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الوصف

تصميم و اخراج 
 م/ أميمة عبدالناصر

ال�سمية

أو جالب السعادة.وهو أحد األبناء  القدماء. ومعناه السعيد  الفراعنة املصر��ن  النيل عند  إلھ  حا�ي 
 ع�� ا��رار التابوتية ال�� تحوي أحشاء 

ً
األر�عة ��ورس املذ�ور�ن �� النصوص ا��نائز�ة،وخصوصا

الر�ة  وصاية  تحت  وهو  الشمال.  حامي  هو   
ً
أيضا حا�ي  الرئت�ن.  ��فظ  مخصصة  حا�ي  جرة  امليت. 

نفت�س.  

الفراعنة  عند  النيل  إلھ  حا�ي 
ومعناه  القدماء.  املصر��ن 

السعيد أو جالب السعادة. 

القراء االعزاء،،،
�ت الساحة الثقافية من إصدارات دور�ة ال تو�� عناي��ا البعدين ال��ا�ي واملعاصر..     وها نحن �� 

ُ
لقد ك�

مجلة  صورة   �� البعدين  معها  حاملة  واملعرفة  بالعلم  مليئة  واسعة  آفاق  �شر  ا��  ��دف  حا�ي  مجلتنا 
إلك��ونية فصلية ح�� �سهل تداولها وان�شارها �ش�ل أوسع وتفاعًل أك�� وتصدر �ل ثالثة شهور. 

جالب  أو  السعيد  ومعناه  املصر��ن،  القدماء  عند  النيل  إلھ  هو  فحا�ي  داللتھ  "حا�ي"   مجلتنا  وإلسم   
السعادة. 

ا��لة تحوي العديد من املعلومات القيمة النا�عة من مكتب�نا - املكتبة املركز�ة– من كتب ومصادر راج�ن 
من هللا عز وجل أن ن�ون قد وفقنا �� تقديمها بأفضل صورة وأن ت�ون رسالتنا قد وصلت ا�� حضراتكم.

ونرحب باق��احاتكم وانتقاداتكم وآرائكم.. ع�� موقع ا��لة
Hapi2019@yahoo.com    

إلھ  النيل  أن  ��ا  املوثوق  الكتب  من  كث��  تذكر 
يد�� حع�� غ�� أنھ للنيل ا��غرا�� اسم آخر ال��ر 
ال��ر العظيم  " ولو راعينا الدقة أك�� فإن  أترو   "
أترو ــ عا (وم��ا ظهرت �لمھ ترعة). هو االسم الذي 
أطلق ع�� ا��رى ا��نو�ي العظيم كما أطلق اسم 
األ��ار ع�� فروعھ �� الدلتا ولم يكن حع�� مجرى 

مياه مؤلھ،

�ان  أنھ  أي  ا��را�ي.  وجوه  النيل  روح  �ان  و�نما 
فيضان املياه النا�عة من نون (أصل الرطو�ة) أي 
ال��  األطراف  امل��امية  البدائية  املياه  رقعة 
أقص�ت عند ا��ليقة، إ�� حافة العالم، وال�� �ان 
و�ان  ا��ياة.  واهب  الدائم  ا��رى  هو  ��رها 

الفيضان هو م��ء حع��.

صورة   �� يتمثل  و�ان  النيل.  فيضان  حا�ي  جسد 
و�ظهر  مائية.  نباتات  رأسھ  فوق  يحمل  إ�سان 
نفس   �� واألنثوي  الذكري  ا���س  معالم  جسده 
أرجلھ  عضالت   �� الذ�ورة  مالمح  الوقت.فتظهر 
وذراعيھ، وتظهر مالمح األنوثة �� الصدر والبطن، 
بمياه  إخصا��ا  تم  ال��  األرض  إ��  ترمز  و�� 
يجلب  الذي  ال��ر،  سيد  هو  �ان  الفيضان.فقد 
مما  املس�نقعات  وطيور  أسماك  وسيد  النماء، 
يرمز إ�� انھ منح املصر��ن هذه ا��لوقات مع النيل 
يحمل  وهو  املعابد   �� صور  فقد  ولذلك  نفسھ. 
األسرة  بداية  لألر�اب.ومنذ  كتقدمات  القراب�ن 
من  عدد  ضمن  "حا�ى"  املعبود  صور  ا��امسة، 
أر�اب ا��صو�ة اآلخر�ن �� املعبد ا��نائزى للملك 
املعبد؛  ��دران  السف��  ال��ل   �� رع"،  "ساحو 
 لھ ب�ن عدد من أر�اب ا��صو�ة 

ً
حيث نجد تصو�را

كهبة  للمعبد  التقدمة  يحملون  وهم  اآلخر�ن، 
 ما نجد تماثيل 

ً
و�مدادات لصاحب املعبد. وأحيانا

أصناف  مختلفة  عل��ا  مائدة  يحمل  وهو  "حع��" 
 
ً
ظهورا نجد  عشرة  التاسعة  األسرة  القراب�ن.ومنذ 

لنقش يمثل ش�ل�ن للمعبود "حا�ى"؛

واآلخر  السف��"،  "مصر  ب��دى  يم��  أحدهما   
مم�� بالنبات الرامز ملصر العليا. ونجد الش�ل�ن 
 من 

ً
املمثل�ن �عقدان أو ير�طان قطرى مصر معا

 
ً
خالل عقد رمزى مصر السف�� ومصر العليا معا

"سما"،  تنطق  ال��  اله��وغليفية  العالمة  حول 
شطرى  ب�ن  "الوحدة"  ملع��  ترمز  �انت  وال�� 
ع��   

ً
مصورا التمثيل  هذا  نجد  ما   

ً
وكث��ا البالد. 

امللكية  التماثيل  أو ع�� قواعد  املعابد،  جدران 
تجسيد  تم  ما  العرش.وكث��ا  وكرا���   ، الك��ى 
حا�ي ع�� كر��� العرش، وهو يقوم بر�ط زهرة 
و�رمز  الوحدة.  رمز  مع  ال��دي  ونبات  اللو�س 
هذا إ�� دوره �� توحيد ا��زء الشما�� وا��نو�ي 
للبالد. و�ان حا�ى �ع�ش �� الكهف الذى يخرج 
معبد  أي  إ�شاء  يتم  ولم  النيل.  فيضان  منھ 

خاص للرب حا�ي.
و�انوا يصورونھ ع�� هيئھ ��ص بدين منب�� 
أخضر  بلون  ولونوه  متدلي�ن  ثدي�ن  ذي  البطن 
عاري  و�ان  الفيضان  مياه  بلون  أي  وأزرق 
 �� السمك  بصياد  أشبھ  الشعر  طو�ل  ا��سم 

املس�نقعات

حابي مجلة حابي

برعاية: دكتورة/ إيمان سيد
رئ�س قطاع التخطيط

إشراف: م/ عب�� نوار
مدير املكتب الف�� لرئ�س قطاع التخطيط

 و املشرف ع�� املكتبة املركز�ة 

أ/ دعاء جاللد/ حنان زكر�ا الشر�فأ/ عزة قاسم

أ/ لو��� صالحأ/ ر�مونا صالح أ/ ع�� عبد الهادي



٢ ١

 السید الدكتور/محمد عبدالعاطي:
      ۹ وزارات تتعاون مع "الري" لمواجھة عجز المیاه

وز�ر  عبدالعاطي  محمد  د.  أكد 
 
ً
جهودا تبذل  الدولة  أن  الري، 
التنمية  أهداف  لتحقيق  عظيمة 
فيما   ٢٠٣٠ وأجندة  املستدامة 
تم  وال��  املياه،  بمحور  يتعلق 

إطالقها �� عام ٢٠١٦.
إفتتاح   �� �لمة  خالل  وأو�� 
املؤتمر الدو�� األول للهيئة القومية 
الص��،  والصرف  الشرب  ملياه 
تحت  اإلس�ان  وزارة  تنظمھ  الذي 
تحت  الوزراء.  مجلس  رئ�س  رعاية 
 .. مستدامة  مياه  "نحو  شعار 

التحديات والفرص وا��لول".
األر�عة  ا��اور  أن  وأكد 
تح��ا  يأ�ي  الوزارة  إلس��اتيجية 
أ�شطة و�رامج فرعية ترا�� تحقيق 

األ�عاد 

والبي�ية  واإلقتصادية  اإلجتماعية 
إش��اك  الوز�ر  واملؤسسية.وأكد 
تحو�ل   �� أخري  وزارات   ٩ مع  الري 
للمياه  قومية  خطة  إ��  ا��اور  تلك 
بإس�ثمارات   (٢٠٣٧  –  ٢٠١٧)
��ا��ة  دوالر  مليار   ٥٠ تتجاوز 
ع��  وا��فاظ  ا��ا��،  املا�ي  ال��ز 
مشروعات  و�قامة  املياه  نوعية 
مياه  ومعا��ة  البحر،  مياه  تحلية 
سدود  و��شاء  الص��،  الصرف 
ري  طرق  و�دخال  أمطار،  حصاد 
املائية  امل�شآت  وصيانة  حديثة، 
 
ً
فضال البحر�ة،  الشواطئ  وحماية 

من  العديد  من  اإلن��اء  عن 
خالل  القومية  وال��امج  املشروعات 
بت�لفة  األخ��ة،  ا��مس  السنوات 

تجاوزت ٣٠ مليار جنيھ.  

تلقى السید الدكتور/محمد عبد العاطي
دعوة 

��ضور  الهولندية  واملياه  التحتية  الب�ية  وز�رة  من 
للمياه  الهولندي  املصري  االس�شاري  ا��لس  اجتماع 
أبر�ل  من  الثا�ي  النصف  بداية  ��ولندا  س�نعقد  والذي 

.٢٠١٩
الرى  وز�ر  من  السنغال  دولة  طلبت  آخر  صعيد  وع�� 
العال��  املنتدى   �� اس��اتي��  كشر�ك  مصر  مشاركة 
عقده  واملقرر  السنغال  تنظمھ  والذي  للمياه  التاسع 
وزارة  نجاح  �عد  املطلب  هذا  وأ�ى  ٢٠٢١م...  عام  بدا�ار 
الرى �� تنظيم أسبوع القاهرة األول للمياه الذي ُعقد �� 
أكتو�ر املا��� وطلب ا��انب السنغا�� الدعم الف�� من 

الوزارة �� تنظيم منتدى دا�ار ٢٠٢١

�عد  مما  للمياه  العال��  ا��لس  محافظى  مجلس   �� عضو  مصر  إنتخاب 

تتو�ًجا للدور املصري بالفوز بمقعد �� أحد ا��افل الدولية �� علوم املياه.

متابعات



اختصاصات
عامة

تختص وزارة الموارد المائیة والري  باألعمال التالیة :
• رصد �افة املوارد املائية سواء سطحية أو جوفية أو مياه األمطار ٠

• ترشيد استخدام املوارد املائية ا��الية لتحقيق االستفادة املث�� من �ل قطرة ماء بما �� ذلك إعادة االستخدام 

السطحية  ا��تلفة  املياه  ومصادر  وروافده  النيل  من  املائية  املوارد  تنمية  مشروعات  وتنفيذ  وتخطيط  رسم   •

وا��وفية ومياه الصرف ٠

• ا��افظة ع�� النيل باعتباره الشر�ان الرئ���� للمياه �� مصر وتطو�ر نطاقھ ليتم��� مع املتغ��ات املستقبلية 

املتوقعة والعمل ع�� ز�ادة استغاللھ مالحيا وسياحيا ولتوليد الطاقة الكهر�ائية �� إطار خطة مت�املة لتطو�ر 

مجري النيل ولتقو�ة جسوره تحسًبا للطواريء  ٠

• تطو�ر الري لتحقيق االستخدام األمثل ل�ل قطرة ماء ورفع كفاءة الري ا��ق�� إ�� أق��� حد ممكن ٠

• تحديث وسائل وطرق نقل وتوز�ع املياه لتحقيق حصول مختلف القطاعات ع�� حاجا��ا من املياه �� الوقت 

املناسب و�القدر الالزم و�النوعية املالئمة ٠

املصر�ة  وال��اري  النيل  ووادي  بالدلتا  ا��وفية  املياه  خزانات  لتقييم  الالزمة  والبحوث  الدراسات  إجراء   •

وتقدير إم�انيا��ا ورسم وتنفيذ سياسة استغاللها ٠ 
•  ا��افظة ع�� السد العا�� وخزان أسوان لضمان قيامها بوظيف��ما ع�� أكمل وجھ ٠

األغراض  ��دمة  كفاء��ا  ورفع  النيل  ع��  املقامة  العامة  املائية  امل�شآت  سالمة  لضمان  الالزمة  التداب��  اتخاذ    •
القومية ا��تلفة وتدعيمها و�حالل ما يلزم تجديده مع دراسة توليد الطاقة الكهر�ائية من القناطر ال�� تث�ت الدراسة 

جدواها   ٠
• تنفيذ مشروعات الري والصرف العام واملغطي وصيانة ا��اري املائية وم�شآ��ا وتنفيذ األعمال املدنية واملي�انيكية 

ملشروعات الري والصرف والتوسع األفقي ٠

االختصاصات العامة
لوزارة الموارد المائية والري 

•  تنفيذ ومتا�عة �شاط شر�ات صيانة شب�ات الري والصرف التا�عة للشركة القابضة وادارة اال�شطة املتعلقة ��ا.
•  رسم وتخطيط وتنفيذ سياسة صرف األرا��� الزراعية لتعم شب�ا��ا �ل األرا��� املصر�ة بما يحافظ ع�� خصو�ة 

ال��بة وتنمية اإلنتاج الزرا�� مع تطو�ر أعمال محطات الطلمبات وفق أحدث األساليب التكنولوجية ٠ 
•  تحقيق الوفرة املائية ألرا��� التوسع ا��ديدة وللتوسع الرأ��� امل�شود �� اطاراملوارد املائية املتاحة ٠ 

•  إ�شاء و�شغيل وصيانة محطات طلمبات الري والصرف ٠ 
•  متا�عة تطو�ر الشاطيء الشما�� للدلتا وحماية التآ�ل �� إطار خطة مت�املة تحدد ف��ا �افة املشروعات الالزمة 

وأولو���ا وجدواها االقتصادية ٠
•  تمثيل جمهور�ة مصر العر�ية �� املباحثات الفنية مع الدول الواقعة ع�� حوض النيل لتحديد حصة �ل م��ا من 

ايراد ومراقبة وعدم تجاوز ا��صص املائية املتفق عل��ا وال��وض بمسئولية تنفيذ ما �عقد لذلك من اتفاقيات. 
للمشروعات  الرئ�سية  ا��طوط  لرسم  البح��ات  هضبة   �� والهيدروم��ولوجية  الهيدرولوجية  الدراسات  عمل    •

ا��ديدة الالزمة لز�ادة إيراد ��ر النيل وتقليل الفواقد وال�� يري إقام��ا مع الدول الواقعة ع�� حوض النيل ٠
التفصيلية  املساحية  وا��رائط  الهندسية  للمشروعات  والكنتور�ة  املساحية  ا��رائط   إ�شاء  أساليب  تطو�ر    •

والطبوغرافية للمدن واألرا��� الزراعية وال��راو�ة و��شاء وت�و�ن وطباعة ا��رائط األساسية وا��غرافية  ٠ 
•  القيام باألعمال ا��اصة ب��ع ملكية العقارات واألرا��� للمنفعة العامة واألعمال املساحية الالزمة لتنفيذ قوان�ن 

اإلصالح الزرا�� والشهر العقاري ٠
• تحديد املشا�ل ال�� �ع��ض االنطالق نحو تحقيق األهداف املرجوة للوزارة ووضع ا��لول الالزمة لها ٠

• االتصال املستمر بوسائل اإلعالم " ا��لية والعر�ية واألفر�قية والعاملية " و�مدادها باألخبار والكت�بات ال�� ت��ز 
��م عمل الوزارة وكذا االتصال باملنظمات والهيئات العاملية ا��تصة لشئون املياه لعرض وجهھ النظر املصر�ة إزاء 

القضايا واملشا�ل املتعلقة باملياه ٠
واالتصال  الشواطيء  وحماية  املساحية  واألعمال  والصرف  الري  مجال   �� العلمية  والندوات  املؤتمرات  تنظيم   •

بالهيئات الفنية ذات االختصاص املش��ك بالداخل وا��ارج ٠
اإلعالمية  املواد  و�نتاج  اإلعالمية  األ�شطة  وتنفيذ  و�رامج  خطط  إ��  وترجم��ا  للوزارة  اإلعالمية  السياسة  وضع   •
وأعمال توعية املواطن�ن بخطط وسياسات الوزارة من خالل املعارض والندوات واملؤتمرات واالتصال ب�ل ا��هات 

ال�� من املس��دف رفع وع��ا املا�ي ٠

٤ ٣



خالل  مـــــــــن  اختصاصاتھا  والري  المائیة  الموارد  وزارة  تباشر 
األجھزة التابعة وھي :

ووضع  الوزارة  أجهزة  جميع   �� للعامل�ن  التدر��ية  االحتياجات  حصر  طر�ق  عن  بالوزارة  ال�شر�ة  املوارد  تنمية   •
وتنفيذ ومتا�عة ال��امج التدر��ية ٠

الري  وم�شآت  املائية  ا��اري  ع��  وا��افظة  تلو���ا  ومنع  املياه  الستخدام  املتضمنة  القوان�ن  وتحديث  تطو�ر   •
والصرف ٠

• تطبيق برنامج اإلدارة املت�املة للموارد املائية والري لتدعيم الالمركز�ة �� اتخاذ قرارات إدارة املياه وز�ادة مشاركة 
املزارع�ن �� صنع هذه القرارات ٠

الظروف  ت�ناسب مع  ال��  العلمية  النظر�ات  التطبيق وفق أحدث  يأ�ي  البحوث والدراسات ح��  •تكثيف أعمال 
املصر�ة ٠

• حل املشكالت العلمية والتطبيقية املتعلقة بالسياسات العامة الستخدامات املياه  و�دارة املوارد ومشروعات الري 
والصرف ورفع كفاء��ا ٠

وسوف نوافي السادة القراء من خالل • توف�� الرعاية ال��ية و اإلجتماعية و التامي�ية ��ميع العامل�ن بالوزارة.
بنبذة عن اختصاصات  القادمة  األعداد 

األجهزة التابعة للوزارة.

اختصاصات
عامة

٦ ٥

الديوان العام ١

الهيئة املصر�ة العامة للسد العا��٧
 وخزان أسوان 

املركز القومي لبحوث املياه٨

الشركة القابضة للري والصرف٩

الهيئة املصر�ة العامة للمساحة٤

الهيئة املصر�ة العامة ملشروعات

 الصرف

مص��ة الري 

مص��ة املي�اني�ا والكهر�اء 

٦

٥

٣

٢

الهيئة املصر�ة العامة ��ماية الشواطئ



هيكل
الوزارة

٨ ٧

الوزير

العامة  المصرية  الهيئة 
العامة لمشروعات الصرف

العامة  المصرية  الهيئة 
لحماية الشواطئ

العامة  المصرية  الهيئة 
لسد العالي وخزان اسوان

االقليمي  التدريب  قطاع 
للموارد المائية و الري

و  المواردالمائية  قطاع 
القومية  والبنية  الري 

بشمال سيناء

قطاع شئون مياه  النيل

قطاع المتاحف

قطاع مكتب الوزير

المالية  الشئون  قطاع 
وادارة الموارد البشرية

قطاع التخطيط

و  المائية  الموالرد  قطاع 
الري

و  االفيقي  التوسع  قطاع 
المشروعات

قطاع تطوير الري

قطاع تطوير و حماية نهر 
النيل و فرعية

قطاع المياه الجوفية

القناطر  و  الخزنات  قطاع 
الكبري

قطاع شئون الري

و  للري  القابضة  الشركة 
الصرف

الموارد  وزارة  وكيل 
المائية والري

بحري

قبلي

مصلحة 
Hاالميكانيكاو الكهرباء

نائب 
رئيس المصلحة

طلمبات  محطات  قطاع 
الوجه القبلي و توشكي

طلمبات  محطات  قطاع 
الوجه البحري و السيناء

مصلحة الري

لبحوث  القومي  المركز 
المياة

العامة  المصرية  الهيئة 
للمساحة



مقتطفات 

وسيادة السف�� إيڤان سور�وش، رئ�س وفد االتحاد األورو�ي �� 

سفراء  من  عدد  مع  النيل  ��ر  ضفاف  ع��  املناسبة  ��ذه  مصر 

الدول األورو�يھ واألفر�قيھ وممثل�ن لبعض شر�اء التنميھ وكبار 

املسؤول�ن ا���ومي�ن باإلضافھ إ�� نخبة من اإلعالمي�ن بحديقة 

عفلة بالقناطر ا����ية.

بمناسبة
 يوم المياه العالمي 

أحتفل
 الدكتور/ محمد عبد العاطي

     وزير الموارد المائية والري 

١٠ ٩



١٢ ١١

�� إطار أ�شطة مشروع �عز�ز اإلصالح �� قطاع املياه من خالل تنمية القدرات املمول من االتحاد األورو�ي تحت إشراف قطاع التخطيط تم التا��:
-بدء برنامج تبادل الز�ارات ب�ن املزارع�ن ل�شر الو�� بأهمية الري ا��ديث �� توف�� اس��ال�ات املياه �� الزراعة املرور�ة عن طر�ق عرض التجارب املم��ة 

للري بالرش و التنقيط و ال�� فازت �� مسابقة "حافظ عل��ا تالق��ا".
-متا�عة فعاليات الز�ارات ا��اصة بال��نامج التدر��� ا��اص بدعم القدرات الفنية للسادة ممث�� التعاقدات 

واملش��يات با��هات ا��تلفة للوزارة.
-عقد الدورة التدر��ية (الثانية) ا��اصة بتقييم االس�ثمارات وا��دوى املالية واالقتصادية ملشروعات الوزارة 

بحضور السادة ممثلو ا��هات ا��تلفة بالوزارة.

الر�اضية  والنماذج  لل��امج  اليومي  وال�شغيل  وأرشف��ا  يومية  بصفة  وتحليلها  مي�يوسات  الصنا��  القمر  صور  استقبال 
ا��اصة بتقدير كميات األمطار من الصور ا��و�ة ع�� منطقة حوض النيل، كما يتم متا�عة �شغيل ال��امج الهيدرولوجية 
ا��تلفة ا��اصة بمحا�اة السلوك الهيدرولو�� ملنطقة حوض ��ر النيل  و�صدار ت�بؤات يومية لألمطار باستخدام النماذج 

.WRF-ETA-MMا��و�ة ٥

 تحت رعاية معا�� السيد الدكتور/ محمد عبدالعاطي وز�ر املوارد املائية 
التخطيط  قطاع  رئ�س  سيد  إيمان  الدكتورة/  السيدة  تفضلت  والري 
بإلقاء ندوة خاصة ب��شيد إس��الك املياة وال�� نظمها مركز النيل لإلعالم 
التا�ع للهيئة العامة لالستعالمات بالت�سيق مع وزارة املوارد املائية والري، 

وذلك يوم األحد املوافق ١٧ ف��اير عام ٢٠١٩م..

European Union

قطاع  ب�ن  املثمر  التعاون  اطار   ��
التخطيط وقطاعات الوزارة ا��تلفة 
مركز  دراسة  مراجعة  بخصوص 
النيل  ��ر  جزر  حصر   �� املعلومات 
والتغ��ات ال�� تمت عل��ا �� الف��ة من 

بتقر�ر دراسة  ا��اصة  البيانات  وتدقيق  تمت مراجعة   ٢٠٠٠-٢٠١٨
التعديات ع�� جزر ��ر النيل.

من منطلق ا��رص ع�� دفع عملية التنفيذ ملشروع دراسة جدوى استخدام الطاقة املتجددة �� �شغيل طلمبات الري و الصرف املمول من بنك التنمية 
اإلفر�قي تم الت�سيق مع �افة ا��هات املعنية ملناقشة و�يجاد حلول ملعوقات ومشا�ل تنفيذ املشروع.

إعداد مق��ح موازنة ال��امج واألداء للعام املا�� ٢٠٢٠/٢٠١٩.

مقتطفات 
من

 قطاع التخطيط



١٤ ١٣

القارئ
عزيزي  

تضم املكتبة املركز�ة بديوان عام وزارة املوارد املائية والري العديد 

واأللبومات  العلمية  �املراجع  جًدا  والقيمة  الهامة  املقت�يات  من 

التار�خية  األعمال  أهم  تضم  وال��  القديمة  واألطالس  وا��رائط 

هذه  أهم  مصر  وصف  ألبومات  عد 
ُ
و�  ... التار�خ  ع��  الري  مل�شئات 

يصفن  مجلدات  خمسة  يضم  ألبوًما  عشر  إحدى  وهم  املقت�يات 

ا��ديث،وثالثة  العصر  يصفاتار�خ  ومجلدين  الفرعو�ي،  التار�خ 

البالد  أطلس  عن  واحد  ومجلد  الطبي��،  التار�خ  يصفن  مجلدات 

وقتئذ. ومع هذه األلبومات دون علماء ا��ملة ستة وعشرون مجلًدا 

ال��  األلواح  �شرح  ال��  با��لدات  ما  لتوضيح  فهرس�ن  بي��م 

باأللبومات.كما تضم املكتبة املركز�ة أطلس ال��ع و املصارف ملنطقة 

الدلتا و كذلك ألبوم افتتاح قناة السو�س 

ومراحل إ�شاء قناطر محمد ع��(القناطر ا����ية – قناطر ادفينا- 

أسوان-  خزان  إسنا-  قناطر  حمادي-  نجع  أسيوط-قناطر  قناطر 

إ�شاء السد العا��- محطات طلمبات – صوامع- ترع وقنوات مائية- 

مشار�ع أعا�� النيل) وتبلغ هذه ا��موعة أك�� من عشرة آالف صورة 

، وخر�طة، ورسم هند���، وتقع �� أك�� من خمسمائة ألبوم، و�س�� 

املكتبة إلحياء هذا ال��اث بتحو�لھ إ�� صور رقمية ذات جودة عالية 

لالستفادة م��ا.أما عن خدمات املكتبة ،البحث �� برنامج املكتبة مع 

إم�انية البحث ع�� االن��نت، اإلعارة الداخلية وا��ارجية واإلعارة ما 

التصو�ر  خدمة  العاملية،  البيانات  قواعد   �� البحث  املكتبات،  ب�ن 

البحث  ا��ار�ة، خدمة  الضو�ي، خدمة اإلحاطة  والطباعة واملا�� 

اإلنتقا�ي للمعلومات،

المكتبة المركزية
نبذة عن أطلس الترع والمصارف لمنطقة الدلتا:

هذا األطلس �غطي شبكة ال��ع واملصارف بمنطقة الدلتا (غرب ،وشرق، ووسط) ، وقام 
��ذا العمل القّيم فر�ق وحدة نظم املعلومات ا��غرافية التا�ع لديوان عام مص��ة الري 
الوزارة  الدقيق دون تحميل  العمل  ، وقد تم إصدار هذا  يناير عام ٢٠١٩م    �� بالوزارة 

أعباء مالية إضافية.  
و�تكون األطلس من قسم�ن:

القسم األول: �عنوان مجلد ا��رائط 
والقسم الثا�ي: �عنوان فهرس ال��ع

و�تم البحث �� أطلس ال��ع واملصارف بإحدي وسيلت�ن هما:
١-استخدام دليل األطلس املوجود ضمن مجلد ا��رائط. 

٢-استخدام الفهرس بمعلومية اسم ال��عة ل��صول ع�� رقم الصفحات املتضمنة لهذه 
ال��عة.

واملصب  واملصدر  والفم  بامل��  �الطول  بال��ع  ا��اصة  البيانات  �عض  الفهرس  و�ضم 
والدرجة و�دارة الري والهندسة التا�عة لها. 

وقد ُرتب الفهرس أبجدًيا و�بدأ باألرقام تصاعدًيا ثم األحرف.
كما أن درجات ال��ع موزعة �التا��: الدرجة من ١ إ�� ٥٠ املصدر مياه عذبة، الدرجة من 

٥١ إ�� ١٠٠ املصدر مياه جوفية ، الدرجة من ١٠١ املصدر مصرف



أحصائيات

تنمیة الموارد المائیة

الخطة العاجلة لترشید وتدبیر اإلحتیاجات المائیة

- اإلنتهاء من إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة إج�لية ٦٫٥ مليار جنيه لتلبية 
اإلحتياجات املائية ملحافظات (أسيوط – املنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة) وتوف� اإلحتياجات املائية ملساحة ١٫٦٥٠ 

مليون فدان وتوليد طاقة كهرومائية بقدرة ٣٢ ميجاوات .

- تحول تشغيل عدد (٦) آبار من العمل بالسوالر اىل العمل بخاليا الطاقة الشمسية مع توريد طلمبات حديثة 
بالوادى الجديد م¥ ساهم ىف اإلستفادة من الطاقة الشمسية ىف أنظمة الرى للحفاظ عىل الطاقة واملياه والبيئة .

- ترشيد ٤٫٥ مليار مرت٣ من املياه الجوفية السطحية ىف عدد من املحافظات وذلك لتحس§ حالة الرى باملناطق 
املتعبة بنهايات الرتع وخفض منسوب املياه السطحية لتحس§ نوعية الرتبة .

-توف� ٢٫٥ مليار مرت٣ من املياه الجوفية العميقة م¥ ساهم ىف تنمية املوارد املائية وزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق 
التنمية ىف املناطق الصحراوية .

- حصاد ٠٫٥ مليار مرت٣ من مياه االمطار والسيول µحافظتى جنوب سيناء والبحر األحمر .

- جارى تنفيذ ٩٢ محطة للخلط الوسيط لتوف�� حوا�� ١٫٥ مليار م�� مكعب مياه بت�لفة قدرها ٤٠٠ مليون جنيھ 
. 

ً
و�عادة تأهيل البوابات امل��الكة لتال�� أضرار نقص املياه املتوقع مستقبال

- ٦٤٫٨ مليون مرت ٣ مياه متوفرة من مساحات األرا��� ال�� تم �سو���ا بالل��ر و�غطي��ا بمشروع الرى ا��ق�� 

١

٢

١٦ ١٥

إحالل وتجدید 
۱۹ بئر

تطویر ۲٥ 
خزان أرضي

حفر ۱٦ بئر بمحافظة
 قنا و اسوان

بمحافظة
المنوفیة  والغریبة

 والقلیوبیة

بمحافظة
مرسي مطروح

بمحافظة
البحر األحمر

إنشاء ۲۳ سد 
إعاقة وبحیرات 

صناعیة ٠,٥

٤,٥
٢,٥

٠,٦٥

میاه أمطار و سیول

میاه جوفیة سطحیة

میاه جوفیة عمیقة

نتیجة التسویة باللیزر



-تطوير عدد ٢٨ ماخذ ومسقي بمحافظات الدقهلية و املنوفية وكفر الشيخ واملنيا واسيوط و��� سو�ف وأسوان
-تطوير شبكات رى لزمام ١٫٧١ الف فدان بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ واملنوفية والبح��ة والفيوم و��� 

سو�ف وأسيوط واملنيا وأسوان لرفع كفاءة إستخدام املياه وتقليل الفواقد من خالل شبكة الرى .

-صيانة وتطه� ترع ومخرات سيول بطول ٥٠٫٨٣٧ ألف كم بمحافظات الوادى والدلتا ل��فاظ ع�� ا��ارى 
 ل�سرب املياه ا�� املناطق ا��اورة .

ً
املائية وسالمة ا��سور منعا

مياه  لنقل  رفع  محطة   (٢) وعدد  والجديدة  القد·ة  السويس  قنا¹  أسفل  جديدة  سحارة  إ�شاء  -إستكمال 

مصرف ا��سمة ا�� شرق القناة لإلستفادة من ١ مليون مرت٣/يوم من مياه مصرف ا��سمة بنقلها ا�� شرق القناة 

إلستصالح وزراعة مساحة (٥٠-٦٠) ألف فدان �س�ناء .

-بلغت مساحات الزمامات ال�� تم تطو�ر شب�ات رى لها نحو ٨٠٠ ألف فدان بمحافظ�� البح��ة وكفر الشيخ .

-بلغت مساحات الزمامات ال�� تم إنشاء وإحالل شبكات رصف زراعى مغطى لها نحو ٣٢٫٢ ألف فدان لرفع 

كفاءة الصرف ا��ق�� وز�ادة اإلنتاجية الزراعية وحماية الب�ئة من التلوث .

-إزالة تعديات عىل مجرى النيل بعدد (٥٥٣١) إزالة بمختلف ا��افظات كما تم إزالة �عديات ع�� ال��ع �عدد 
(١٣٫١١٤) ألف إزالة وعدد (٥٣٣٠) إزالة ع�� املصارف وذلك ل��فاظ ع�� القطاع التصمي�� ل��ر النيل وا��ارى 

املائية وحماية ا��سور من النحر والتأ�ل .

تناول  " والذى  تنمية مستدامة  املياه من أجل  "ا��افظة ع��  للمياه  األول  القاهرة  أسبوع  فعاليات  -إطالق 
موضوعات اإلدارة املت�املة للمياه من أجل التنمية املستدامة ، حيث تم عقد عدد (٥٠) جلسة فنية وعدد(٣) ورش 

عمل إقليمية وعقد عدد (٥) جلسات عامة بمشاركة أك�� من ٣٠ عالم مياه دو�� من أك�� من ٢٠ جهة دولية و�لغ 

عدد املشارك�ن ٧٥٠ مشارك وذلك بمشاركة أك�� من ١٠٠ دولة .

ترشید إستخدامات میاه الرى ورفع كفاءة البنیة 
القومیة للرى ٣٤

•بلغت االس�ثمارات املنفذة ضمن أ�شطة برنامج حفظ ا��قوق املائية املصر�ة املشروعة نحو ٣١٫٣ مليون جنيھ، 
مثل مرشوع مقاومة الحشائش املائية بأوغندا، وإجراء الدراسات الالزمة إلدارة الحشائش املائية باملواقع 

الضحلة يف بح�É كيوجا وألربت.
•سداد الر�ع الثالث وجزء من الر�ع الرا�ع من حصة مرص يف الهيئة الفنية الداÌة املشرتكة ملياه النيل لعام 

٢٠١٨

٥

١٨ ١٧

أحصائيات

البحر،  سطح  ارتفاع  من  الشواطىء  •حماية 
ح�يات  أطوال  كم   ٤٫٩ تنفيذ  خالل  من 
والبح��ة،  اإلسكندر�ة،  بمحافظات 
وكفرالشيخ ، و�ورسعيد ، ودمياط ، ومطروح 
املك�سبة  األرا���  و�لغت  س�ناء،  ،وجنوب 

ال�� تمت إضاف��ا ١١٧٫١ ألف م�� مر�ع.
•عمل حماية ألطوال الشواطئ وتم اكتساب 
وكفر  اإلسكندر�ة  بمحافظات  كم   ٥٫٥
س�ناء،  وجنوب  ومطروح،  ودمياط،  الشيخ، 
التي  البحرية  املسطحات  مساحة  و�لغت 

Òت إضافتها ٧٧٦٫٢ ألف مرت مربع.

حفظ الحقوق المائیة المصریة

حمایة السواحل و المنشآت



قوانين

تفعيل  ��دف  للمشاركة  فصل  استحداث  تم  كما 
مشاركة مستخدمي املياه مع الدولة �� إدارة و�شغيل 
باب  واستحداث  والصرف،  الري  نظم  وصيانة 
أي  نقل  وحظر  الشواطئ  وحماية  املائية  للم�شآت 
رمال من الكثبان الرملية أو �غي�� طبوغرافية األرض 
بحفر أو ردم بمنطقة ا��ظر الشاطئية أو إجراء أي 
الطبي��  املسار  بخط  املساس  شأنھ  من  ي�ون  عمل 
للشواطئ البحر�ة، فضال عن استحداث باب �� إدارة 
التكنولوجيا  واستخدام  والصرف  الرى  نظم  وتطو�ر 
املياه ورفع كفاءة  العائد من وحدة  لتعظيم  ا��ديثة 
أو  النيل  ع��  التعدى  عقو�ات  و�غليظ  استخدامها، 
ع�� املوارد املائية ب�بديدها أو إهدارها، وال�� تصل إ�� 

ا���س.
�عا��  للقانون  ا��ديد  املق��ح  أن  إ��  البيان  وأشار 
�عض العوار �� القانون ا��ا��، وم��ا خلل اإلجراءات 
�� ز�ادة  أثر  املتبعة إلزالة ا��الفات والتعديات، مما 
التعديات ع�� ��ر النيل وشبكة ال��ع واملصارف، كما 
الذي  األمر  رادعة،  ل�ست  ا��الية  العقو�ات  أن 

�ستلزم �شديد هذه العقو�ات لردع ا��الف�ن.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وز�ر املوارد املائية 
االهتمام  لتؤكد  تأ�ي  القانون  �عديالت  إن  والري، 
املائية  للموارد  الدولة  توليھ  أن  يجب  الذي  الكب�� 
ا��وفية،  مياهها  وحماية  عل��ا،  ا��فاظ  وضرورة 
ودعم  املا�ي  األمن  بتحقيق  الكفيلة  الوسائل  واتخاذ 
البحث العل�� �� هذا ا��ال، وكفالة حق �ل مواطن 
�� التمتع ب��ر النيل، وتحر�م التعدي ع�� حرم النيل 
أو اإلضرار بالب�ئة ال��ر�ة، و�لف الدولة بإزالة ما يقع 
ينظمھ  الذي  النحو  ع��  وذلك  �عديات،  من  عليھ 
بحماية  الدولة  يلزم  القانون  أن  إ��  الفتا  القانون، 
بحارها وشواط��ا و�ح��ا��ا وممرا��ا املائية ومحميا��ا 
أو  تلو���ا  أو  عل��ا  التعدي  وحظر  الطبيعية، 

استخدامها فيما ي�نا�� مع طبيع��ا.
ظل   �� تأ�ي  القانون  أهمية  أن  إ��  الوز�ر  ولفت 
املوارد  إدارة  منظومة  تواجھ  ال��  املتنوعة  التحديات 
املائية  املوارد  محدودية   �� واملتمثلة  بمصر،  املائية 
املطلو�ة �� ظل ثبات حصة مصر من مياه ��ر النيل، 
وز�ادة  املياه،  مصادر  تلوث  معدالت  وارتفاع 

املتطلبات املائية �� القطاعات ا��تلفة من زراعة .

مرافق  ع��  التعدي  ظاهرة  وتنامي  وصناعة  وشرب 
ونظم شب�ات الري والصرف �س�ب ز�ادة ال�شاطات 
مشروعات  إلقامة  وا��اجة  ا��تلفة،  الس�انية 
التوسع �� استصالح األرا���، والتأث��ات الناتجة من 
التغ��ات املناخية ومواجهة مخاطر األمطار والسيول 
ا��ديثة  النظم  لتطبيق  وا��اجة  م��ا،  واالستفادة 
والري  املائية  املوارد  مجال   �� املتطورة  والتكنولوجيا 
أو  واإل�شاء  التصميم  أساليب   �� سواء  والصرف، 

اإلدارة وال�شغيل والصيانة
وأشار إ�� أنھ �� س�يل تحقيق ذلك، عكفت وزارة الري 
القانون،  هذا  مراجعة  ع��  املاضية  الف��ة  خالل 
الري  مجال   �� والقرارات  القوان�ن  �ل  وتوحيد 
والري،  املائية  املوارد  قانون  مس��  تحت  والصرف 
لت�س�� التعامل ب�ن جمهور املنتفع�ن وأجهزة الوزارة 
لهم،  املقدمة  ا��دمات  وتطو�ر  وتحس�ن  ا��تلفة 
أفضل  واس�ثمارها  الدولة  موارد  ع��  وا��فاظ 
اس�ثمار، وا��فاظ ع�� املرافق العامة املتمثلة �� ��ر 

النيل وشب�ات ال��ع واملصارف.

وزارة الموارد المائية والري
توحید قوانین الري والصرف في قانون واحد 

لتعظیم االستفادة من الموارد المائیة

٢٠ ١٩

املوافق ١٨  املائية والري، األحد  املوارد  وضعت وزارة 
مشروع  ع��  املق��حات  من  عددا  ٢٠١٧م،  يونيھ 
قانون املوارد املائية والري، ال��اما بالدستور املصري 
�� املادت�ن (٤٤ و٤٥) بحماية ��ر النيل، وا��فاظ ع�� 
حقوق مصر التار�خية املتعلقة بھ، وتوحيدا للقوان�ن 
�ل  �عا��  مادة   ١٣٣ تضم  والصرف  للري  املتعددة 
الثغرات السابقة وتحقق �عظيم االستفادة من املوارد 
هذا   �� الدولة  واس��اتيجيات  خطط  وتنفيذ  املائية، 

ا��ال.
من  عدد  استحداث  تم  الري،  وزارة  لبيان  ووفقا 
باب  بي��ا  من  ا��ديد،  القانون  �عديالت   �� األبواب 
ل��زان  املراقبة  ونظم  ا��وفية  املياه  بإدارة  خاص 
ا��و��، وتنظيم ا��ركة ال��ر�ة واملرا��� والعائمات، 
أخطار  مواجهة  ي�ناول  للسيول  فصل  واستحداث 
ع��  با��فاظ  ا��اصة  واألح�ام  والسيول  األمطار 
مخرات السيول وم�شآت ا��ماية واألودية الطبيعية، 
ولضمان االستفادة من مياه األمطار والسيول فضال 

عن ا��ماية من أخطارها



تاريخ

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وز�ر املوارد املائية 
االهتمام  لتؤكد  تأ�ي  القانون  �عديالت  إن  والري، 
املائية  للموارد  الدولة  توليھ  أن  يجب  الذي  الكب�� 
ا��وفية،  مياهها  وحماية  عل��ا،  ا��فاظ  وضرورة 
ودعم  املا�ي  األمن  بتحقيق  الكفيلة  الوسائل  واتخاذ 
البحث العل�� �� هذا ا��ال، وكفالة حق �ل مواطن 
�� التمتع ب��ر النيل، وتحر�م التعدي ع�� حرم النيل 
أو اإلضرار بالب�ئة ال��ر�ة، و�لف الدولة بإزالة ما يقع 
ينظمھ  الذي  النحو  ع��  وذلك  �عديات،  من  عليھ 
بحماية  الدولة  يلزم  القانون  أن  إ��  الفتا  القانون، 
بحارها وشواط��ا و�ح��ا��ا وممرا��ا املائية ومحميا��ا 
أو  تلو���ا  أو  عل��ا  التعدي  وحظر  الطبيعية، 

استخدامها فيما ي�نا�� مع طبيع��ا.
ظل   �� تأ�ي  القانون  أهمية  أن  إ��  الوز�ر  ولفت 
املوارد  إدارة  منظومة  تواجھ  ال��  املتنوعة  التحديات 
املائية  املوارد  محدودية   �� واملتمثلة  بمصر،  املائية 
املطلو�ة �� ظل ثبات حصة مصر من مياه ��ر النيل، 
وز�ادة  املياه،  مصادر  تلوث  معدالت  وارتفاع 

املتطلبات املائية �� القطاعات ا��تلفة من زراعة .

إنجازات بأيادي مصريةالسد العالي
ترعة االبراهيمية

إن الشعب الذى ب�� األهرام إجالال للموت، قادر ع�� بناء السد هرما جديدا، تقديرا وتكر�ما ل��ياة".. ��ذه ال�لمات 
مصر  حق  سيحفظ  ما�ى  سد  أك��  لبناء  وق��ا  مصر  حلم  ع��  يتحدث  الناصر  عبد  جمال  الراحل  الزعيم  �ان 
االس��اتي�� من املياه، و�الفعل يحتفل املصر�ون، اليوم املوافق، ا��امس عشر من شهر يناير من �ل عام بالذكرى 
السنو�ة ألهم مشروع هند��� خالل القرن العشر�ن، فنحتفل اليوم بمرور ٤٨ عاما ع�� افتتاح السد العا��، �� عام 
١٩٧١، والذى تم التخطيط لبنائھ �عد أن تقدم املهندس املصرى اليونا�ى أدر�ان دان�نوس بمق��ح إ�شائھ لتنطلق 

أعمال البناء بھ �� عام ١٩٦٠، بتمو�ل رو��� بلغ نحو ٤٥٠ مليون جنيھ.
معركة حاسمة خاضها الزعيم جمال عبد الناصر �سواعد املصر��ن، �انت ذرو��ا عندما رفضت عدة دول أورو�ية 
تمو�ل املشروع، إال أن االتحاد السوفي�� وافق ع�� إقراض مصر ت�لفة املشروع، �عد أن ��ب البنك الدو�� عرضھ 
بتحمل ر�ع الت�لفة، وانطلق املشروع رغم هذه التحديات ليتكمل بناء السّد العا�� وهو سد ما�ي ع�� ��ر النيل �� 
 �� التحكم ع�� 

ً
جنوب مصر، أ���� �� عهد جمال عبد الناصر و قد ساعد السوفي�ت �� بناءه وقد ساعد السد كث��ا

تدفق املياه والتخفيف من آثار فيضان النيل. �ستخدم لتوليد الكهر�اء �� مصر. طول السد ٣٦٠٠ م��، عرض القاع 
٩٨٠ م��، عرض القمة ٤٠ م��ا، واالرتفاع ١١١ م�� فوق قاع النيل من م�سوب  ٨٥ا�� م�سوب ١٩٦. ��م جسم السد 
٤٣ مليون م�� مكعب من إسمنت وحديد ومواد أخرى، و�مكن أن يمر خالل السد تدفق ما�ي يصل إ�� ١١,٠٠٠ م�� 
مكعب من املاء �� الثانية الواحدة. بدأ بناء السد �� عام ١٩٦٠ وقد قدرت الت�لفة اإلجمالية بمليار دوالر شطب ثل��ا 
من قبل االتحاد السوفيي��. عمل �� بناء السد ٤٠٠ خب�� سوفيي�� وأكمل بناؤه �� ١٩٦٨. ثّ�ت آخر ١٢ مولد كهر�ا�ي 
�عو�ض  وعدم  النيل  ��ر  خصو�ة  تقليل  إ��  العا��  السد  أدى  ولكن   .١٩٧١ عام   ��  

ً
رسميا السد  وافتتح   ١٩٧٠  ��

املصبات �� دمياط ورأس ال�� بالط�� مما ��دد �غرق الدلتا �عد نحو أك�� من مائة عام و�س�ب �عض العوامل األخرى 
مثل االحتباس ا��راري وذو�ان ا��ليد بالقطب�ن الشما�� وا��نو�ي بتأث�� سل�� من طبقة األوزون.

أعظم  و�عد  �� مصر،  ترعة  أطول  اإلبراهيمية  ترعة 
�� عهد ا��ديوي إسماعيل، و�عد  ال�� أ�ش�ت  ال��ع 
تأخذ  قاطبة،  العالم   �� الري  م�شآت  أعظم  من 
مياهها من النيل عند أسيوط، وت�ت�� عند (أشمنت) 
بمحافظة ب�� سو�ف، و�بلغ طولها ٣١١كم،من امام 
وتخدم  يوسف  بحر  ع��  ��اي��ا  ح��  اسيوط  قناطر 
شأ��ا  عظم  ع��  يدلل  وهذا  فدان  زمام١٦٥٨٦٩٨ 
وا�ساع مداها، و�� تروي محافظات أسيوط واملنيا 
تصميمها  وضع   �� الفضل  و�رجع   . سو�ف،  و��� 
و��شا��ا إ�� املهندس املصري دو�دار محمد باشا، و 
ا لهندسة الوجھ القب��، وقد بدء بإ�شا��ا 

ً
�ان مف�ش

سنھ ١٨٦٧، واشتغل �� حفرها نحو مائھ ألف �سمھ 
بطر�ق ال��رة (العونة)، وتم حفرها سنة ١٨٧٣، أي 
أن إنجازها اقت��� ست سنوات تقر�ًبا وتو�� ب��ت 
 للتصميم الذي وضعھ، وملا 

ً
باشا مالحظة العمل طبقا

خلفھ  البحري  الوجھ  إ��  العمل  خالل   �� انتقل 
املهندس الكب�� سالمة باشا، الذي تو�� إ�شاء قناطر 
ال��عة، ثم خلفھ إسماعيل باشا محمد، و�ان عهده 
تمام العمل، وملا أ�ش�ت ال��عة وقاطعت بحر يوسف 
القديم تحول فمھ من النيل وصار �ستمد ماءه م��ا 
م��ا،  مياههما  واستمدتا  املستجدة،  "الفشن"  عند 
أطيان  ع��  العميم  الفضل  ال��عة  لهذه  �ان  وقد 
زاد  إذ  سو�ف،  ب��  إ��  أسيوط  من  القب��  الوجھ 
نظام  إ��  ا��ياض  ري  من  ف��ا  الري  وتحول  خص��ا 
السكر  قصب  زراعة  ف��ا  وا�سعت  الصيفي،  الري 
االعمال  أعظم  من  ال��عة  هذة  صنفت  والقطن. 
بدون  ال��عة  هذة  شق  تم  حيث  العالم   �� اليدو�ة 
تروي  ا��ا  إ��  باإلضافة  تكنولوجيا  أي  استخدام 

٢٢حوا�� ٢ مليون فدان. ٢١

السد العا��
صورة ترجع إ�� عام ١٨٥١ وتمثل القنطرة ال�� تبدأ

 عندها ال��عة اإلبراهيمية بمدينة أسيوط

ترعة االبراهيمية مع بحر يوسف

 منظر عام ل��عة االبراهيمية 



تاريخ

قال ( شمس الدين )  -  نقال عن ترجمة املسيو دى سا���  ان ترعة القاهرة بحسب �سمي��ا  أ�شأها أحد ملوك مصر  
املس�� ( تارس�س بن ماليا ) الذى �ان م���عا كر���  ا��كم عندما جاء سيدنا إبراهيم  ا�� مصر.

وقال ( أحمد بن ع�� املقر�زي ) مؤرخ مسلم، شيخ املؤرخ�ن العرب 
 أن هذه القناة �انت قد حفرت لوالدة سيدنا إسماعيل مدة اقام��ا بمكھ . 

وهذه معلومات من الكتاب االغر�قيون أو الالتي�يون القدماء الذين �انوا قبل العرب.
ه��ودوت  هو اقدم املؤرخ�ن الذين سافروا ا�� مصر  قال ان ( ني�وس  بن �سامتي�وس ) �ان أول من شرع �� وصل 
النيل ببحر  أر���يا بواسطة قناة بدأ �� حفرها ، وأن  ( داسا ) ملك الفرس امر بأعادة حفرها  و�ان طولها مس��ة 

مالحھ أر�عة ايام ف��ا ، وعرضها يكفى لس�� مركب�ن بمجاديفهما واملياة ال�� �غذ��ا تأ�ى من النيل .
املصدر :( لينان دى بلفون بك – مذكرات عن أعمال املنافع العامة الك��ى ال�� تمت بمصر سنة - ١٨٧٢ )

ول��ديث بقية �� العدد القادم

القناة المالحية  التى تجتاز برزخ السويس كانت 
موجودة منذ أقدم العصور التاريخية 

لهذه  اهتمامھ  من  قسط  أك��  الكب��  ع��  محمد  أو�� 
القناطر و�انت شاغلة الشاغل ، اذا �ان يتلهف و�توق 
أ�ان  سواء  بك  لينان  للمسيو  قال  انھ  ح��  عملها  ا�� 
ذلك من تلقاء نفسة أم با�عاز من أحد اال��اص ، انھ 
ي�ب�� هدم اهرامات ا����ة ألخذ أ��ارها واستعمالها 

�� أقامة هذه القناطر.
الباعث  الطلب  �� هذا  بالنظر  لينان بك  املسيو  امعن 
البالد  بحالة  تام  علم  ع��  جنابة  �ان  وملا   ، لالسف 
والرجال وأولياء األمور فأنھ رأى اذا أبدى أد�ى مالحظھ 
أو رفض عمال همجيا ( مخر�ا لآلثار) كهذا فقد يتقدم 
غ��ه �� ا��ال ال ي��م عن اخراج هذه الفكرة ا��اطئة 

ا�� ح�� التنفيذ ،

 ان يمأل أحد األهرامات باأللغام 
ً
 و�ان من املمكن أيضا

و��سفھ للت��يل ب�نفيذ العمل ، غ�� ان املسيو لينان 
ا��  بالتوجھ  لھ  السماح  طلب  اع��اض  أى  ابداء  بدل 

موقع العمل ومعاي�تھ ، ووضع مشروع عن هدمھ.
فتالفت ��نة من نظارة ا��ارجية  واالشغال العمومية  

واملعارف العمومية ، 
وتوجهت معھ ا�� االهرامات فوضع املسيو لينان بذمة 
واخالص مشروعا لهدم االهرامات ، واثقا �ل الوثوق 
هذه  ماتطلبة  ب�ن  املقارنة  وقت  يح�ن  عندما  بأنھ 
استغالل  ع��  ماس�نفق  و��ن  نفقات  من  العملية 
هذه  مزايا  ا��  ال��اية   �� الرجوع  من  البد  ا��اجر 

الوسيلھ االخ��ة ، فيؤثرو��ا ع�� هدم االهرامات

هدم االهرامات لجلب االحجار الالزمة لبناء القناطر

٢٤ ٢٣

قناة السو�س قديما

االهرامات و ابو الهول



قاموس

٢٦ ٢٥

وزاره املوارد املائية و الري

قطاع التخطيط

مص��ة الري

مص��ة املي�اني�او الكهر�اء

الهيئة املصر�ة العامة العامة ملشروعات الصرف

الهيئة املصر�ة العامة للمساحة

الهيئة املصر�ة العامة ��ماية الشواطئ

الهيئة املصر�ة العامة لسد العا�� وخزان اسوان

قطاع مكتب الوز�ر

قطاع مياه النيل

قطاع التدر�ب االقلي�� للموارد املائية و الري

الشركة القابضة للري و الصرف

املركز القومي لبحوث املياه

 قول هللا �عا��:" والال�ي تخافون �شوزهن فعظوهن وا��روهن �� املضاجع واضر�وهن فإن 
أطعنكم فال تبغوا عل��ن س�يال إن هللا �ان علًيا كب��ا"

                                                                                        سورة ال�ساء آية رقم٣٤         

سورة املائدة، آية ١٩

تصاعدية،  تواتر�ة  عقو�ة  الكر�مة  اآلية  هذه   �� نراه  ا��الفة  أي  الناشز  للمرأة  العقو�ة  إن 
 �� ال��ر  فيكون  �ستج�ن  لم  فإن  واإلرشاد  والن��  ا��سن  والكالم  بالوعظ  تكون  بالبداية 
�لمة  أما  الغرفة.  داخل   �� هنا  وال��ر  املرأة  ع��  وال��بو�ة  النفسية  دالل��ا  لها  وهذه  املضاجع 
واضر�وهن ف�� ل�ست باملدلول الفع�� للضرب باليد أو العصا إلن الضرب هنا هو املباعدة أو 

االبتعاد خارج ب�ت الزوجية

Nile water sesctor

Holding Company for irrigation and drainage

Regional training sector  for water resources and irrigation

تفاسیر من القرآن الكر�م المثل

قول هللا �عا��:" إن الذين آمنوا وعملوا الصا��ات لهم جنات تجري من تح��ا األ��ار ذلك 
الفوز الكب��"

فالفوز الكب�� هو دخول ا��نة، ولم يذكر هنا ا��لود ف��ا وال وصف درجة النعيم ف��ا

قول هللا �عا��:" قل إ�ى أخاف إن عص�ت ر�ي عذاب يوم عظيم من يصرف عنھ يومئذ فقد 
رحمھ وذلك الفوز املب�ن"

                                                                          سورة األ�عام ،آية ١٦

 سورةال��وج ، آية ١١

وقول هللا �عا��:" قال هللا هذا يوم ينفع الصادق�ن صدقهم لهم جنات تجري من تح��ا 
األ��ار خالدين ف��ا أبدا ر��� هللا ع��م ورضوا عنھ ذلك الفوز العظيم"                                                                                                                 

التلو�ح  بالهش  املراد  ول�س  الغنم،  منھ  لتأ�ل  األوراق  فت�ساقط  ال��ر  �عصاي  أضرب  أي 
بالعصا للزجر. 

                                                                                

الفوز املب�ن هنا: هو فقط أن يصرف عنك العذاب وتزحزح عن النار، فلم يرد ذكر ا��نة هنا، 
فالنجاة من النار فوز مب�ن.

الترجمةالكلمة
Ministry of Water Resources and Irrigation

Planning Sector

Egyptian General Survey Authority

National Water Research Center

Egyptian General Authority for the High Dam and Aswan Reservoir

Egyptian General Authority for Shore Protection

Egyptian General Authority for Drainage Projects

Irrigation Department

Minister's Office Sector

Mechanical and Electrical Department 



تاريخ نشاة اليوم العالمى للمياه

لماذا االحتفال باليوم العالمي للمياه؟

الهدف من اليوم العالمى للمياه 

اليوم العالمى للمياه

الشعارات السنوية لليوم العالمى للمياه  

و�قام احتفال اليوم العال�� للمياه سنو�ا �� ٢٢ آذار/مارس بوصفها وسيلة ��ذب االن�باه إ�� أهمية املياه العذبة، 
والدعوة إ�� اإلدارة املستدامة ملوارد املياه العذبة.

و�سلط اليوم العال�� للمياه الضوء سنو�ا ع�� جانب مع�ن من املياه العذبة.
�ان �عي�ن يوم دو�� لالحتفال باملياه العذبة هو توصية قدمت �� مؤتمر األمم املتحدة املع�� بالبب�ئة والتنمية الذي 
عقد بر�و دي جان��و �� عام ١٩٩٢. وقد استجابت ا��معية العامة لألمم املتحدة بتعي�ن يوم ٢٢ آذار/مارس ١٩٩٣ 
بوصفھ اليوم العال�� األول للمياه. اعتمدت ا��معية العامة لألمم املتحدة القرار  املؤرخ �� ٢٢ �انون األول/د�سم�� 
١٩٩٢، وأعلنت بموجبھ يوم ٢٢ آذار/مارس من �ل عام بوصفھ اليوم الدو�� للمياه، وذلك لالحتفال بھ ابتداء من 
عام ١٩٩٣، وفقا لتوصيات مؤتمر األمم املتحدة املع�� بالب�ئة والتنمية الواردة �� الفصل ١٨  من جدول أعمال 
السياق   �� ا��ال  اليوم، حسب مقت���  تكر�س هذا  إ��  الدول  القرار  ذلك   �� العامة  ا��معية  القرن ٢١.ودعت 
مؤتمرات  وتنظيم  وتوز�ع��ا،  الوثائقية  املواد  �شر  طر�ق  عن  الو��  ز�ادة  قبيل  من  ملموسة  أل�شطة  الوط��، 
جدول  توصيات  وتنفيذ  املياه  موارد  وتنمية  حفظ  �شأن  ومعارض  دراسية  وحلقات  مستدية  مائدة  واجتماعات 

أعمال القرن ٢١

اليوم العال�� للمياه هو فعالية عاملية وفرصة لرفع الو�� باألمور املتصلة باملياه، وإللهام اآلخر�ن التخاذ اإلجراءات 
عام  والتنمية  بالب�ئة  املع��  املتحدة  األمم  مؤتمر  إ��  للمياه  العال��  باليوم  االحتفال  �عود  فارق.  إلحداث  الالزمة 
١٩٩٢، حيث أو��� بفعالية عاملية للمياه. استجابت ا��معية العامة لألمم املتحدة وحددت ٢٢ آذار/مارس ١٩٩٣ 
�أول يوم عال�� للمياه. وعقدت هذه الفعالية سنو�ا منذ ذلك ا���ن. و�� �ل عام، تحدد ��نة األمم املتحدة املعنية 
باملوارد املائية - الكيان الذي ي�سق عمل األمم املتحدة �شأن املياه والصرف الص�� - موضوع اليوم العال�� ملناقشة 
التحديات ا��الية أواملستقبلية. وت�سق ا��ملة بمشاركة من عضوا واحدا أو أك�� من أعضاء ��نة األمم املتحدة 

املعنية باملوارد املائية

ان االهداف  ال�� تم تحديدها �� عام ٢٠١٥ للتنمية املستدامة , تضمنت تام�ن حصول �ل ا�سان ع�� مياه نقية 
وامنة بحلول عام ٢٠٣٠ , وجعل املياه اش�الية اساسية للقضاء ع�� الفقر .

اليوم يركز االن�باه ع�� اهمية توافر املياه النقية , الصرف الص�� واماكن النظافة ودورات املياه �� الدول النامية .
ايضا يركز هذا اليوم ع�� ���يع االدارة املستدامة ملوارد املياه العذبة 

٢٠١٩
الت��ك احد يتخلف عن الركب

�شر التوعية بأهمية واعالء قيمة املياه كحق ا�سا�ى ودعوة ل��ميع ل��اق بركب التنمية املستدامة وتحقيق 
أع�� معدالت الهدف السادس من اهداف ٢٠٣٠

٢٠١٨
الطبيعة الجل املياه

كيفية استخدام الطبيعة للتصدى الضرار الب�ئة وخاصة املرتبطة بتغ�� املناخ و�� االزمة االك�� املتصلة باملياه 
. فهناك فيضانات وجفاف وتلوث ما�ى �� �ل ارجاء العالم 

٢٠١٧
ملاذا اهداراملياه 

وهو عن تقليل واعادة استخدام املياه املهدرة 

٢٨ ٢٧

مناسبات 



أجمل ما قيل عن األم من أشعار

عيد األم هو احتفال ظهر �� مطلع القرن العشر�ن، وأول من فكر �� عيد األم �� مصر �ان ال��في الراحل ع�� أم�ن 
مؤسس جر�دة أخبار اليوم مع أخيھ مصطفى أم�ن حيث طرح ع�� أم�ن �� مقالھ اليومي "فكرة" طرح فكرة االحتفال 
 �� بالدنا و�الد الشرق 

ً
 قوميا

ً
�عيد األم قائال: "ملاذا ال نتفق ع�� يوم من أيام السنة نطلق عليھ "يوم األم" ونجعلھ عيدا

لت وأوالدها  ثم حدث أن قامت إحدى األمهات بز�ارة للراحل مصطفى أم�ن �� مكتبھ وقصت عليھ قص��ا وكيف أ��ا ترمَّ
صغار، ولم ت��وج، وكرست حيا��ا من اجل أوالدها، وظلت ترعاهم ح�� تخرجوا من ا��امعة ثم تزوجوا واستقلوا 
، فكتب مصطفى أم�ن وع�� أم�ن �� عمودهما الشه�� "فكرة" يق��حان تخصيص يوم 

ً
بحيا��م، وانصرفوا ع��ا تماما

أن  البعض  الفكرة، واق��ح  ا��طابات عل��ما ���ع  لها وتذك��ا بفضلها، وا��الت  ا��ميل  لرد  بمثابة يوم  لألم ي�ون 
يخصص أسبوع لألم ول�س مجرد يوم واحد، ورفض آخرون الفكرة ب��ة أن �ل أيام السنة لألم ول�س يوًما واحًدا 
 لألم، 

ً
فقط، لكن أغلبية القراء وافقوا ع�� فكرة تخصيص يوم واحد، و�عدها تقررأن ي�ون يوم ٢١ مارس لي�ون عيدا

وهو أول أيام فصل الر�يع ؛ لي�ون رمًزا للتفتح والصفاء واملشاعر ا��ميلة.
وتحتفل بھ �عض الدول لتكر�م األمهات واألمومة ورابطة األم بأبنا��ا وتأث�� األمهات ع�� ا��تمع. ظهر ذلك برغبة من 
لهن  ال�املة  الرعاية  يؤدون  وال  أمها��م  ��ملون  مجتمعا��م   �� األبناء  وجدوا  أن  �عد  واألورو�ي�ن  الغر�ي�ن  املفكر�ن 
 �� بھ  بھ ح�� صار يحتفل  بأمها��م. الحقا ا�سعت رقعة ا��تفل�ن  السنة ليذكروا األبناء   ��  

ً
فأرادوا أن يجعلوا يوما

العديد من األيام و�� ش�� املدن �� العالم و�� األغلب يحتفل بھ �� شهر ف��اير أو مارس، أوأبر�ل.
      وتجدر اإلشارة، إ�� أن �ل دولة تختلف عن األخرى �� اختيار تار�خ اإلحتفال، فع�� س�يل املثال الدول العر�ية 
تحتفل بھ يوم ٢١ مارس، وال��و�ج تحتفل بھ �� يوم ٢ ف��اير، واألرجنت�ن تحتفل بھ يوم ٣ أكتو�ر، وجنوب أفر�قيا ١ 

يناير، والواليات املتحدة تحتفل بھ �� األحد الثا�ي من شهر مايو.

سعيد عقل

َبد
َ
� البا�� إ�� األ َي... يا َمال�ي يا ُحِ�ّ ِمّ

ُ
أ

د.
َ
َزْل َول

َ
ْم أ

َ
ْرجوَح�� َول

ُ
َزْل َيداِك أ

َ
م ت

َ
َول

فاروق جو�دة:

أماه.. يا أماه
ما أحوج القلب ا��ز�ن لدعوة

كم �انت الدعوات تمنح�� األمان
قد صرت يا أمي هنا

 ذا م�ان
ً
 كب��ا

ً
رجال

وعرفت يا أمي كبار القوم والسلطان..
لكن��.. ما عدت أشعر أن�� إ�سان

محمود درو�ش:

أحن إ�� خ�� أمي
وقهوة أمي
وملسة أمي

وتك�� ��َّ الطفولة
يوًما ع�� صدر يوِم
وأعشق عمري أل�ي

، أ��ل من دمع أمي! إذا متُّ

أبو العالء املعري:

ـِرْم َواِلَدْيـَك ِبـِھ
ْ

ك
َ
أ

َ
الَعْ�ـُش َماٍض ف

ـَراٍم َوِ�ْحـَسـاِن
ْ

ـى ِبـِإك
َ
ْول

َ
مُّ أ

ُ
واأل

ْدِمُنـُھ
ُ
َوَحْسُ�َ�ا ا�َ�ْمـُل َواِإلْرَضـاُع ت

َسـاِن
ْ
لَّ ِإ�

ُ
� 

َ
ـاال

َ
ْمـَراِن ِبالَفْضـِل ن

َ
أ

كر�م معتوق:

مـا  فــوَق  ا 
ً
مــقـامـ وكـان  إال  بـقـافــيـٍة  أمـي  يـا  وهللا  قــلُت  مــا 

ُ
أصـف

َيخضرُّ حقُل حرو�� ح�ن يحملها غـيـٌم ألمي علـيھ الطـيـُب 
ُ

ُيـقتـطف
 قـالوا وقـلُت بـهـا كـل الـمدارِس سـاحـاٌت لـها 

ٌ
واألُم مـدرسـة

ُ
تـقـف

هـا جـئُت بالشعِر أدن��ا لقافي�� كـأنـما األُم �� الال وصـِف 
ُ

تـّتصف
ُإن قلُت �� األِم شعًرا قاَم معتذًرا ها قـد أتـ�ُت أمـاَم ا��ـمِع 

أعـ��ف

نزار قبا�ي:

ولم  األصفر  العالم  طفت  السند،  طفت  الهند،  طفت 
أع��..

ط شعري األشقر
ّ

ع�� امرأة تمش
وتحمل �� حقيب��ا.. إ�ّ� عرا�س السكر

وتكسو�ي إذا أعرى وت�شل�� إذا أع��
أيا أمي.. أيا أمي.. أنا الولد الذي أبحر

وما زالت بخاطره �ع�ش عروسة السكر

  األم
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مناسبات 
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شخصية
أعظم 

 ليحمل رسالة اإلسالم و��شرها إ�� 
ً
� هللا ع�� آلھ وأ��ابھ وسلم هو آخر األن�ياء وخاتم املرسل�ن الذين اصطفاهم هللا من ب�ن ال�شر جميعا

ّ
رسولنا الكر�م محمد ص�

َق) 
َ
ل

َ
خ ِذي 

َّ
ال َك  َرِ�ّ ِباْسِم   

ْ
َرأ

ْ
(اق �عا��:  �� قولھ  بالقراءة، كما جاء  بأمره  بالرسالة، وذلك  و�خباره  �� غار حراء  السالم عليھ  الو�� ج��يل عليھ  نزول  �عد  ال�شر، وذلك 

 لذلك، وفيما ي�� أبرز املعلومات ال�� تصف أشرف ا��لق 
ً
 وم��ه ��ا عن با�� ال�شر �ونھ مؤهال

ً
[العلق:١]، وقد اصطفى املو�� عّز وجل رسولنا محمد لهذه املهمة تحديدا

� هللا عليھ وسلم.
ّ

واملرسل�ن سّيد ال�شر سيدنا محمد بن عبدهللا ص�

هو أبو القاسم محمد بن عبد هللا بن عبد املطلب، ولد �� الثا�ي والعشر�ن من شهر أبر�ل عام 
خمسمئة وواحد وسبع�ن ��رّي، وتو�� �� الثامن من يونيو عام ستمئة وثالثة وعشر�ن لل��رة. 

وِخلقية جليلة  لقية 
ُ

الصالة والسالم بصفات خ نب�نا محمد عليھ أفضل  املو�� عز وجل  مّ��   •
جعلتھ أعظم ال�شر، وا�عكست بصورة مباشرة ع�� سلوكھ القو�م و�عامالتھ اإل�سانّية، كما 

 بحسن املظهر، فاجتمع لديھ جمال الروح وجمال الش�ل، و�انت أبرز صفاتھ ما ي��
ً
تمّ�� أيضا

بجمال   
ً
أيضا وسلم  عليھ  هللا   �

ّ
ص� الن��  اتصف   •

الوجھ، والشعر امل�سدل الذي وصل إ�� ��مة أذنيھ، 
القمر  ذلك   �� �شبھ  والذي  املستدير  األبيض  ووجھ 

والشمس، و��يتھ شديدة الكثافة.

صفات محمد صّلى اهللا عليه وسلم  

الرسول صلي اهللا عليه وسلم

٣٢ ٣١

عليھ  هللا   �
ّ

ص� الن��  اتصف   •
الوجھ،  بجمال   

ً
أيضا وسلم 

إ��  وصل  الذي  امل�سدل  والشعر 
األبيض  ووجھ  أذنيھ،  ��مة 
ذلك   �� �شبھ  والذي  املستدير 
شديدة  و��يتھ  والشمس،  القمر 

الكثافة.

ر، ف���ى �عد ذلك �� ظل 
ّ

 �� سن مبك
ً
يت أيضا

ّ
 لألب �� ظل رعاية أمھ ال�� توف

ً
• عاش ي�يما

جده عبد املطلب، و�عد وفاة جده ذهب ليع�ش مع عمھ أ�ي طالب.

� هللا عليھ وسلم �عمل �� الر��، ثم عمل �� مهنة التجارة.
ّ

• �ان ص�

• تزّوج �� ُعمر ا��امسة والعشر�ن من  السيدة خديجة ب�ت خو�لد ر��� هللا ع��ا.

.
ً
� عن ُعمر يناهز الثالثة وست�ن عاما

ّ
و�

ُ
• ُ�عث برسالة اإلسالم �� سن األر�ع�ن. ت

• بلغ عدد زوجاتھ ثالث عشرة زوجة، و�انت إحداهن نصرانّية.

• عدد الغزوات ال�� خاضها سبع وعشرون غزوة. 

�افة   �� والرحمة  باملودة  اتصف   •
املعشر  طيب  عن   

ً
فضال �عامالتھ، 

واملغفرة وشدة ال�سامح والعفو ح�� 
عن األعداء والوفاء بالعهود ال�� �ان 

يقطعها.

لم  ھ 
ّ
إن ا��ميع، وقيل عنھ  التحية ع��  يلقي  �ان   •

���ب يده عند السالم قط إ�� أن ���ب الطرف 
اآلخر يده.

• التواضع والصدق واألمانة، و�ان ال يفّرق �� �عاملھ 
ال�شوش  بوجهھ  ا��ميع  و�صافح  وآخر،  ��ص  ب�ن 

.
ً
. امتلك فنَّ ا��ديث واإلصغاء معا

ً
املب�سم دوما



٣٤ ٣٣

شخصيات 

شخصيات أثرت الرى المصرى
على باشا مبارك 

نشأتھ وتعلیمھ: 
واتيح من خاللها  ا��ندية  �� سلك  التحق وهو صغ��  �� عام١٨٢٤  برنبال مركز دكر�س دقهلية  من مواليد قر�ة 
 ل�اتب �� ( ابو كب�� ) شرقية  ثم 

ً
 ، �عدها ا��قھ أبوه مساعدا

َ
االلتحاق بمدرسة القصر العي�� و�ان عمره ١٣ عاما

 ملساح يقوم بم�� األرا��� الزراعية وقد ساعدة �� ذلك حبھ للعلوم الهندسية ثم التحق باملهند��انة �� 
ً
مساعدا

عام ١٨٣٦ وتخرج م��ا عام ١٨٤٤ أختاره سليمان باشا ضمن البعثة ا��امسة ال�� أوفدها محمد ع�� باشا ا�� فر�سا 
لدراسة الهندسة املدنية ب�لية ( أمت�� )

المناصب التى توالھا:
 بحاشية ا��ديوى 

ً
باملدرسة ا��ر�ية بطرة عام ١٨٥١ ثم ضابطا  

ً
باملهند��انة عام ١٨٤٤ ثم مدرسا  

ً
ع�ن مدرسا

عباس عام ١٨٥٤وأ�عم علية برتبة أم��الى.
 لالشغال العمومية من ١٥ أبر�ل ١٨٦٨ ع�� ف��ات متفرقة �� 

ً
 لالوقاف عدة مرات وناظرا

ً
 للمعارف وناظرا

ً
ع�ن ناظرا

حكم عباس حل�� االول وحكم ا��ديوى اسماعيل واخر مرة تو�� نظارة االشغال العمومية �� ٢٠ أغسطس ١٨٨٢ 
يناير ١٨٨٤ إحتجاجا ع�� طلب إنجل��ا من مصراال���اب من  �� وزارة محمد شر�ف باشا وال�� استقالت �� ٧ 

السودان ( ف��ة ما �عد االحتالل).

ابرز اعمالھ فى الرى
 للقناطر ا����ية ع�� تنفيذ الر�اح املنو�� وقنطرة الفم ا��اص ��ا.

ً
* أشرف بجانب �ونھ ناظرا

* أشرف ع�� تصميم وتنفيذ عدد كب�� من ال��ع والقناطر بالوجھ البحرى والقب��.
* إهتم برى ا��زر وا��ياض عالية املناس�ب و�ان اك�� اهتمامھ بمدير�ة الفيوم �عد ان عطلت زراع��ا �عد فيضانات 

منخفضة فبذل عدة محاوالت لتغي�� نظام الرى القديم ف��ا وعدل �� س�� ال��ع ال�� تقع �� أراض��ا.
* عمل ع�� إعفاء من ال�ساعده ��تھ �� شق ال��ع و�قامة ا��سور نظ�� دفع قليل من املال ال��ا تتم عن طر�ق 

ال��رة.
 حيث بدأ يتعاقد مع الشر�ات واملقاول�ن لتنفيذ االعمال ال�� �انت تتم عن طر�ق 

ً
* عمل ع�� الغاء ال��رة ��ائيا

ال��رة.

محاولة إصالح القناطر:
اصبحت القناطر ا����ية جسد بال روح حينما ار�د ��ز املياه عل��ا إنبعثت �ل املياه امل��وزة من خالل العيون 
القناطر  حالة  عن  تقر�ر  لتقديم   ١٨٥٢ عام  �س�ت�ن  القناطر  بناء  �عد  ��نة   اول  ت�ونت  باالساسات  والفوارات 
ومق��حات إصالحها ثم ت�ونت ��نة أخرى برئاسة لينان بك عام ١٨٦١ وانضم ال��ا عدد من ا����اء االجانب و�� عام 
وأكتاف  للفرش  الالزمھ  ال��ميمات  بخصوص  املقدم  التقر�ر   �� ونظرت  الداليھ  املسيو  برئاسة  ��نة  ت�ونت   ١٨٧١

وعقود القناطر، 
ثم �عد ذلك احيل هذان التقر�ران من ا��ديوى ا�� �ل من ع�� باشا مبارك ومصطفى ب��ت وألول مره �� تار�خ مصر 
ا��ديث يتو�� أبناؤها مراجعھ تقار�ر فنية من ا����اء االجانب الكبار وقد رفض �ل من ع�� باشا مبارك ومصطفى 
ب��ت ا��لول املق��حة �� التقار�ر واق��ح ع�� مبارك باشا بإ�شاء ما�شبھ قناطر جديدة ع�� ان ت��ك القناطر للمرور 

عل��ا فقط وتم تنفيذ ذلك �عد عدد من السن�ن.

أفكاره عن ضبط النیل
االيراد  من  ا��تلفة  ا��اصيل  و�حتياج  ال��ر  إيراد  موضوع   ( مصر  نيل  تدب��   �� الفكر  نخبة   ) كتابة   �� ناقش   *
والفائض �عد ذلك �� فر�� النيل بما يكفى للمالحھ ال��ر�ة واق��ح عمل ا��زانات ع�� النيل ليخزن ف��ا املاء الزائد �� 

 من ضياعة �� البحر لي�تفع بھ عند ا��اجة.
ً
ف��ة الفيضانات بدال

مؤلفاتھ:
 من الكتب م��ا :

ً
 كب��ا

ً
ألف عددا

- نخبة الفكر �� تدب�� نيل مصر
- ا��طط التوفيقية

- علم الدين
- تنو�ر االفهام �� �غذى األجسام

- خواص اإلعداد
- تذكرة املهندس�ن وتبصرة الراغب�ن

وقد حصل علي نیاشین رفیعة من إمبراطور النمسا وإمبراطور فرنسا وملك فرنسا.

وفاتھ: 
تو�� ١١ من نوفم�� عام ١٨٩٣.

- خالصة تار�خ العرب
- امل��ان �� األق�سة واألوزان

- طر�ق ال��اء والتمر�ن ع�� القراءة
- حقائق األخبار �� أوصاف البحار

األوسمة والنياش�ن 
- الن�شان ا��يدى من الدرجة األو��.



٣٦ ٣٥

رياضة 

تاریخ البطولةكاس االمم االفریقیة
ان��اء  من  الكرة  جماه��  ت�تظرها  ال��  القار�ة  البطوالت  ك��يات  من  واحدة  األفر�قية  األمم  �أس  بطولة  �عد 
ال���ة لبداية ال���ة ال�� تل��ا ملا تحفل بھ من إثارة ومتعة. ففي عام ١٩٥٦ وتحديدا �� يوم الثامن من يونيو 
اجتمع املصر�ون عبد العز�ز سالم (أول رئ�س لإلتحاد األفر�قي) ومحمد لطيف و�وسف محمد مع السوداني�ن 
بلشبونة  افي�يدا  فندق   �� فيل  وليم  أفر�قي  وا��نوب  محمد  ا��ليم  وعبد  محمد  و�دوي  شداد  الرحيم  عبد 

عاصمة ال���غال ع�� هامش اجتماع
األفر�قية وكذلك  الكرة  �سهر ع�� شؤون  قاري  اتحاد  تأس�س   �� يفكرون  و�دأوا  بالفيفا  ا��اص  ال�و�غرس 
تدش�ن بطولة تقوم ع�� فكرة املنافسة ب�ن �ل دول القارة فيما بي��م لتحديد البطل الذي يجلس ع�� عرش 
القارة السمراء. و�الفعل ت�لل جهد الرواد بالنجاح و�عد مرور ثمانية أشهر عقد االجتماع التأس���� لإلتحاد 
أول  بداية  عن  معلن�ن  ا��رطوم   �� الكرة  خلف  يركضون  والسودان  مصر  العبو  �ان  بيوم�ن  االجتماع  و�عد 
مسابقة ل�أس األمم األفر�قية وال�� أقيمت �� يوم ١٠ ف��اير لعام ١٩٥٧ بإستاد ا��رطوم وفاز الفراعنة ��د�� 
رأفت عطية ومحمد دياب العطار (الديبة) �� ح�ن ��ل صقور ا��ديان هدف وحيدا. و�ان الدكتور السودا�ي 
عبد ا��ليم محمد هو صاحب فكرة إقامة أول بطولة �� السودان. وأقيمت �عد ذلك البطوالت تباعا. وشهدت 
البطولة �� ف��ة الست�نات نظاما عشوائيا �� إقامة البطولة فتارة تجدها تقام �� السنة التالية ألخر ���ة وتارة 
ذلك  بإثيو�يا عام ١٩٦٨ ومنذ  السادسة  البطولة  أقيمت  �عد ثالث سنوات ح��  تقام  وتارة  �عد س�ت�ن  تقام 

التار�خ وأصبح للبطولة نظاما متعارف عليھ وهو إقام��ا �ل س�ت�ن �� دولة أفر�قية ما.

المالعب المصریة تسابق الزمن الستضافة االمم االفریقیة
�� عام ١٩٦٥ أقّر االتحاد األفر�قي لكرة القدم قاعدة �سمح لالعب�ن اثن�ن فقط من الالعب�ن ا����ف�ن خارج 
بلدا��م باللعب ضمن منتخاب��م الوطنية أثناء بطولة �أس أمم أفر�قيا، رغبة ً منھ �� تطو�ر الكرة األفر�قية، 
لنواٍد  اللعب  يفضلون  األفارقة  الالعب�ن  أن  الحظ  عندما   ١٩٨٢ عام  القاعدة  تلك  بإلغاء  االتحاد  قام  لكن 

 من اللعب للمنتخبات الوطنية.
ً
أورو�ية لتحقيق دخٍل عاٍل، بدال

 إ�� التغي�� 
ً
أّدي �غي�� نظام �أس القارات لكرة القدم من بطولة �ل عام�ن، إ�� بطولة �ل أر�عة أعوام، إضافة

االست�نا�ي لبطولة �أس األمم األفر�قية لكرة القدم من السنوات الزوجية إ�� السنوات الفردية (منذ دورة عام 
٢٠١٣)، إ�� حرمان عدد من املنتخبات الفائزة ببطولة �أس أفر�قيا من املشاركة �� �أس القارات، مثل مصر، 

زامبيا، ساحل العاج، أبطال دورات ٢٠١٠، ٢٠١٢، ٢٠١٥ ع�� التوا��.
يوم  اجتماع  �عد  منتخب   ٢٤ إ��   ١٦ من  املشاركة  الفرق  عدد  ز�ادة  القدم  لكرة  األفر�قي  االتحاد  قرر  وقد 
ا��م�س املوافق ٢٠ يوليو ٢٠١٧ �� اجتماع الر�اط ملناقشة املنافسات األفر�قية. كما قرر �� نفس االجتماع 

 من شهري يناير وف��اير
ً
إقامة البطولة �� شهري يونيو و�وليو بدال

قبل ع�� أرض مصر للمرة ا��امسة �� تار�خ الفراعنة، �عد أن 
ُ
لعب بطولة أمم أفر�قيا �� الصيف امل

ُ
نتظر أن ت

ُ
من امل

تم ��ب التنظيم من ال�ام��ون لعدم ا��اهز�ة
من املقرر أن تنطلق ال���ة رقم ٣٢ من مسابقة �أس أمم أفر�قيا �� الصيف املقبل، �عد أن بدأت مالمح املشارك�ن 
 
ً
نتظر منافس��ا ع�� اللقب، بواقع ١٣ منتخبا

ُ
 �عد تأهل أك�� من نصف املنتخبات امل

ً
 فش�ئا

ً
ف��ا تكتمل وتت�� ش�ئا

ح�� اآلن، �� انتظار ما يقرب من ١١ فر�ق آخر من املقرر أن يلتحقوا ��م بمجرد ��اية ا��ولة األخ��ة من التصفيات �� 
قبل.

ُ
مارس امل

 ح�� اآلن للبطولة ال�� �ستضيفها مصر و�س�� الستغالل عام�� األرض وا��مهور 
ً
حيث تأهل ما يقرب من ١٣ منتخبا

من أجل �عو�ض إحباط خسارة البطولة �� ٢٠١٧ �� الدقائق األخ��ة من املباراة ال��ائية أمام ال�ام��ون �عد السقوط 
��دف�ن لهدف، ��ل للفراعنة محمد الن�� قبل أن يقلب األسود الطاولة ��د�� ن�ولو وأبو بكر �� الدقائق األخ��ة من 

عمر اللقاء.
�أس األمم األفر�قية لكرة القدم �� بطولة ينظمها االتحاد األفر�قي لكرة القدم �ل عام�ن ب�ن الدول األفر�قية املتأهلة 
من التصفيات لتحديد بطل القارة األفر�قية و�� مصنفة البطولة الثالثة ع�� العالم �عد �أس العالم و�أس األمم 
األورو�ية لشدة منافسا��ا حيث تضم املنتخبات ال�� تتأهل إ�� ��ائيات البطولة نخبة من الالعب�ن األفارقة ا����ف�ن 
 ١٩٥٧ سنة  البطولة  هذه  أ�ش�ت  األفر�قية.  القارة  داخل  الالعب�ن  أفضل  إ��  باإلضافة  األورو�ية  األندية  أفضل   ��
و�انت أول دولة �ستضيفها السودان. والدولة صاحبة الرقم القيا��� �� عدد مرات الفوز ��ا �� مصر برصيد سبع 

بطوالت، تل��ا ال�ام��ون بخمس بطوالت .



أقدم ۱۰ أندیة فى مصرالتنس

 نادي المصرىنادى السكة
 نادي الترسانةنادى األولیمبى

نادي األھلىنادي الجزیرة
نادي الزمالكنادى سبورتنج

 نادي اإلسماعیلى نادي االتحاد السكندرى

�عا�� نتعرف عل��ا �ش�ل م�سط  
     . ده  الت�س  عالم  و�شوف 
املضرب  كرة  أو  الت�س  ر�اضة 
الر�اضات  أك��  ثا�ي  �عت�� 
كرة  �عد  العالم   �� شعبّية 

القدم،
 ، امللوك  لعبة  د�� 

ُ
ت �انت  وقد 

هم  �انوا  فر�سا  بالء 
ُ
ن إّن  حيث 

اللعبة،  هذه  مارسوا  من  أول 
اليد  كف  باستخدام  وذلك 
املضرب  عن   

ً
بدال الكرة  لضرب 

القرن   �� ذلك  �ان  وقد  حي��ا، 
أقيمت  امليالدي.  عشر  الثالث 
أول بطولة رسمية لهذه الر�اضة 
�� إنجل��ا، �� مدينة و�مبلدون، 

سنة ١٨٨٧م.

ات لعبة الت�س: معدَّ
ملعب الت�س لھ ش�ٌل مستطيٌل 
م)،   ٢٣,٧) أي  قدًما   ٧٨ بطول 
وهو مقسٌم إ�� نصف�ن بواسطة 
أقدام..  ثالثة  ارتفاعها  شبكة 
الت�س طولھ ٢٧ بوصة  مضرب 
إطاٌر مصنوٌع من  لھ  (٦٨ سم)، 
وا��رافيت..  الزجاجّية  األلياف 
كرات الت�س �� كراٌت مطاطّية 
مال�س  الداخل..  من   

ٌ
مفرغة

مناسبة  ت�ون  أن  عل��ا  الت�س 
بحر�ة،  التحرك  لت�يح  ل��سم 
هو  املال�س   �� ما  أهم  ولعلَّ 
من  مصنوٌع  فهو  ا��ذاء، 
ليمنع  كعب  و�ال  القماش 

عب من االنزالق.
ّ
الال

قوان�ن لعبة الت�س:
من املمكن أن تلعب لعبة الت�س داخل 
مب��، أو خارج املبا�ي �� الهواء الطلق، 
الفردّي،  الت�س  نوع�ن:  ع��  و�� 
إ��  ال�سمية  و�عود  الزو�ّ�،  والت�س 
العبان  ي�ون  أن  فإما  الالعب�ن،  عدد 
الزو��،   �� أر�عة  أو  الفردي،   �� فقط 
النقاط ضد  ح�سب 

ُ
ت النوع�ن  و�� كال 

 �� املتنافس�ن  الالعب�ن  من  أي 
الكرة  الالعب  ضرب  إذا  ا��االتاآلتية: 
أك�� من مرة، أو ملسها �� نصف امللعب 
إذا ملس مضرب الالعب  لھ.  ا��ّصص 
قبل  الكرة  ضرب  تم  إذا  الشبكة. 
نصف   �� املوجودة  للشبكة  تجاوزها 
من  جزء  أي  الكرة  ملست  إذا  امللعب. 

جسم الالعب.

٣٨ ٣٧

رياضة 



لغويات 

ماء: (اسم).
ْمواه و مياه ، مث��  ماءان و ماوان و مايان.  

َ
الجمع : أ

الَماُء : سائل عليھ عماد ا��ياة �� األرض ، وهو �� نقائھ شّفاف ال لون لھ وال رائحة وال طعم ، �غ�� عند ۱۰۰ م ، 
حاد ذرت�ن من غاز الهيدروج�ن بذرة واحدة من األك���ن ماٌء 

ّ
ن من اِت د عند درجة الصفر املئوّي ، جز�ئھ يت�وَّ و�تجمَّ

جاٍد / ساخن.

ز.
ّ

ماء نار : حمض الني��يك املرك
ن املاُء إ�� درجة غليانھ أو ما فوقها. بخار الماء : البخار الذي يتصاعد عندما ���َّ

 ، فرس الّ��ر.
َ
َبَقر الماء : ( ا��يوان ) حوت بحرّي �شبھ البقرة

ف من سبعة العب�ن ، و�حاول أن يدخل الكرة 
ّ
ُكَرة الماء : لعبة ر�اضّية ي�بارى ��ا �� املاء فر�قان ، �ّل م��ما مؤل

�� هدف عائم للفر�ق اآلخر.

ع  الماء اَألْبَيض : ( طب ) نوع من األمراض ال�� تص�ب الع�َن �سّ�� ( إظالم عدسة الع�ن )، وذلك ن�يجة تجمُّ
سائل أبيض من الع�ن �� عدس��ا .

 َبَصُرَها .
ُّ

ف
ُ

َيك
َ
ِة الَعْ�ِن ف

َ
ُن ِ�� َوَسِط َحَدق وَّ

َ
َت�

َ
 ت

ٌ
اَوة

َ
اْلَماء اَألْزَرق : ِغش

 وال �ستفيد منھ النبات .
ً
ماء استرطابي : املاء الذي يحيط بحب�بات ال��بة ع�� ش�ل أغشية رقيقة جدا

ِحم   ماء الجنين: (طب ) سائل لزج خاّص �غمر ا��ن�ن �� الرَّ
خرِج من َزْهر ال��تقال ونحوه .

ُ
ماء الّزْهر:ما أ

ماء الّصودا: مياه غاز�ة فّوارة تحتوي ع�� أمالح  و�ستخدم كمشروب .
ماء العيون: املياه ال�� ت�بع من باطن األرض 

ماَء: (فعل). 
ماَء َيُموء ، ُمْؤ ، َمْوًءا وُمَواًء ، فهو َمُئوء.

ت .  : َصاَح ، َصوَّ
ُّ
َماَء الِقط

فروقات تعريف كلمة ماء
الّسموم: الر�ح ا��اّرة بال��ار.

ُموِم  السَّ اَب 
َ

َعذ ا 
َ
ان

َ
َوَوق ْيَنا 

َ
َعل  ُ َّ

� َمنَّ 
َ
ف  ): �عا��  قال 
سورة الطور).

ا�َ�ُرور: الر�ح ا��اّرة بالليل.
َ�ُروُر).سورة فاطر

ْ
 ا�

َ
لُّ َوال

ّ
 الِظ

َ
قال �عا��: (َوال

ا�َ�رور

(األْوَ�ة)                (اإلنابة)    (التو�ة) 

فهو  العقاب  خوف  ب 
ُ
َي� فمن 

صاحب (تو�ة) ، 

من   
ً
خائفا ال   � طاعة  ب 

ُ
َي� ومن 

 �� ثواب
ً
عقاب وال طامعا

وَ�ة)..
َ
فهو صاحب( أ

وف اآلية الكر�مة قال �عا��:
ُھ  ِإنَّ َعْبُد 

ْ
ال ِ�ْعَم   

ً
صاِبرا َوَجْدناُه  ا  ِإنَّ  )

اٌب) . سورة ص وَّ
َ
أ

فهو  الثواب   ��  
ً
طمعا ب 

ُ
َي� ومن 

صاحب (إنابة) ،

 السؤال: فيجوز فيھ أن ي�ون السائل �سأل عما  االستفهام ال ي�ون إال ملا يجهلھ املستفهم فيھ
�علم وعما ال �علم

واالستفهامالسؤال 

 أن اإليجاز: هو أن ُيب�� الكالم ع�� قلة اللفظ وك��ة 
املعا�ي.

أن االختصار هو إلقاؤك فضول األلفاظ من كالم 
املؤلف من غ�� إخالل بمعانيھ

اإليجازاالختصار 

الّسموم

للّنقب فهو اصعب.

ْقًبا)   الكهف آية ٩٧
َ
ُھ ن

َ
اُعوا ل

َ
َهُروُه َوَما اْسَتط

ْ
ن َيظ

َ
اُعوا أ

َ
َما اْسط

َ
(ف

ألّن الصعود فوق السّد أسهل من نقِبِھ قابل هللا �عا�� كال بما يناسُبُھ.
للصعود فهو اسهل

اعوا 
ْ
اسط

ًبا)   الكهف آية ٩٧
ْ

ق
َ
ُھ ن

َ
اُعوا ل

َ
ط

َ
َهُروُه َوَما اْست

ْ
ن َيظ

َ
اُعوا أ

َ
َما اْسط

َ
(ف

اعُوا
َ
اْستط

٣٩٤٠



�عت�� اللغة العر�ية واحدة من أهم اللغات حول العالم ل�ون املتحدث�ن ��ا يبلغ عددهم ٤٨٠ مليون ��ص، وتأ�ي باملركز الرا�ع ألهم لغات العالم طبقا لعدد املتحدث�ن ��ا. وهناك عدد من أغرب ال�لمات �� لغتنا العر�ية وال�� تم تجاهلها 
�� العصور ا��ديثة لصعو�ة نطقها وغراب��ا.

كلمات اندثرت

َبة 
َ
ة , َصَراَمة , َصال ة , ِشدَّ

َ
َحَصان

ة , َمَناَعة. وَّ
ُ
, ق

 ,  
ٌ

ُضْعف  ,  
ٌ
اَوة

َ
َرخ  , ْوٌر 

َ
خ  , ِإْرهاٌق 

ٌ
ة

َ
ُيون

ُ
 , ل

ٌ
ة

َ
دان

َ
َ�ْ�ٌز , ل

مضادها الكلمة  مرادفها 

٤٢َمَتاَنة ٤١

قاخ �واحدة من 
ُ
كما جاءت �لمة ن

يتم  �ان  ال��  ال�لمات  أصعب 

يقال  �ان  قمثال  قديما  تداولها 

قاخ" و�ع�� " أسق�� املاء 
ُ
"أسق�� ن

قاخ" �ع�� 
ُ
العذب" أي أن �لمة " ن

املاء العذب.

ُنقاخ:
�لمة املثعنجر اسم من أسماء 
مثل  العر�ية  اللغة   �� البحر 
لسيدنا  املثعنجر  "وا�شق 
البحر  ا�شق  و�ع��  مو���" 

لسيدنا مو���.

المثعنجر:

حرف  بضم  الُصمادح  �لمة  �ع�� 
شر�ة  "أعط��  مثل  املاء  الصاد 
الُصمادح أرتوي ��ا " أي أعط�� شر�ة 
أسماء  عدة  وللماء  ��ا،  أرتوي  ماء 
أخرى �� اللغة العر�ية تختلف ب�ونھ 

ما�� أو عذب

الُصمادح:
حركة  (أول  لل��وض  تحرك 
تقوم ��ا وأنت ت��ض)، (�لما 

طالبتھ بفلو��� ح��ش). 

حشحش:

(�لما  للب�اء  ��يأ  بمع�� 
شاهد األخبار أهنف).

أهنف:

بمع�� امرأة طيبة الَفم.

َرشوف:

بمع�� رجل قص�� و��م.

كردوم:
ع��  ال�اد  الكسب  الكث�� 

عيالھ

الكاشد:

هو اإلنفاق بإسراف ومبالغة

بيذارة:

لغويات 



٤٤ ٤٣

 تعلم
هل

  �عت�� ا��مل من أقوى ا��يوانات ذاكرة.

�سبة السكر �� الليمون أك�� من �سبة السكر �� الفراولة.

الثعاب�ن ال تق��ب من األماكن ال�� ف��ا رائحة الب��ول .

شرب �أس من املاء البارد �� الصباح ي�شط الكبد ووظائفھ . 

يبلغ عدد أنواع ا��يوانات املتواجدة ع�� األرض مليون حيوان 

أول دولة استخدمت النقود الورقية �� الص�ن 

الغراب هو أول طائر عرف �� األرض .

األيمن؛  وجهك  نصف  مع  يتطابق  ال  األ�سر  وجهك  نصف 
والع�ن  ال�سرى،  األذن  من  أع��  اليم��  األذن  ألّن  وذلك 

االيمن أك�� من الع�ن اال�سر.

برج القاهرة:
يوازي  ما  أي  م��ا   ١٨٧ ارتفاعھ  و�بلغ  ا��ز�رة  منطقة   �� القاهرة  برج  يقع 

ستون طابًقا، وهو أع�� من الهرم األك�� بـ خمس�ن م��ا.
ال��  األ��ار  نفس  و��  األسوا�ي  ا��ران�ت  أ��ار  من  مب�ية  ال��ج  قاعدة 

بن�ت ��ا املعابد واملقابر الفرعونية، وافتتح ال��ج �� ١١ إبر�ل عام ١٩٦١م..

صالح الدين األيوبي:

هو مؤسس الدولة األيو�ية �� مصر.. وهو 
شمال  تكر�ت  بلدة  من  األصل  كردي 

العراق.
ع��  وتدرب  الفقھ  ودرس  القرآن  حفظ 

فنون ا��رب والفروسية .. 
رحل مع والده نجم الدين أيوب إ�� دمشق 
ودخل �� خدمة نور الدين محمود سلطان 
الدين  بھ و�عمھ أسد  الذي استعان  حلب 

�� �سط نفوذه ع�� مصر.
ومن أهم أعمالھ ا�شاء املساجد واملدارس 

و�دأ �� إ�شاء قلعة القاهرة ا��الية و
واحد،  �سور  والفسطاط  القاهرة  أحاط 
عن  ��ا  ودفن  بدمشق  الدين  صالح  وتو�� 

عمر يناهز ا��مسة وخمس�ن عاما..  

مقياس النيل بالروضة
ا��نو�ي  الطرف   �� بالروضة  النيل  مقياس  يقع 
أجمع  وقد  القاهرة،  بمدينة  الروضة  ��ز�رة 
املؤرخون ع�� أن هذا املقياس قد ب�� �� سنة ٢٤٧ 
هـ (٨٦١ م) بأمر املتو�ل ا��ليفة العبا���، و�سبھ 
ابن  املؤرخ  أن  غ��  املأمون،  ا��ليفة  إ��  البعض 
خل�ان قد ذكر ما يؤكد أن اسم ا��ليفة املتو�ل 
�ان محفوًرا �� ا���ر �� نص ���ي�� ع�� شر�ط 
يحيط بفوهة الب�� من أعالها ومعھ تار�خ بنا��ا �� 
يدي  ع��  بن�ت  قد  الب��  وأن   ، ٢٤٧هـ  سنة  رجب 

أحمد بن محمد ا��اسب. 
�ان مقياس النيل �ستخدم لقياس فيضان النيل وع�� أساسھ يتم تحديد الضرائب �� العام الزرا�� الذي ي�� 
عملية القياس، و�عد مقياس النيل بالروضة من امل�شات العباسية، وقد بقى املقياس �لھ �� حالة جيدة بفضل 

أعمال الصيانة واإلصالح ال�� قامت ��ا وزارة األشغال( وزارة املوارد املائية والري) عام ١٩٢٧م.
التوصيف الهند��� للمقياس �انت ا��فرة ال�� عملت لبناء الب�� مر�عة، ال يقل ضلعها عن عشرة أمتار، وال يقل 
والط�ن. و�وجد عمود  األتر�ة  األقل من  م�� مكعب ع��  األمر �ستلزم حفر ١٢٠٠   ف�ان 

ً
م��ا ارتفاعها عن ١٢ 

رخامي مدرج �علوه تاج روما�ي يبلغ طولھ ١٩ ذراع، حفر عليھ عالمات القياس، يتوسط العمود ب�� مر�ع مشيد 
بأ��ار را�عة التصميم يز�د سمكها �لما زاد العمق، وع�� هذا شيد الب�� من ثالث طبقات: السف�� ع�� هيئة 
دائرة، �علوها طبقة مر�عة ضلعها أك�� من قطر الدائرة، واملر�ع العلوي واألخ�� ضلعھ أك�� من املر�ع األوسط. 
وجدير باإلشارة أن سمك ا��دران وتدرجھ ع�� هذا النحو يدل ع�� أن املهندس�ن آنذاك �انوا ع�� علم بالنظر�ة 
الهندسية ا��اصة بازدياد الضغط األفقي لل��بة �لما زاد العمق إ�� أسفل، يجري حول جدران الب�� َدرج يصل إ�� 

القاع.
  يتصل املقياس بالنيل بواسطة ثالثة أنفاق يصب ماؤها �� الب�� من خالل ثالث فتحات �� ا��انب الشر��، ح�� 
إ�� الشمال و�التا�� ال يوجد اتجاه حركة  يظل املاء ساكنا �� الب��، حيث أن حركة املياه �� النيل من ا��نوب 
للمياه �� الناحية الشرقية والغر�ية، �علو هذه الفتحات عقود مدببة ترتكز ع�� أعمدة مدمجة �� ا��دران، ذات 
تيجان وقواعد ناقوسية، و يرتكز العمود الوسطي ع�� قاعدة من ا��شب ا��م�� وذلك ألنھ الوحيد الذي ال 

مرة رابطة وعليھ نقش بال�و�� آلية قرآنية..
َ

يتأثر باملياه وذلك لتث�يتھ من أسفل، ومث�ت من أع�� بواسطة ك

٣٠ ثانية مدة أقصر مسرحية �� التار�خ و�� �عنوان ”Breath“ وال�� ألفها ال�اتب املسر�� اإليرلندي، صامو�ل 
هزلية  مسرحية  كتابة  منھ  أراد  الذي  ت�نان“  ”كين�ث  ال��يطا�ي  ال�اتب  لرغبة  استجابة   ،١٩٦٩ عام  بيكيت، 

الستعراضھ “ أوه! �ل�وتا!“



حادث 
     نيوزيلندا

عالية  أصوات  تصدر  حيث  الغناء  �ستطيع  ا��يتان 
ا��يطات  مياة  ع��   

ً
جدا �عيدة  مسافات  إ��  تصل 

والبحار، و�صف علماء األحياء البحر�ة هذه االصوات 
جمل  إخراج  ع��  قدر��ا  إ��  ذلك  و�رجع  بالغناء، 

موسيقية متنوعة. 

لوال دوران القمر حول األرض، ل�ان الليل ع�� سطح 
 �� الشمس  ول�انت  السواد،  شديد   

ً
حال�ا األرض 

ال�� ستصبح  املتحكم الوحيد �� ظاهر�ي املد وا��زر 
 آنذاك، كما سيصبح اليوم يت�ون من ٦ 

ً
ضعيفة جدا

إ�� ٨ ساعات فقط.

األمطار ال�� ت�ساقط ع�� سطح األرض ع�� ش�ل قطرات 
من املاء او الثلوج، ت�ون ع�� سطح �وكب الزهرة عبارة عن 

حمص الك��يت 

 تضامًنا مع املسلم�ن �� �ل أنحاء العالم إثر 
 ع�� أرواح 

ً
حادث مجزرة نيوز�لندا، وحدادا

ال��وم  جراء  اس�شهدوا  الذين  ال��ايا 
الذي  نيوز�لندا  مذبحة   �� املميت  اإلرها�ي 
ا���سية  األس��ا��  املتطرف  اإلرها�ي  نفذه 
ش��ش  كر�ست  بمدينة  م��دين  ع�� 
اس�شهاد  عن  أسفرت  وال��  ب�يوز�لندا 
خمسون مصلًيا وعشرات ا��ر��، أطفأ برج 

 لو�الة "سبوت�يك" الروسية.
ً
"إيفل" الفر���� أنواره، وفقا

تارانت منفذ ا��زرة، وال�� وقعت يوم  بر��تون هار�سون  امل��م  إ��  القتل  ��مة  النيوز�لندية  السلطات  وقد وجهت 
ا��معة املوافق ١٥ مارس ٢٠١٩م، وال�� أسفرت عن مقتل خمسون مصلًيا و�صابة العشرات وع�� خلفية ا��ادثة، 

�عهدت رئ�سة الوزراء جاس�ندا أرديرن بإصالح قوان�ن األس��ة النار�ة �� البالد

قصيرةشخصية عجائبحوادث

٤٦ ٤٥



قصيرة
قصة 

حكم ملك
 
ً
يوما امللك  هذا  أراد   .  

ً
جّدا واسعة  دولة  يحكم  �ان   

ً
مل�ا أّن  ُيح�ى   

القيام برحلة بر�ة طو�لة .
رق 

ّ
الط  �� امل���  �س�ب  تورما  قد  قّدميھ  أّن  وجد  عودتھ  وخالل 

 يق��� بتغطية �ل شوارع اململكة با��لد ، 
ً
الوعرة ، فأصدر مرسوما

ولكّن أحد مس�شار�ھ أشار عليھ برأي أفضل وهو عمل قطعة جلد 
صغ��ة تحت قدمي امللك فقط. ف�انت هذه بداية �عل األحذية،، .

 �� العالم فال تحاول �غي�� �ّل العالم بل 
ً
فإذا أردت أن �ع�ش هانئا

فــ  حّيك  فـــ  ب�تك  �غي��  حاول  ثم  ومن   . نفسك  من  الّتغي��  ابدأ 
مدي�تك ثّم من العالم ما استطعت

٤٨

تـــــــــــــوت: 
"توت يقول ل��ر موت"من ١١ س�تم�� إ�� ١٠ أكتو�ر

طو�ـــــــــــة:
"طو�ة يخ�� ال��وزة كر�و�ة" من ٩ يناير إ�� ٧ ف��اير.

أمشــــــــ��:
"أمش�� أبو الزعاب�� الكت�� ياخد ال��وزة و�ط��".من ٨ ف��اير إ�� ١٠ مارس

برمهــــــــات: 
"برمهات روح الغيط وهات"من ١٠مارس إ�� ٨ أبر�ل.

برمــــــــودة:
"برمودة ُدق العامودة" من ٩ أبر�ل إ�� ٨ مايو.

�ش�س : 
"�ش�س يك�س الغيط ك�س."من ٩ مايو إ�� ٧ يونيو

بؤونـــــــــــة:
 "بؤونة ا���ر" الشتداد ا��رارة فيھ.من ٨ يونيو إ�� ٧ يوليو.

أبيـــــــــــب: 
"أب�ب فيھ العنب يطيب" من ٨ يوليو إ�� ٩ أغسطس

ِمســـــــَرى:
"ِمسرى تجرى فيھ �ل ترعة ِعسرة"من ٧ أغسطس إ�� ٥ س�تم��

بابــــــــــــة: 
من ١١ أكتو�ر إ�� ٩ نوفم��

وال  مايجي�ش  بابة  زرع  خاب  وان  ال�ّ�ابة  �غلب  بابة  زرع   �� "ان 
لبابة"

هاتـــــــــــور :
"إن فاتك هاتور اص�� ملا السنة تدور".من ١٠ نوفم�� إ�� ٩ د�سم��

ك��ــــــــــك:  
من ١٠ د�سم�� إ�� ٨ ينايرمن ١١ س�تم�� إ�� ١٠ أكتو�ر

المثلالشهر القبطي

٤٧

وامثال
حكم

١
٢

٣
٤

٥

الزو�ا   عند  املرتفعھ  الشفاه  خطوط 
�ع�� عن طبيعھ مرحلھ محبھ ل��ياه .

حز�نھ  عن  للزوايا  النازلھ  ا��طوط 
م��زمھ .

ع��  تدل  دائما  املضمومھ  hالشفاه 
التعا�� واالحتقار 

حب  عن  فتع��  املمتلئھ  الشفاه  اما 
ا��ياه .

متقدمھ  دائما  �انت  ادا  العليا  الشفاه 
ف�� تدل ع�� البغض .

وايا كان خطوط الشفاه ،فال تكفوا عن االبتسام فاالبتسامه طريقك الي الجنه 

أنواع الشفاة:
شخصية

تحليل 



دفتر األحوال
ثورة ١٩٥٢ ضر�ت ا��تمع �� ا��الط و غ��ت مصر 

ع�� الورق فقط
د.مصطفي الفقي �� حوار �� برنامج (يحدث �� مصر)

هناك محاوالت لهدم اإل�سان املصري من داخلھ
د.أسامة �� حوار �� برنامج (يحدث �� مصر)

الرخاء سيعم املنطقة العر�ية إذا توقف دعم اإلرهاب.
الفر�ق ضا�� خلفان ع�� موقع (تو���)

ملاذا ترتفع أسعار (ا��ضار)؟

الننا �ع�ش �� زمن (الطبيخ)

سين سؤال
جيم جواب

من يتجاوز �� حقك,
دون ان ��تم بزعلك ....

ابتره من حياتك !!!!
من يدوس ع�� مشاعرك,

دون أن �عبأ بوجعك ....
أشطبه من قاموسك !!!!

ما أعراض انفصام العقل المصري؟
١-هالوس وضالالت �� صدارة املشهد.

٢جنون العظمة ع�� شاشات الفضائيات.
٣عقد نقص ع�� مواقع التواصل االجتما��

أكذوبة كبرى
إذا وقعت �� مش�لة مع �عض الناس هنا أو هناك..

ال �شغل بالك بالبحث عن حل ير��� جميع األطراف ألنك مهما حاولت لن تر��� أحد .. اهتم بالبحث عن عن حل 
ا مع نفسك .. كن م�سًقا مع ذاتك.. اتبع ا��ل الذي ير��� معتقداتك .. ير��� 

ً
يرضيك أنت فقط .. كن صادق

ثوابتك، ير��� مبادئك، ير��� أف�ارك، ير��� أخالقك .. ا��ل الذي ير��� جميع األطراف أكذو�ة ك��ى .. يروجها 
املنافقون والدجالون...!! 

مهما �انت نوع العالقة 
ف�� عالقة مغشوشة!!

 ال تفكر
مهما �انت م�انة ال��ص..

فهو ��ص مز�ف!!
 ال تنتظر...

مهما �انت ��م الضغوط النفسية..
فاالحتفاظ باالشياء املغشوشة و املز�فة 

جر�مھ �عاقب عل��ا القانون.... 
االخالقي  القانون  و  الجنائي  القانون 

أيضا...

ال تتردد.....

صفيحة زبالة

النائب محمد بدراوي                                                                  التوتك ظاهرة يجب تقني��ا

التوتك ظاهرة يجب التصدي لها        
                                                                 النائب  جون طلعت

تصريح

كاريكاتير

فكر
و
إربح

�� العهد السابق �ان ي�ساءلون ما هو نوع ا���� الذي تر��ھ للتصدير 
ل��ارج؟

١-الع�ش الغ�� با��ديد.. أبو مسام��!
٢-الع�ش الغ�� بال�السيوم.. أبو رمل!

٣-الع�ش الغ�� بال��وت�ن.. أبو حشرات!
إذا توصلت إ�� اإلجابة ال��يحة .

اتصل اآلن ع��(ز�رو  ٣أصفارصفر�ن  )

٥٠

كراكيب

٤٩
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