ــوم
األرض ،وق ــم بزي ــارة منص ــة الترش ــيد ف ــي مع ــرض
تكنولوجي ــا المي ــاه والطاق ــة والبيئ ــة (ويتيك ــس)
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اقتراحات بالمحافظة على
الماء والكهرباء من بعض
المستهلكين في دبي ،والمشاركين
في“مسابقة المستهلك المثالي”.

•السيد سامسون البرت يوصي باآلتي:

•“تركيب جهاز تتبع الحركة في الممرات للحصول على إضاءة خفيفة عند الضرورة”.
•د .جورج جون والسيدة ليندا جورج يوصيان بما يلي:

ـدال ع ــن ماكين ــة التنظي ــف
•نس ــتعمل المقش ــة والممس ــحة لتنظي ــف المن ــزل ب ـ ً
ـدال
الهوائــي”“ .نســتعمل الشــموع ذات الرائحــة الطيبــة للتخلــص مــن روائــح الطبــخ بـ ً
م ــن اس ــتعمال المروح ــة الش ــفاطة طيل ــة الوق ــت”“ .نح ــن ال نت ــرك جه ــاز الس ــتيريو
يعم ــل ونح ــن ني ــام عل ــى اإلط ــاق”
•السيد جي براكاش تي أشر يوصي باآلتي:

•“اســتعمل المؤقــت الزمنــي لضبــط وقــت اغــاق التلفزيــون أو مســجل دي فــي دي
فــإذا نســيت إغــاق تلــك األجهــزة فإنهــا تنطفــئ تلقائيــاً باســتعمال المؤقــت الزمنــي”.
•يوصي السيد ساشي اكري بما يلي:

•“ابــدأ بكــي المالبــس التــي تحتــاج إلــى درجــة حــرارة منخفضــة ثــم انتقــل إلــى المالبــس
التــي تحتــاج إلــى درجــة حــرارة عاليــة فــإن المكــواة تســخن بصــورة أســرع مــن أن تبــرد
وبذلــك توفــر بعــض الطاقــة”.
•السيد سبرامانيان نامبيسام يوصي باآلتي:

•“اس ــتعمل نع ــال م ــن المط ــاط أثن ــاء قيام ــي بالك ــي أو اس ــتعمال الخ ــاط أو غس ــالة
المالب ــس أو النش ــافة ...ال ــخ”
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