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هيئة كبار العلماء السعودية تكّفر
من يسبّ الصحابة ويتطاول عليهم

اآلخرة فاسنت بها بقية أزواجه ژ . 
ومن مناقبها رضي اهلل عنها إخبار رسول اهلل 
ژ بأنها من أصحاب اجلنة، فقد روى احلاكم 
بإسناده أن عائشة رضي اهلل عنها قالت: »قلت 
يا رسول اهلل من من أزواجك في اجلنة؟ قال: 
أما إنك منهن. قال���ت: فخيل إلي آن ذاك أنه لم 

يتزوج بكرا غيري«.
ومن مناقبها رض���ي اهلل عنها نزول آيات 
من كتاب اهلل بسببها، فمنها ما هو في شأنها 
خاصة ومنها ما هو على األمة عامة، فأما اآليات 
اخلاصة بها والتي تدل على عظم شأنها ورفعة 
مكانتها ش���هادة الباري جل وعال لها بالبراءة 
مما رميت به من اإلف���ك والبهتان، وهو قوله 
ٌة ِمْنُكْم لاَ  اُءوا ِباإْلِْفِك ُعْصباَ ِذيناَ جاَ تعالى: )إِنَّ الَّ
ُكْم لُِكلِّ اْمِرٍئ  ْيٌر لاَ ْل ُهواَ خاَ ُكْم باَ ا لاَ ّرً ���ُبوُه شاَ ساَ ْ تاَ
ُه ِمْنُهْم  ى ِكْبراَ لَّ واَ ِذي تاَ الَّ باَ ِمناَ اإْلِْثِم واَ ساَ ا اْكتاَ ِمْنُهْم ماَ
ِظيٌم ( النور )11( إلى قوله تعالى:  اٌب عاَ ���ذاَ ُه عاَ لاَ
اِت *  ِبيثاَ ِبيُثوناَ لِْلخاَ اخْلاَ ِبيِثنياَ واَ اُت لِْلخاَ ِبيثاَ )اخْلاَ
ِئكاَ  اِت ُأولاَ باَ يِّ ُبوناَ لِلطَّ يِّ الطَّ ِبنياَ واَ يِّ اُت لِلطَّ باَ يِّ الطَّ واَ
ِرمٌي(  ِرْزٌق كاَ ٌة واَ ْغِفراَ ُهْم ماَ ُقوُلوناَ لاَ ا ياَ ُءوناَ مِمَّ رَّ ُمباَ

النور )26(.
ويستطرد البيان: »وبهذا وغيره يتبني فضلها 
ومنزلتها رضي اهلل عنها وأرضاها، وأن قذفها 
مبا هي بريئة منه تكذيب لصريح القرآن والسنة 
يخ���رج صاحبه من امللة كم���ا أجمع على ذلك 
العلماء قاطبة ونقل هذا اإلجماع عدد من أهل 

العلم«.
فالواجب على كل مسلم محبة صحابة رسول 
اهلل ژ والترضي عنه���م أجمعني وتوقيرهم 
ونشر محاسنهم والذب عن أعراضهم واإلمساك 
عما شجر بينهم فهم بشر غير معصومني ولكن 
نحف���ظ فيهم وصية رس���ول اهلل ژ ونتأدب 

معهم بأدب القرآن«. 
وتعتبر هيئة كبار العلماء السعودية هيئة 
دينية إسالمية تضم جلنة محدودة من فقهاء 
اململكة العربية السعودية ورئيسها هو مفتي 
الديار السعودية وهي مخولة بإصدار الفتاوى 
وإبداء رأي الش���رع في أم���ور الدين واحلياة، 
يرأسها حاليا س���ماحة الشيخ عبدالعزيز بن 

عبداهلل آل الشيخ.

اعتبرت هيئة كبار العلماء السعودية في بيان 
رس����مي لها أصدرته السبت 2010/10/9 أن سب 
الصحابة وبالذات أم املؤمنني السيدة عائشة بنت 
أبي بكر � رضي اهلل عنهما � أمر يخرج صاحبه 
من امللة ويدخله دائرة الكفر، مؤكدة على أن من 
أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة وجوب محبة 
صحابة رس����ول اهلل ژ وتوقيرهم والترضي 
عنهم، ووجوب محبة آل بيت النبي ژ ومعرفة 

حقهم وتنزيلهم املنزلة الالئقة بهم.
وشدد البيان على أن أزواجه وذريته عليه 
الصالة والسالم من أصل أهل بيته، كما اعتبر 
البيان من معتقد أهل السنة واجلماعة أن املرء ل 
يبرأ من النفاق إل بسالمة املعتقد في الصحابة 

وآل البيت.
وجاء في البيان الذي كان منتظرا، ووقعه 
جميع أعضائها الذين استش���هدوا بالكثير من 
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الصحيحة 
أن »م���ن أصول اعتقاد أهل الس���نة واجلماعة 
وجوب محبة صحابة رسول اهلل ژ وتوقيرهم 
والترض���ي عنهم وكذلك وجوب محبة آل بيت 
النبي عليه الصالة والس���الم، ومعرفة حقهم 
وتنزيلهم املنزلة الالئقة بهم، فهم وصية رسول 
اهلل كما ثبت بذلك اخلبر من قوله عليه الصالة 
والسالم في صحيح مسلم »أذكركم اهلل في أهل 

بيتي ثالثا«.
ول ش���ك أن أزواجه وذريته عليه الصالة 
ا  والسالم من أهل بيته كما في قوله تعالى: )ياَ
الاَ  ْينُتَّ فاَ قاَ اِء إِِن اتَّ ساَ ٍد ِمناَ النِّ أاَحاَ ْسنُتَّ كاَ ِبيِّ لاَ اءاَ النَّ ِنساَ
ٌض  راَ ْلِبِه ماَ ِذي ِفي قاَ عاَ الَّ ْطماَ ياَ ْوِل فاَ ْع���ناَ ِباْلقاَ ْخضاَ تاَ
ْجناَ  رَّ باَ لاَ تاَ ْرناَ ِفي ُبُيوِتُكنَّ واَ قاَ ْعُروًفا واَ ْوًل ماَ ُقْلناَ قاَ واَ
اةاَ  كاَ آِتنياَ الزَّ ةاَ واَ الاَ أاَِقْمناَ الصَّ ى واَ ِة اأْلُولاَ اِهلِيَّ جاَ اجْلاَ رُّ باَ تاَ
ْنُكُم  ُ لُِيْذِهباَ عاَ ا ُيِريُد اهللَّ اَ ُه إِنَّ ُسولاَ راَ اَ واَ أاَِطْعناَ اهللَّ واَ

ْطِهيًرا(«. ُكْم تاَ راَ هِّ ُيطاَ ْيِت واَ ْجساَ أاَْهلاَ اْلباَ الرِّ
وشدد البيان على أن من معتقد أهل السنة 
واجلماعة أن املرء ل يبرأ من النفاق إل بسالمة 

املعتقد في الصحابة وآل البيت.
قذف زوجات الرسول ژ جرم كبير

وأشار البيان إلى أن: »سب صحابة رسول اهلل 
ژ أو التعرض لعرضه عليه الصالة والسالم 
بقذف أزواجه جرم عظيم وخصوصا الصّديقة 
بنت الصديق، وهي املبرأة من فوق سبع سماوات، 
وكانت أحب أزواج النبي ژ إليه، وكانت أفقه 
نساء األمة على اإلطالق، فكان األكابر من الصحابة 
رضي اهلل عنهم أجمعني إذا أشكل عليهم األمر 
في الدين استفتوها، ومناقبها رضي اهلل عنها 
كثيرة مش���هورة فقد وردت أحاديث صحيحة 
بخصائص انفردت بها عن س���واها من أمهات 

املؤمنني رضي اهلل عنهن وأرضاهن«. 
وذكر البيان عددا من مناقبها رضي اهلل عنها 
وركز على أنها كانت أحب أزواج النبي ژ اليه، 
وقد صرح مبحبتها ملا سئل عن أحب الناس إليه 
فقد روى البخاري عن عمرو بن العاص ÿ أنه 
أتى النبي ژ قال: فقلت أي الناس أحب إليك؟ 

قال عائشة، قلت: فمن الرجال، قال: أبوها.
مناقب أم المؤمنين

من مناقبها رضي اهلل عنها التي فصلها البيان 
أن جبريل عليه السالم أرسل إليها سالمه مع 
النبي ژ فضيلة ظاهرة لعائش���ة رضي اهلل 
عنها، وأيض���ا أن النبي ژ بدأ بتخييرها عند 
نزول آية التخيير، وقرن ذلك بإرش���ادها إلى 
استشارة أبويها في ذلك الشأن لعلمه أن أبويها 
ل يأمرانها بفراقه فاختارت اهلل ورسوله والدار 

في بيان رسمي لها ووقعه جميع أعضائها

سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
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الحماد: عطاء الكويت متميّز بدعم العمل الخيري عالمياً

الفالح: تعّلم القرآن شرف ورفعة لكل مسلم وحق على كل متعلم
خالل افتتاح مركز العوضي للجاليات

أسامة أبوالسعود
افتتح وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس����المية د.عادل الفالح نيابة عن نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير األوقاف املستشار راشد 
احلماد، مرك����ز العوضي للجاليات صباح 
امس. وشدد في كلمة ألقاها بهذه املناسبة 
على ان تعلم القرآن شرف ورفعة لكل مسلم 
وحق وواجب عل����ى كل متعلم ورأينا أنه 
لزاما علينا كجهة مختصة ان نبذل الغالي 
والنفيس واجله����د والوقت ونتخذ جميع 

الوسائل املمكنة ونس����لك مختلف السبل 
املس����تقيمة لتذليل الطريق امام كل مسلم 
راغ����ب في ضم القرآن الك����رمي الى صدره 
حريص على التمس����ك بكت����اب ربه حفظا 
وتالوة وعمال فتعليم األجيال القرآن الكرمي 

هو الدرع الواقية للمجتمع.
وقال إنه عندما تسمو الغايات واألهداف 
لبد ان يضاعف اجله����د والعطاء وعندما 
تنب����ل املهمات لبد ان نخل����ص في العمل 
واننا نؤمن اميان����ا ل ريب فيه بأن خدمة 
كتاب اهلل تعالى ونشر ثقافته وعلومه من 

اسمى الغايات وأنبلها.
واشار الى انه من هذا املنطلق وسعيا 
لتحقيق الريادة في خدمة كتاب اهلل ومتاشيا 
مع شمولية القرآن الكرمي وعناية وإكراما 
إلخواننا من اجلاليات املسلمة غير الناطقة 
بالعربية نفتتح هذا املركز الذي يحمل رسالة 
عظيمة ونقلة نوعية مبتكرة في الش����كل 

واملضمون والسلوب والهدف.
وأكد ان بداية مسيرة هذا املشروع كانت 
عن طريق شؤون القرآن الكرمي وبتوفيق 
من اهلل انطلق هذا املركز ينشر نور القرآن 

وهدايته في كل مكان في البالد وس����نظل 
مثابرين على ما ندبنا انفسنا إليه قائمني 
مبا سخرنا اهلل وأكرمنا به من خدمة القرآن 
الكرمي مستعينني باهلل حتى نحقق الهدف 
ونبلغ املراد. وقال ان هذه اجلهود لن تكتمل 
ال عندما نرى ونسمع صوت القرآن الكرمي 
ورايته في كل مكان في البالد تيا به القلوب 
املؤمنة وتعمر به البيوت املسلمة من العرب 
والعجم ويتخرج من هذا املركز وأمثاله اكبر 
عدد من حفظة كتاب اهلل تعالى والعاملني 

به واملختصني في ميدانه.

لعمل اخلير.
وبلقائن����ا رئيس جامعة جال 
الس����المية د.إس����ماعيل لطفي 
واملس����ؤولني في اجلامعة ذكروا 
ان الكويت واحملس����نني من أهلها 
لهم دور بارز ومتميز خلدمة كتاب 
اهلل مبا يخدم السالم واملجتمع 
الس����المي كاف����ة مؤكدين عمق 
الكويت  الثنائي����ة بني  العالقات 

ومملكة تايلند.
من جانبه، ذكر الوكيل املساعد 
للتنس���يق الفن���ي والعالق���ات 
اخلارجية واحلج عضو مجلس 
األمناء في جامعة جال السالمية 
د.مطل���ق القراوي ان���ه مت منح 
املستشار احلماد درجة الدكتوراه 
الفخرية بالش���ريعة السالمية 
في حفل أقيم على ش���رفه مبقر 
اجلامع���ة جلهوده ف���ي األعمال 
اخليري���ة واإلنس���انية متمثال 
ذلك في املشاريع التي تقوم بها 
الكويت متمثلة في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية واحملسنني 
من أهل الكويت ش���اكرا كل من 
س���اهم بهذه اجلهود الطيبة ملا 
فيها من خدمات جليلة لشعوب 
العالم أجمع ونعتبر ان هذا التكرمي 

مبثابة تكرمي للكويت أيضا.

على هبته السخية التي ساهمت 
في مساعدة ش����ريحة كبيرة من 

املجتمع التايلندي.
الكويت  ان  وأضاف احلم����اد 
واحملسنني من أهلها سّباقون دائما 
للعمل اخليري وقيام احملسن أحمد 
الدبوس باملساهمة في بناء مشروع 
مركز الشفيع خلدمة القرآن الكرمي 
في جامعة جال اإلسالمية جعلها 
اهلل في ميزان حسناته وأثابه اهلل 
عظيم األج����ر على ذلك لهو دليل 
واضح على ان أهل الكويت سّباقون 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
كاملة كما مت وضع حجر األساس 
للمشروع والذي يتكون من مبنيني 
لس����كن الطالب في مدرسة )بان 
آش����يا الدولية( ومجمع رياضي 
متطور يقدم اخلدمات لش����ريحة 
كبيرة من الش����باب والطالب في 

مملكة تايلند.
وثمن كبار املسؤولني في مملكة 
املكرمة األميرية وتقدموا  تايلند 
بالشكر وعظيم المتنان لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

على سير العمل في املعهد وتكرمي 
املتفوقني فيه بالضافة الى افتتاح 
الدراسية ملدرسة  مبنى الفصول 
دار اخلير التابعة جلامعة جال في 
نارايتوات والتي ساهمت وزارة 
األوقاف بإنشائه بتكلفة تقدر ب� 

23 ألف دينار.
وأشاد احلماد باملنحة السخية 
ملش����روع »مجمع صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد للشباب 
والرياضة اخليري« في بانكوك 
وال����ذي تم����ل تكلفتها صاحب 

أسامة أبوالسعود
صرح نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار راشد احلماد 
ل����دى وصوله الى الب����الد قادما 
من مملكة تايلن����د الصديقة بعد 
زيارته الرس����مية والوفد املرافق 
له، بأن الكويت لها دور متميز في 
خدمة البشرية واملساهمة في رفع 
املعاناة عن املجتمعات السالمية 
احملتاج����ة وس����ّباقة دائما لدعم 
املشاريع اخليرية التي تقوم بها 
الكويت متمثلة في وزارة األوقاف 
والشؤون السالمية واجلمعيات 
الكويتيني  اخليرية واحملس����نني 
الذين نلمس مساهماتهم اجلليلة 
خلدمة اإلس����الم واملسلمني وهذا 
ليس بالشيء الغريب على من عاش 

على هذه األرض الطيبة.
ومت خالل الزيارة ململكة تايلند 
افتتاح عدد من املشاريع اخليرية 
الكويتية هناك وبعون اهلل مت وضع 
حجر األساس ملبنى مسكن الطالب 
ملعهد الترقية السالمية في مدينة 
نارايتوات مبملكة تايلند والتي 
ساهمت في إنشائه وزارة األوقاف 
والشؤون السالمية كما مت الطالع 

عاد إلى البالد بعد افتتاح عدد من المشاريع الخيرية

املستشار راشد احلماد أثناء االحتفاء مبنحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة جاال

جانب من تبادل الدروع التكرميية بني د.عبدالرحمن العوضي ود.عادل الفالح د.عادل الفالح يفتتح مركز العوضي للجاليات

ورشة لـ »األبحاث« حول تكنولوجيا 
المعلومات والتقنيات الصديقة للبيئة

لألبحاث العلمية ومعهد الصناعة 
املعلوماتية التايواني في تنظيم 
ورشة عمل تستمر ملدة يومني 
في مقر املعهد بالشويخ تناقش 
تكنولوجيا املعلومات والتقنيات 

الصديقة للبيئة والطاقة.
ودع����ت احلس����يني جميع 
املختصني والراغبني باملشاركة 
في الورش����ة الى زيارة املوقع 
اإللكترون����ي اخل����اص باملعهد 
www.kisr.edu. عل����ى عن����وان
 kw أو إرسال بريد على عنوان

ahusaini@kisr.edu.kw أو من خالل 
التصال على هاتف 24836625 

أو فاكس 24836603.

ت����ت رعاية املدي����ر العام 
د.ناجي املطي����ري ينظم معهد 
الكويت لألبحاث العلمية بالتعاون 
مع معهد الصناعة املعلوماتية 
الثالثاء ورش����ة  التايواني غدا 
عمل علمية بعنوان »التطبيقات 
احلديثة لتكنولوجيا املعلومات 
والتقني����ات الصديق����ة للبيئة 
والطاقة«، يش����ارك فيها نخبة 

من الباحثني واملختصني.
وف����ي تصري����ح له����ا حول 
املوضوع، أكدت مديرة مشروع 
تطوير النظم املعلوماتية مبعهد 
األبحاث ومنسق الورشة اخلنساء 
احلسيني على أهمية ما أحدثته 
البت����كارات التقنية في مجالي 
الصناعة املعلوماتية وتكنولوجيا 
التصالت من تس����هيل عملية 
التفاعل والتص����ال بني الناس 
في جميع أنح����اء العالم، األمر 
الذي جعلها عنصرا أساس����يا 
م����ن عناصر التطوي����ر والنمو 
العديد  القتصادي، وتس����عى 
من الدول ال����ى تبني مثل هذه 
التقنيات في املجالت احلكومية 
والتعليمية، ولهذا كان التعاون 
العلمي املشترك بني معهد الكويت 

جمعية الطيارين ومهندسي الطيران:
قائد رحلة »عمان ـ الكويت« متميز

أصدرت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران بيانا قالت فيه: تود 
جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية ان تؤكد للمواطنني 
واملقيمني الكرام فيما يخص الرحلة رقم KU/562 )عمان/ الكويت(،  
ج����دارة قائد الطائرة في تعامله مع اخللل الفني الذي حدث، وذلك 

اثر املغالطات التي بدرت بشأنه من إحدى اجلهات.
حي����ث ان قائد تلك الرحلة من الطياري����ن املميزين، وقد تعامل 
مع اخللل الذي حدث حس����ب األنظمة واللوائح وبأفضل اخلطوات 

وبطريقة راقية انتهت بسالمة جميع الركاب والطائرة.

اخلنساء احلسيني

»الكهرباء« تنقل 6 من إداراتها بحلول نوفمبر 
وتوزيع اإلدارات الخدماتية على المناطق

»المناقصات« فتحت أمس مظاريف 7 مشاريع خاصة بها

دارين العلي
اكد رئيس فريق جلنة مباني وزارة الكهرباء واملاء 
محمد العنزي نقل 6 ادارات الى خارج مبنى الوزارة 
الرئيسي في جنوب السرة بحلول شهر نوفمبر املقبل 
وذلك بناء على تعليمات مباشرة من الوزير د.بدر 

الشريعان ووكيل الوزارة م.احمد اجلسار.
وكش���ف ان هذه الدارات هي: ادارة التش���غيل 
والصيانة واخلدمات الفنية وادارة التخطيط واملتابعة 
التابعتان لقطاع اخلدمات الفنية وس���تنتقالن الى 
صبحان وادارة تعبئة املياه التابعة لقطاع شؤون 
املستهلكني وستنقل الى الساملية وادارة مشاريع املياه 
وادارة شبكات الوقود التابعتان لقطاع مشاريع املياه 
وس���تنقالن الى الدوحة وادارة النشاءات ملشاريع 
الش���بكات الكهربائي���ة التابعة لقطاع الش���بكات 
الكهربائية وستنقل الى الشويخ. واوضح العنزي 
انه بعد عملية الخالء ستتم اعادة توزيع الدارات 
في املبنى الرئيسي بحيث ستكون كل الدارات في 
القطاع الواحد مج���اورة لبعضها بعضا عكس ما 
هو حاصل حاليا ما يؤدي الى الس���رعة والتسهيل 

في العمل.
ولفت الى ان هناك خطة مستقبلية تقضي بابعاد 
كل الدارات اخلدماتية عن املبنى الرئيسي وتوزيعها 
على املناطق في خطوة تسهيلية على املستهلكني 
ما يقلل من عدد املوظفني داخل الوزارة حيث وصل 

عددهم حاليا الى ال� 2000 موظف.
ولفت الى ان ذلك سيتم بناء على رؤية الوزير 
نظرا لعدم وجود حاجة ألن تكون هذه الدارات داخل 
املبنى الرئيسي ومنعا لتكدس املوظفني، مشيرا الى 
انه مت فعال اخ���الء 3 ادارات وهي اخلدمات الفنية 
والتخطيط واملتابعة والنشاءات، فيما سلمت الكتب 
الرسمية لل� 3 ادارات الخرى التي ستنتقل نهائيا 

بحلول نوفمبر.
في س���ياق منفصل، كشفت مصادر مطلعة في 
وزارة الكهرباء واملاء ان جلنة املناقصات املركزية 
فتحت امس مظاريف عطاءات الشركات املتنافسة 
للفوز بتنفيذ اعمال في 7 مش���اريع تابعة لوزارة 
الكهرباء واملاء، لفتة الى ان اللجنة س���تقوم بعد 
دراسة العطاءات باحالتها الى الوزارة باعتبارها اجلهة 
املستفيدة والتي من شأنها اعداد التوصيات الفنية 

من خالل جلانها الفنية ومن ثم ارسالها الى اللجنة 
في مدة ل تزيد على 3 اشهر طبقا لقانون املناقصات 
املركزية ليتسنى للجنة اصدار قرار الترسية واشعار 
املناقصني الفائزين بتنفيذ املش���اريع في حال عدم 

وجود اي تظلمات من قبل بعض الشركات.
واوضحت املصادر ان املشروعات التي مت فتح 
مظاريفه���ا من قبل جلنة املناقص���ات املركزية في 
اجتماعها بتاريخ 2010/10/4 جاءت كاآلتي: مشروع 
اعمال النظاف���ة مبحطة ال���زور اجلنوبية للقوى 
الكهربائية وتقطير املياه ومشروع صباغة وطالء 
محطات التحويل الرئيسية في مناطق متفرقة من 
البالد ومشروع لصيانة معدات انارة الشوارع في 
محافظة اجلهراء 2010 � 2011 ومشروع اعمال قراءة 
العدادات استهالك الكهرباء واملاء مبحافظات الفروانية 
والحمدي واجلهراء ومشروع اعمال صيانة واصالح 
الجهزة الكهربائية واجهزة التحكم بجميع مواقع 
قطاع تش���غيل وصيانة املياه بالضافة الى انشاء 
225 محطة تويل ثانوية م���ن البناء اجلاهز في 

مناطق متفرقة من البالد.
هذا ووافقت اللجنة في الجتماع نفسه على ترسية 
مناقصة اعمال الصيانة ملعدات التكييف والتهوية 
مبحطة الزور اجلنوبية للقوى الكهربائية وتقطير 

املياه مببلغ اجمالي 745 الف دينار.
في اجتاه آخر، عقدت اللجنة اليابانية � الكويتية 
املشتركة اجتماعا صباح امس برئاسة وكيل وزارة 
الكهرباء واملاء م.احمد اجلس���ار ورؤساء مجموعة 
الشركات اليابانية وبحضور عدد من الوكالء املساعدين 

بالوزارة واملديرين واملهندسني املختصني.
ومتت خالل الجتماع مناقشة التنمية املستدامة 
في مجال مصادر املياه، حيث قدم اجلانب الكويتي 
عرضا عن وضع املياه في الكويت وقدرة محطات 
التحلية وخطط الوزارة لتنمية مصادر املياه وادارتها 

بشكل يحقق المن املائي والستخدام المثل.
ومن اجلانب الياباني، مت عرض التقنيات املتاحة 
لتحلية املياه والتطور في هذه التقنيات، حيث اصبحت 

تقنية التناضح العكسي الكثر استخداما.
كما مت عرض التقنيات املستخدمة حلفظ وادارة 
الطلب على املياه مبا يساهم في توفيرها واحملافظة 

عليها.


