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الوصف

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.  

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.

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

تصميم و اخراج 
 م/ أميمة عبدالناصر

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

برعاية: دكتورة/ إيمان سيد
رئ�س قطاع التخطيط

إشراف: م/ عب�� نوار
مدير عام املعلومات واألحصاء

 و املشرف ع�� املكتبة املركز�ة 

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

أ/ لو��� صالحأ/ ر�مونا صالح أ/ �شوي ن�يلأ/ ع�� عبد الهادي
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٢ ١

وزیر الموارد المائیة والري أربعة مراسي للتاكسي النھري بالمنصورة:

"المؤتمر األول لروابط مستخدمي المیاه"

متابعات

افتتح
 الدكتور محمد عبد العاطي

عام  يوليو    ٣ املوافق  األر�عاء  يوم   ��
٢٠١٩م

/ محمد  الوز�ر  الدكتور   السيد  قام 
كمال  الدكتور  والسيد  العاطي  عبد 
بافتتاح  الدقهلية  محافظ  شارو�يم 
عدد أر�عة من املرا��� ال��ر�ة ع�� ��ر 
ال��ري  لألتو��س  دمياط  فرع  النيل 
فرع  النيل  ��ر  ع��  ال��ري  والتاك��� 
دمياط داخل مدينة املنصورة والذي 
الوزارة  ب�ن  باملشاركة  ا�شا��م  تم 
إجمالية  بقيمة  الدقهلية  ومحافظة 
 �� وذلك  جن��ا  مليون   ٢٣ الـ  تناهز 

ال��ية و�سهيل حركة  الطرق  �� تخفيف الضغظ ع��  للمساهمة  ال��ري  النقل  بتطو�ر منظومة  الدولة  اهتمام  إطار 
املرور وا��د من الزحام.وتجدر اإلشارة ا�� أن تلك املرا��� �شمل مر��� أم �لثوم  ومر��� ابن لقمان  ومر��� ��رة 
الدر ومر��� رمادا.كما انھ تم إسناد تنفيذ عدد مرَسي�ن من خالل ا��افظة وتحت إشراف أجهزة الوزارة  بت�لفة حوا�� 
جامعة  مب��  وح��  ا��افظة  مب��  من  املنصورة  مدينة  داخل  النقل  منظومة  ��دمة  جنيھ  مليون   ١٦
املنصورة.وس�نطلق �� العمل (األر�عة مرا���) كمرحلة أو�� يوم الس�ت املوافق ٦ابر�ل ٢٠١٩م تبدأ من مر��� أم �لثوم 

بجوار ديوان ا��افظة وت�ت�� بمر��� ا��امعة. 
وس�تم البدء باقامة عدد من املرا��� �شمل ٢ محطة بط��ا ،٣ محطة �شر��ن  وميت غمر، ٤  محطة باجا، ١ محطة 
حائط  باقامة  السفلية  املشاية  توسيع  دراسة  و   ، الكرما  بميت  محطة   ١ دمس�س،  بميت   ١ محطة  سمنود،  بمنية 

خرسا�ي �� املنطقة من قصر الثقافة وح�� جز�رة الورد بطول كيلو و٦٥٠ م�� لتوسعة الشارع.
كما أشار السيد الوز�ر إ�� أن الوزارة بالتعاون مع ا��افظات �س�� أن ي�ون النيل أحد وسائل النقل ب�ن القاهره و�ا�� 

ا��افظات حيث يجرى دراسة امتداد خط النقل ال��ري شماال وجنو�ا ثم وسط القاهرة.

 بالتعاون مع اإلتحاد األورو�ي نظمت وزارة 
املوارد املائية والرى يوم الثالثاء املوافق ٢٣ 
لروابط  األول  "املؤتمر  ٢٠١٩م  عام  ابر�ل 
التجارب  عرض  ��دف  املياه"  مستخدمي 
ترشيد   �� للمزارع�ن  واملم��ة  الرائدة 
تحقيق  لضمان  الزراعة   �� املياه  إس��الك 
التنمية املستدامة؛ وقد تم عقده هذا العام 
بقر�ة  الشهداء  املنوفية – مركز  بمحافظة 
محمد  الدكتور  السيد  و�حضور  أ�شادى 
والرى  املائية  املوارد  وز�ر  العاطى  عبد 
املنوفية  محافظ  عباس  سعيد  واللواء 
وز�ر  نائب  الكما��  احمد  والدكتور 
اإلدارى  واإلصالح  للمتا�عة  التخطيط 
مخرجات  أهم  من  التجارب  هذه  و�عت�� 
 �� ُعقد  الذى  للمياه  االول  القاهرة  اسبوع 
أكتو�ر ٢٠١٨ والذى ي��ز أوجھ التعاون ب�ن 
بالش�ل  املياه  ترشيد   �� واملزارع�ن  الوزارة 
وُ�ضاعف  املستخدمة  املياه  يقلل  الذى 

اإلنتاجية.
     وأشار السيد الدكتور الوز�ر إ�� ان عمل 
ودعم  تب��  هو  والري  املائية  املوارد  وزارة 
املياة  توف��   �� سهم 

ُ
� ال��  التجارب  �افة 

املائية  للموارد  األمثل  االستخدام  وتحقيق 
املتاحة، و�براز مجهودات املزارع�ن للتأقلم 

مع ندرة املياه.   



٤ ٣

أربع وزراء یبحثون إقامة محطات معالجة وتحلیة المیاه   
بنظام 

ZERO LIQUID DISCHARGE
افتتح

 الدكتور محمد عبد العاطي
 مؤتمر تحلیة المیاه الثاني عشر في البلدان العربیة في 

دورتھ الثانیة عشر في جامعة الدول العربیة بالقاھرة
�� يوم الثالثاء املوافق ٢٨ مايو ٢٠١٩م

سعيد  محمد  الدكتور/  السيد  استقبل 
�ل  ا��ر�ى  لإلنتاج  الدولة  وز�ر  العصار 
من: السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي 
السيد  والري،  املائية  املوارد  وز�ر 
وز�ر  ست�ت  أبو  الدين  عز  الدكتور/ 
والسيد  األرا���،  واستصالح  الزراعة 
اإلس�ان  وز�ر  ا��زار  عاصم  الدكتور/ 
واملرافق وا��تمعات العمرانية، وممثل�ن 
والهيئة  والب�ئة  ال��ة  وزار�ّي  عن 
وذلك  املس��ة  بالقوات  الهندسية 
بديوان عام وزارة اإلنتاج ا��ر�ي، ��دف 
محطات  إقامة  مق��حات  استعراض 

((ZLD)Zero Liquid Discharge)      معا��ة وتحلية املياه بنظام
تم خالل االجتماع استعراض أوجھ اإلستفادة من تقنية جديدة ملعا��ة وتحلية املياه بالنظام املذ�ور عاليھ ، وما تتم�� 
الزرا�� والص��    املياه املستخرجة واالستفادة من معا��ة مياه الصرف  نقاء  ارتفاع �سبة  التكنولوجيا من  بھ هذه 
والصنا��، وتتم�� هذه ا��طات أيًضا بإنخفاض ت�لفة اإل�شاء وال�شغيل وصغر املساحة املطلو�ة إلقام��ا ا��طات، 
أيًضا  تتم��  املياه، كما  كب��ة إلنتاج  إ�� سعات وأ��ام  ��ا  الوصول  يمكن  تقليدية  االعتماد ع�� تصميمات  وكذلك 
بإم�انية إعادة تدو�ر املياه املستخرجة من ا��طات أك�� من مرة، و�حقق هذا النوع من ا��طات �عظيم التص�يع 

ا���� بأسعار تنافسية.
 و�� ��اية االجتماع تم االتفاق ع�� �شكيل ��نة عمل من ممث�� جميع ا��هات املعنية تجتمع �ش�ل دوري للت�سيق 

�شأن اآلليات الالزمة لبحث إم�انية تنفيذ مشروع تجر��� بإستخدام املياه املستخرجة من هذه ا��طات

متابعات

العر�ية،  البلدان  ال�� تواجهها ح�ومات وشعوب  التحديات  أك��  ُ�َعدُّ من  املياه  إ�� أن توف��  الوز�ر  السيد  أشار 
"ومصر ع�� وجھ ا��صوص" ملوقعها ضمن حزام املناطق ال��راو�ة ا��افة، حيث ان معدل سقوط األمطار ف��ا 
 عن ارتفاع معدل الطلب ع�� املياه �س�ب التطور العمرا�ي، والصنا��، والنمو 

ً
يقل عن ١٠٠ ملليم�� سنوً�ا، فضال

الس�ا�ي.
وذكر سيادتھ أن ٥٠٪ من اإلنتاج اليومي للمياه ا��الة من البحر �� العالم ت�تج �� الدول العر�ية والبد من توحيد 
حرة  ومناطق  صناعية  مدن  إل�شاء  مصر  فيھ  تخطط  الذي  الوقت   �� التحلية  تقنيات  لتطو�ر  البحثيھ  ا��هود 
ومدن إس�انية وسياحية جديدة �� مناطق عديدة مما �ستد�� توف�� مصادر آمنة للمياه �� ظل التحديات ال�� 

تواجهها مصر �� اآلونة األخ��ة �� مصادر املياه.



اختصاصات
عامة

تعریف الدیوان العام:
-الديوان العام هو املسئول عن التخطيط العام ��ميع أجهزة الوزارة من مصا�� وهيئات وخالفة والت�سيق ب�ن 

أعمالها ومتا�عة تلك األعمال ٠

إختصاصات الدیوان العام:
واألجهزة  والهيئات  والقطاعات  املصا��  ع��  وتوز�عها  الشاملة  ا��طة  من  املن�ثقة  التفصيلية  ا��طط  -وضع 

التا�عة للوزارة ٠

-تحديد االس�ثمارات الالزمة ملشروعات ا��طة وتوز�ع االعتمادات املالية ع�� سنوات ا��طة ومتا�عة تنفيذها ٠

-وضع االطار املت�امل للمشروعات االس�ثمار�ھ واعداد ال��امج الزمنيھ الالزمھ للتنفيذ ٠

-اعداد املوازنات التخطيطيھ االس�ثمار�ة السنو�ة للم�ون االجن�� ملعرفھ مايلزم استخدامھ من القروض واملنح 

وفقا للمنصوص عليھ �� اتفاقي��ا وتجميع وتقديم البيانات ال�� تطل��ا الهيئات الدوليھ .

واملشروعات  العمل  ملواقع   للوزاره  والقادم�ن  بالدولھ  املسئول�ن  كبار  ومرافقھ  الز�ارات  برامج  وتنفيذ  -اعداد 

للتعرف ع�� ا�شطھ الوزاره واجهز��ا ا��تلفھ .

-اقامھ العالقات والفهم املتبادل و�ناء السمعھ الطيبھ للوزاره لدى دول حوض النيل والدول العر�يھ واالفر�قيھ 

واالجن�يھ ��دف كسب ثق��ا وتأييدها �� االعمال املش��كھ وال�� ترتبط بأتفاقيات دوليھ مع مصر �� مجال الرى 

واملياه .

-اق��اح خطھ االمن للوزاره بما يكفل سالمھ تداول املعلومات وحفظها وسر�ھ الوثائق ونظام اعدامها .

الفنيھ الالزمھ لرئاسھ ا��مهور�ھ ورئاسھ مجلس الوزارء وال��ان الوزار�ھ واعداد  -اعداد املذكرات والتقار�ر 

الردود عن االسئلھ واالستجوابات املقدمھ من مجلس النواب .

 تابع االختصاصات العامة
(٢) ديوان عام وزارة الموارد المائية والري 

��ا  ا��اصة  بال��الت  وقيدها  عل��ا  والرد  لبح��ا  االختصاص  جهھ  وتحديد  وتص�يفها  الواردة  الش�اوى  -تلقى 

ومتا�عھ ا��هات ل��صول ع�� الرد .

-تجميع الكتب واملراجع والوثائق وا��الت والبيانات واملعلومات ال�� تخص الوزاره من املصادر ا��تلفھ سواء 

من داخلها او خارجها وفرزها و���يلها . 

-فحص جميع املشروعات الفنيھ واعداد البحوث التطبيقيھ املتعلقھ باملشروعات املزمع اقام��ا �� مجاالت عمل 

الوزاره واجهز��ا من مصا�� وهيئات .

-اعمال املتا�عھ امليدانيھ للمشروعات ا��ارى تنفيذها بالوزاره واجهز��ا من مصا�� وهيئات و�حث اى معوقات 

قد �ع��ض س�� العمل طبقا لل��امج الزمنيھ املقررة واق��اح ا��لول الالزمھ لتذليل هذة املعوقات .

-رصد ومتا�عھ تقار�ر املرور الوارده من جهات الوزاره ا��تلفھ بما تتضمن من مشاهدات ��الھ شب�ات الرى 

والصرف وامل�شأت واالعمال الصناعيھ املقامھ .

 ) ا��تلفھ  الوزاره  اداره بجهات  الغيار ع�� مستوى �ل  الطوارىء وقطع  املعدات ومهمات  �افھ  -متا�عھ حصر 

حمايھ الشواطىء / رى / صرف / مي�اني�ا / ...... ا�� ) وتص�يفها وتحديد حال��ا وكفاء��ا وم�ان تخز���ا .

-تقديم الدعم الالزم لفر�ق اداره االزمھ با��افظھ فيما يخص املعلومات وتنفيذ خطط اداره االزمات والت�سيق 

مع اإلدارات ال�� تقع ��ا االزمات وا��هات االخرى فور االبالغ عن اى احداث طارئھ .

-الت�سيق مع ا��هات ذات الصلھ مثل وزاره الب�ئھ / الصناعھ / شرطھ املسطحات لوضع ا��طھ املت�املھ النقاذ 

النيل .

املستقبليھ  املائيھ  السياسھ  حول  الدراسات  باجراء  يتعلق  فيما  الوزاره  قطاعات  �افھ  مع  والت�سيق  -التعاون 

وتطو�ر الس�نار�وهات اوال بأول .

٦ ٥



-وضع اس��اتيجيھ برامج ال�سو�ق وخطھ تنفيذها ودراسھ االحتياجات الفعليھ للسوق والعمل ع�� تطبيق تلك 

املمكن  انواعها  بمختلف  املعدات  وكذا  املشروعات  مخرجات  من  املتاحھ  االم�انيات  حدود   �� االحتياجات 

استغاللها ف��ه معينھ لصا�� املشار�ع .

والهيئات  املنظمات  من  الوزاره  اجهزة  من  املق��حات  وتلقى  السنو�ھ  التدر��يھ  االحتياجات  ودراسھ  -حصر 

الدوليھ والدول العر�يھ واالفر�قيھ واالسيو�ھ واعداد خطھ املركز وفقا لتلك االحتياجات وتنفيذ ومتا�عھ برامج 

ا��طھ وتقييمها .

-تلقى عروض منح التدر�ب الداخ�� وا��ار�� من ا���ومات والهيئات االجن�يھ واملنظمات الدوليھ واتخاذ �افھ 

االجراءات بما يضمن االستفادة م��ا .

-االتصال بالهيئات العامليھ ال�� تنظم دورات ومؤتمرات خاصھ بأ�شطھ مركز التدر�ب وامدادها بأبحاث املركز 

وتلقى احدث االبحاث الدوليھ .

-عقد دورات تدر��يھ لدول حوض النيل والدول االفر�قيھ واالسيو�ھ �� جميع ا�شطھ الوزاره  ( رى / صرف / 

مي�اني�ا /  مساحھ ..... ) ٠

-���يل مناس�ب النيل والتصرفات باالحباس ا��تلفھ لل��ر وتجميع بيانات محطات الرصد ال��ر�ھ املن�شره 

ع�� مجرى ال��ر .

-ا�شاء و�شغيل واداره النماذج الر�اضيھ  وال��امج ونظم املعلومات ا��غرافيھ ا��تلفھ واعداد الس�نار�وهات 

املائيھ  املوارد  ع��  امل��تبھ  االثار  ودراسھ  النيل  ��ر  بحوض  تنفيذها  املذمع  باملشروعات  ا��اصھ  ا��تملھ 

املصر�ھ .

-اجراء الدراسات الفنيھ والبحوث التطبيقيھ ا��اصھ بالهضبھ االثيو�يھ وهضبھ البح��ات االستوائيھ ودراسھ 

املشروعات املق��حھ ووضع االحتماالت والبدائل والس�نار�وهات ا��تلفھ لتلك املشروعات .

ا��ارجيھ  وزاره  ترعاها  ال��  املائيھ  املوارد  مجال   �� الف��  التعاون  ملشروعات  ا��ديده  االس��اتيجيھ  -تنفيذ 

املصر�ھ .

-�شغيل خزان او�ن تنفيذا لالتفاق ب�ن ح�ومھ جمهور�ھ مصر العر�يھ وح�ومھ اوغندا .

وسوف نوافي السادة القراء من خالل 
بنبذة عن اختصاصات  القادمة  األعداد 

باقي األجهزة التابعة للوزارة.

اختصاصات
عامة

٤ ٣٤ ٣٨ ٧

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

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
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الهيئة املصر�ة العامة ��ماية الشواطئ



مقتطفات 

تحت رعاية و بمشاركة السيد الدكتور محمد 
والري  املائية  املوارد  وز�ر  العاطي  عبد 
يوم  مساء  الوزارة  أقامت   ، الوزارة  وقيادات 
الس�ت املوافق ٢٥ مايو ٢٠١٩م/٢٠ رمضان 
��ميع  السنوي  اإلفطار  ،حفل  ١٤٤٠ه 
العامل�ن ع�� مستوى �افة الوزارة من املراكز 
واإلدارات  والقطاعات  واملصا��  والهيئات 
 
ً
املركز�ة بمختلف ا��افظات، وذلك احتفاال

من  طيبة  لفتة  عد 
ُ
و� املعظم،  رمضان  �شهر 

الوزارة تجاه أبنا��ا .

بحفل االفطار السنوي بوزارة 
الموارد المائية والري

احتفل
 الدكتور/ محمد عبد العاطي

     وزير الموارد المائية والري 

١٠ ٩



١٢ ١١

 تم يوم ا��م�س املوافق ٣٠ مايو عام ٢٠١٩م 
عرض أ�شطة وحدة نظم املعلومات ا��غرافية 
 �� النيل  حوض  دول  من  املتدر��ن  السادة  ع�� 
ا��افة  املناطق   �� الب�ئة  هيدرولوجيا  مجال 
بحوث  معهد  ينظمها  وال��  ا��افة  وشبھ 
القومية  الشعبة  مع  بالتعاون  الهيدرولي�ا 
لل��نامج الدو�� الهيدرولو�� بمركز الت�بؤ، كما 
للتعر�ف  املركز�ة  املكتبة   �� إستقبالهم  تم 
بمقت�يات املكتبة القيمة، من ألبومات وأطالس 
التار�خية  األعمال  ألهم  قديمة  علمية  ومراجع 
ولتعر�فهم  التار�خ،  ع��  املصري  الرى  مل�شآت 
بمتحف املكتبة الذي �عرض املقاي�س القديمة 

ا��اصة بمجا�� الري واملساحة. 

بأسبوع  ا��اصة  العلمية  ل��نة  اجتماع  عقد 
ومناقشة  عرض  تم  حيث   ٢٠١٩ للمياه  القاهرة 
ا��اصة  املعاي��  ال�� قدمت وكذا  العلمية  األبحاث 

بتقييم األبحاث املقدمة من الباحث�ن.

املنظمات  من  العديد  مع  اجتماعات  عدة  عقد 
والوزارات مثل منظمة الفاو ووزارة الب�ئة والشباب 
أوجھ  ملناقشة  وذلك  وال��بية  والثقافة   والر�اضة 
التعاون املستقبلية واملشاركة خالل أسبوع القاهرة 

للمياه.

التخطيط  قطاع  شارك 
الدولية  العمل  بورشة 
خالل  في�نام  بدولة  املنعقدة 
يونيو   ٢٦-٢٨ من  الف��ة 
اإلدارة  عنوان  تحت   ٢٠١٩
املائية..  للموارد  املستدامة 
أهم  عرض  تم  حيث 

أهم  عرض  إ��  باإلضافة  املائية  املوارد  يخص  فيما  مصر  تواجھ  ال��  التحديات 
املطلو�ة  اإلس�ثمارات  و   ٢٠١٧-٢٠٣٧ املائية  للموارد  القومية  ا��طة  محاور 

للتنفيذ.

ع��  لالطالع  عمل   بورشة  القطاع  من  عمل  فر�ق  مشاركة 
ذات  و��    ,ET والنتح  البخر  و  الطقس  قياس  أجهزة  احدث 
ا��طة  و   ET الـ  قياس  محطة  ب��كيب  الفر�ق   قام  السياق 
عينات  رفع  إ��  باإلضافة  الشرقية  بمحافظة  وذلك  املناخية 

.GPS صول القمح باستخدام جهاز��

مقتطفات 
من

 قطاع التخطيط

في ضوء اإلعدادات المستمرة ألسبوع 
القاهرة للمياه ٢٠١٩ تم التالي:

ل��شيد  القومية  املسابقة  إطار   ��
املمارسات  أفضل  و  املياه  إستخدام  
مشروع  م 

ّ
نظ املزارع�ن  ب�ن  التطبيقية 

دعم و�ناء القدرات �� مجال املياه املمول 
ع��  املشرف  و  األورو�ي  االتحاد  من 

أ�شطتھ القطاع مؤتمر الروابط الثا�ي بالوجھ القب�� وذلك بحضور السيد الوز�ر حيث تم 
عرض التجارب الرائدة �� مجال الري ا��ديث وتجارب تجميع ا��يازات الصغ��ة لتعظيم 

اإلنتاجية من قطرة املياه. 

 حضور السيدة املهندسة / عب�� نوار مدير عام املعلومات 
للتنمية  ا��امس  الوط��  االسبوع  لفعاليات   - واالحصاء 
ع��  ا��فاظ  اطار   �� املستدامة  املدن  �عنوان  املستدامة 
املوارد وذلك يوم االثن�ن املوافق ١٧ يونيو ٢٠١٩ �� رحاب 
جامعة االزهر  برعاية فضيلة االمام االك��  الدكتور / احمد 

الطيب شيخ  ا��امع االزهر .



١٤ ١٣

للعاصمة  لالنتقال  اإلعداد  اطار   ��
تم عقد عدد من االجتماعات  اإلدار�ة 
املطلو�ة  البيانات  تجميع  ف��ا  تم 
أوراق  إعداد  من  اإلدار�ة  للعاصمة 
وذلك  ا��تلفة  والتطبيقات  التوثيق 
تم  كما  للوزارة،  التا�عة  ا��هات  من 
ع��  للملفات  إلك��ونية  أرشفة  عمل 

مستوى القطاع.

تنظيم   �� مصر  مشاركة  إطار   ��
والذى  للمياه  التاسع  العال��  املنتدى 
٢٠٢١، تم   Dakar �� من املقرر عقده
جمهور�ة  ب�ن  التفاهم  مذكرة  توقيع 
يومي  السنغال  ودولة  العر�ية  مصر 

١١،١٢ إبر�ل ٢٠١٩

األورو�ي  ا��وار  مبادرة  إطار   ��
والتعاون ع�� ا��دود لدول البحر 
قطاع  مشاركة  تم  املتوسط 
ورشة  فعاليات   �� التخطيط 
وزارة  تنظمها  وال��  العمل 
الدو��  والتعاون  االس�ثمار 
األورو�ي  االتحاد  مع  بالت�سيق 

للتدر�ب ع�� أسس وا��طوات الالزمة إلعداد مق��حات املشروعات املطلوب تمو�لها من خالل 
البحر  حوض  لدول  واملشاركة  واالجتما��  االقتصادي  التعاون  �عز�ز  ا��  ��دف  وال��  املبادرة 

املتوسط.

بوزارة  للمياه  ا��اس�ية  الوحدة  إل�شاء  اإلعداد  إطار   ��
املوارد املائية و الري تم إستكمال املرحلة الثالثة من التدر�ب 
بمعهد املوارد املائية IHE-Delft بدولة هولندا بمشاركة ممث�� 
إستعراض  تم  حيث  الوحده  أعضاء  من  التخطيط  قطاع 
النتائج ال�� تم التوصل إل��ا ح�� اآلن و مناقشة تلك النتائج 

مع األساتذة املتخصص�ن باملعهد 

عرض موازنة املوارد املائية والري وأهم مشروعات الوزارة عن 
العام املا�� ٢٠٢٠/٢٠١٩ ع�� ��نة ا��طة واملوازنة بمجلس 
ودراسة  النواب  السادة  لطلبات  االستماع  تم  كما  النواب 

إدراج طلبات سياد��م با��طة.

املشاركة �� اجتماع ��نة الزراعة والري و األمن الغذا�ي 
ملناقشة خطة التنمية املستدامة و املوازنة العامة للدولة 

فيما يخص وزارة املوارد املائية والري للعام
.٢٠٢٠/٢٠١٩ 

للسادة  تدر��ية  دورة  إ�عقاد 
قاعدة  الستخدام  املر���ن 
مشروعات  متا�عة  بيانات 
بالوزارة  اإلس�ثمار�ة  ا��طة 
وجهات اإلسناد ا��تلفھ وذلك 
بيانات  �افة  ادخال   �� للبدء 

الوزارة االس�ثمار�ة.

مقتطفات 
من

 قطاع التخطيط

التقنيات  استخدام  ع��  ا��رص  منطلق  من 
عقد  تم  املائية  املوارد  وتخطيط  إدارة   �� ا��ديثة 
اجتماع مع اس�شاري منظمھ الفاو  �� روما  وذلك 
بإنتاجية  ا��اصة  الفاو  بيانات  الستعراض قاعده 
املياه و مناقشھ ا��هود املبذولة فيما يتعلق بإ�شاء 

وحدة ا��اسبة املائية .

�� إطار ���يع املمارسات املم��ة و اإليجابية ال�� يقوم ��ا 
ل��فاظ ع��  املياه  املزراعون من خالل روابط مستخدمى 
املسابقة  تحكيم  ��نة  إجتماع  عقد  تم  ونوعا  كما  املياه 
عل��ا  (حافظ  الزراعھ   �� املياه  أس��الك  ل��شيد  القومية 
...تالق��ا ) ال�� تنظمها وزارة املوارد املائية والرى بالتعاون مع 
 ٨٣ من  املقدمة  األعمال  تقييم  تم  حيث  األورو�ي  االتحاد 

م�سابق ع�� مستوى محافظات جمهور�ة مصر العر�ية 



١٦ ١٥

القارئ
عزيزي  

جهود  وعن  ��ا،  ا��ضر�ة  والتنمية  سنغافورا   �� املياه  عن  الكتاب  تحدث    

مؤسسات ا���ومة ملراقبة ملوثات املياه ورفع كفاء��ا وا��فاظ عل��ا وعن إدارة 

املياه، كما و�� وجهات نظر وسائل اإلعالم ع�� العالقات املائية �� مال��يا.. و�حلل 

ُيقيمون  واللوائح،  والقوان�ن  واملؤسسات  والسياسات  ا��طط  الكتاب  مؤلفوا 

الديناميكية.  لالحتياجات  استجابة  القضايا  هذه  �ل  تطورت  كيف  عام  �ش�ل 

و�صف هذا الكتاب رحلة تطو�ر سنغافورة والدوراألسا��� الذي لعبتھ املياه �� 

�شكيلها، ما يجعل هذه ا��الة فر�دة من نوعها وهو أن الس�� لتحقيق االكتفاء 

بال�سبة  التغ�� �ان حاسما  �� سياق حضري سر�ع  املياه  توافر  الذا�ي من حيث 

للطر�قة ال�� تم ��ا تخطيط سياسات التنمية وجداول األعمال ع�� مر السن�ن.

 تو�� دراسة سنغافورة كيف يمكن ��تمع دينامي�ي أن �عا�� التنمية دون أن 

والشواغل  عام-  �ش�ل  البي�ية  االهتمامات  لعبت  وقد  الب�ئة،  ع��  ترك��ه  يفقد 

املتعلقة باملياه ع�� وجھ ا��صوص- دوًرا رئ�سًيا �� تحولها من �لمة ثالثة إ�� دولة 

عاملية أو��  

THE SINGAPORE WATER STORY: 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AN 

URBAN CITY-STATE
CECILIA TORTAJADA, YUGAL KISHORE 

JOSHI, ASIT K. BISWAS (AUTHORS)

نبذة عن كتاب:

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  تار�خ  يصفا  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 

قناطر  إ�شاء  ومراحل  السو�س  قناة  افتتاح  ألبوم  كذلك  و  الدلتا  

محمد ع�� 

نجع  أسيوط-قناطر  قناطر  ادفينا-  قناطر   – ا����ية  (القناطر 

محطات  العا��-  السد  إ�شاء  أسوان-  خزان  إسنا-  قناطر  حمادي- 

وتبلغ  النيل)  أعا��  مشار�ع  مائية-  وقنوات  ترع  صوامع-   – طلمبات 

ورسم  وخر�طة،   ، صورة  آالف  عشرة  من  أك��  ا��موعة  هذه 

من  العديد  وكذلك  ألبوم،  خمسمائة  من  أك��   �� وتقع  هند���، 

The Singapore Water Story الكتب القيمة مثل كتاب

،و�س�� املكتبة إلحياء هذا ال��اث بتحو�لھ إ�� صور رقمية ذات جودة 

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

املكتبة مع إم�انية البحث ع�� االن��نت، اإلعارة الداخلية وا��ارجية 

واإلعارة ما ب�ن املكتبات، البحث �� قواعد البيانات العاملية، خدمة 

التصو�ر والطباعة واملا�� الضو�ي، خدمة اإلحاطة ا��ار�ة، خدمة 

البحث اإلنتقا�ي للمعلومات،

المكتبة المركزية



أحصائيات

حقائق وأرقام حول الموارد المائیة ومجاالت إستخدامھا فى 
مصر

تعترب مرص من أك� الدول جفافا يف إفريقيا وعيل مستوي العا�. 

تعترب مصادر املياه محدودة جدا يف مرص، معظمها يأ  من خارج البالد.

نظرا ملحدودية املوارد املائية تسعى مرص إىل تعظيم اإلستفادة من كل قطرة مياه.

يقدر إج¥يل موارد مرص املائية املتجددة نحو٥٦٫٨ مليار مرت٣ سنوياً.  

تعتمد مرص بنسبة  ٩٧٫٧٪من مواردها املائية عىل حصتها من مياه النيل (٥٥٫٥مليار مرتمكعب).

 ¶ثل كميه االمطار املحدودة ( ١٫٣ مليار مرت٣ ) الـ ٢٫٣ ٪ املتبقية من موارد مرص املائية.   

تعد الكفاءة الكلية لنظام الرى يف مرص من أعىل املعدالت (أكرب من ٨٨٪) عيل الرغم من استمرار  االعت¥د عيل طرق الري 

التقليدية يف بعض املناطق ويرجع ذلك ايل انه يتم اعادة استخدام مياه الرصف بعد معالجتها ألك� من مرة وبكمية تقارب 

٢١ مليار مرت مكعب يف السنة.

إن احتياجات مرص املائية الحالية للزراعة تقدر Èا يقرب من ٦١ مليار مرت مكعب سنويًا  عل¥  بأنه من املنتظر ان تقل كمية 

املياه املتاحة للزراعة ىف املستقبل نتيجة زيادة السكان مع ثبات املوارد م¥ سيؤثر سلبا عيل الفجوة الغذائية والعائد من 

الزراعة، يف الناتج القومي ومعدالت الع¥لة يف مجال الزراعة .

تقدر الفجوة الغذائية  ٨٫٥ مليار دوالر يف (٢٠١٥) ولذلك فان مرص تستورد من املياه االفرتاضية ما يعادل ٣٤ مليار مرت 

مكعب سنويًا. 

١٨ ١٧

المیزان المائي لعام ۲۰۱۷م

االستخدام مليار مرت ٣القطاع الكمية مليار م٣املوارد املائية

املوارد املائية التقليدية

نهر النيل

الخزان الجوىف العميق

أمطار وسيول

اإلج¥ىل

املوارد املائية غÖ التقليدية

تحلية

املياه الجوفية الضحلة

إعادة إستخدام مياه الرصف

إج¥ىل إعادة اإلستخدام

إج¥ىل املوارد املائية
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إج¥ىل اإلستخدامات
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اتفاقيات

وزارة الموارد المائية والري
             میاه النیل على مر العصور

٢٠ ١٩

نعرض فیما یلى بإیجاز اھم بنود ھذه االتفاقیة:-
١- تنظيم مواعيد ومعدالت ��ب السودان ��صصها املائية وف��ات ا��ظر

٢- تحديد السعة ال�لية ��زان سنار وطر�قة ت��يح ومراجعة املعامالت ا��سابية للفواقد وا��تو�ات
التفر�غ طبقا الحتياجات  �� موسم  ا��زان  املناس�ب خلف خزان سنار ع�� ان ي�ون الصرف من  ٣- تحديد 

مصر .
٤- تقوم السلطات السودانية بتقدير كمية املياه املنتظر صرفها خلف خزان سنارع�� ضوء الت�بؤ باملتغ��ات 

الرئ�سية واهمها :-
ا- ايراد ال��ر الطبي�� عند الروص��ص ح�� اول مايو .

ب- م�سوب ا��زان �� متوسط عشرة ايام .
ج- تصرفات القناة الرئ�سية �� مدة عشرة ايام.

والتحكم  الرقابة  لتحقيق  دور�ة  بصفة  قياسها  مع  واالستخدامات  املستقبلية  االحتياجات  كمية  تحديد   -٥
بال�سبة للكمية املس��لكة وذلك بواسطة الفني�ن املصر��ن والسوداني�ن بالتبادل

٦- اعطاء حق الرقابة ل���ومت�ن او عند ثبوت عدم ����ا بمرور الوقت ت��� عن طر�ق التفاوض املباشر 
ب�ن االجهزة الفنية من ا���ومت�ن.

ولنا لقاء فى العدد القادم ان شاء هللا مع باقى االتفاقیات بین مصر ودول حوض النیل (شمال وجنوب 
السودان- اثیوبیا – اوغندا  -اریتریا- بوروندى- رواندا- تنزانیا- كینیا-الكونغو).

اذا كان تعریف االمن القومى لدولة ما ! ھو ( حفظ حقھا فى البقاء):
لذا فان ��ر النيل �عد بال�سبھ ملصر هو العامل االسا��� �� بقا��ا وخصب ا��ياه ف��ا وقد اك�سب ��ر النيل منذ االزل 
اهميھ خاصة بال�سبھ ملصر ومن هذه االهميھ حرصت مصر �ل ا��رص ع�� تأم�ن مصا��ها �� مياه النيل ال�� تحقق لها 
البقاء والتنمية ودرء ال��ديدات الداخلية وا��ارجية ال�� تمس هذه املصا�� تحقيقا ألم��ا القومى وعملت مصر دوما ع�� 

توطيد اواصر التعاون ب�ن دول حوض النيل.
التاسع عشر وخالل القرن العشر�ن  النيل من اواخر القرن  اتفاقيات مع دول حوض  وقد ترجم هذا املفهوم �� صورة 
بما  ال��ر  القدم ولز�ادة وتنمية مواردها من مياه  الثابتة منذ  النيل   ��ر  �� مياه  الطبيعية والتار�خية  لتحتفظ بحقوقها 

يحقق لها االزدهار وضمان وصول مياه النيل بالكميھ ال�افيھ �� الوقت املناسب مهما �انت الظروف واملتغ��ات.
 �عتقد البعض ان اتفاقيات تقسيم مياه النيل �� تلك املعقوده ب�ن مصر والسودان عام ١٩٥٩ ولكن ا��قيقة غ�� ذلك 

فهناك اتفاقيات تنظم ال��ر يز�د عمرها ع�� مائھ عام .
- ففى روما يوم١٥ابر�ل عام ١٨٩١ وقعت بر�طانيا وايطاليا بروتو�وال يحدد مناطق نفوذ الدولت�ن �� شرق افر�قيا �عهدت 
فيھ ايطاليا �عدم اقامة اى م�شات الغراض الرى ع�� ��ر عط��ه ي�ون من شا��ا �عديل تدفق مياهھ ا�� ��ر النيل ع�� نحو 

محسوس .
-و�� اد�س ابابا وقعت معاهدة ب�ن بر�طانيا واثيو�يا يوم ١٥ مايو  باللغة االمهر�ة �عهد ف��ا ملك ا���شة "بان التصدر 
�عليمات او ان �سمح باصدارها فيما يتعلق �عمل اى ���ء ع�� النيل االزرق او بح��ة تانا او ��ر السو�اط يمكن ان �س�ب 

اع��اض سر�ان مياهها ا�� النيل دون املوافقة املسبقة ���ومة بر�طانيا وح�ومة السودان املصرى االنجل��ى " 
-اتفاقية ب�ن بر�طانيا واالم��اطور االثيو�ى منليك  الثا�ى عام١٩٠٢ وال�� نصت ع�� ال��ام اثيو�يا �عدم التاث�� �� تدفق مياه 

النيل ا�� مصر و�أال�سمح باقامة مشروعات اال�عد االتفاق مع ا���ومت�ن ال��يطانية والسودانية.
ال�و�غو و�ر�طانيا وفيھ �عهدت ح�ومة  ب��ي�ا وعاهل  ليو�ولد ملك  ب�ن  �� لندن  اتفاق  تم توقيع  -و�� ١٢ مايو ١٩٠٦   
ال�و�غو بان التقيم او �سمح باقامة اى اشغال ع�� ��ر سملي�ى او ��ر اسانجو او بجوار اى م��ما ي�ون من شا��ا خفض 

��م املياه ال�� تتدفق �� بح��ة ال��ت مالم يتم ذلك بموافقة مسبقة من ح�ومة السودان املصرى-االنجل��ى.

-و�� لندن ١٣ د�سم�� ١٩٠٦ تم توقيع اتفاق ب�ن بر�طانيا وفر�سا وايطاليا ع�� ان �عملوا معا لتام�ن مصا�� 
بر�طانيا ومصر �� حوض النيل وع�� االخص لتأم�ن وصول مياه النيل االزرق وروافده ا�� مصر.

-مذكرات متبادلة ب�ن ايطاليا عام ١٩٢٥ وتنص ع�� االع��اف با��قوق املائية ملصر والسودان واحقية مواط�� 
البلدين �� استخدام املياه.

السوادن وكي�يا  نيابة عن  العظ��  و�ر�طانيا  ب�ن مصر  ابرمت  وال��  اتفاقية عام  ١٩٢٩  ا��  �ل هذا وصوال 
وتنجانيقا (ت��انيا حاليا) واوغندا وتنص ع�� تحر�م اقامھ اى مشروع من اى نوع ع�� ��ر النيل او روافده او 
البح��ات ال�� �غذيھ اال بموافقة مصر و�صفة خاصة اذا ما�انت هذه امل�شآت لها صلة بالرى او الكهر�اء او 

اذا ما�انت تؤثر ع�� كمية املياه ال�� �انت تحصل عل��ا مصر اوع�� توار�خ وصول تلك املياه ا�� مصر.



القناطر الخيرية

وللحديث بقية.

 إ�� إ�شاء ترع ي�ون فمها �� فرع دمياط لرى الدلتا الن 
ً
رغبة �� ال��وض �شأن الرى وت�س��ه �ان التفك�� يتجھ دائما

 �� فرع رشيد، كما اتجھ التفك�� أيضا ا�� إ�شاء قناطر من البناء 
ً
املياه �انت تميل ا�� الس�� من فرع دمياط صو�ا

ع�� هذه ال��ع املعدة لرى االرا��� بقصد ��ز املياه ورفعها ا�� م�سوب االرا��� املراد ر��ا، وقد الحظ محمد ع�� 
الكب�� ع�� الرغم من اغالق ترعة الفرعونية منذ عدة سنوات، ان املياه �انت تنقص �� فرع دمياط وع�� عكس ذلك 
�انت تزداد �� فرع رشيد وان وصلة الفرعونية لم �عد تحول س�� مجرى املياه اال ان هناك وصلة اخرى اع�� م��ا 

حلت محلها.
وقد جاء بخاطر محمد ع�� الكب�� فكرة ا�شاء سد كب�� ع�� النيل بمثابة رأس او رصيف من ��ر م��اص لطرد 
املياه �� فرع دمياط ع�� حساب فرع رشيد سواء تولدت الفكره عند محمد ع�� من تلقاء نفسھ أع�� بنات اف�اره أم 

�انت ن�يجة الس�شارات فأنھ �� ��اية سنة ١٨٣٣ أصدر أمره بأقفال فرع رشيد عند بلدة القراطي�ن .
وملا قابل محمد ع�� الكب�� املسيو لينان وجھ اليھ العبارات االتية :

ي�س��  ا�� فرع دمياط ح��  املياه  لنقل  النيل عند فرع رشيد  أسد  أن  ار�د  ان��  ؟  ما سأفعلھ  �علم  لينان هل  يا   )
االستفادة م��ا �� ز�ادة ايراد املياه �� ال��ع الصيفية ال�� �علم أن افواهها �لها تقع عند هذا الفرع فما رأيك؟ )

فأجاب املسيو لينان ع�� سموه قائال :

أجاب املسيو لينان ع�� سموه قائال :
( اذا سد فرع رشيد سدا تاما فان �� ذلك �عض ا��طر �س�ب االضرابات ال�� قد تحدث �� نظام ال��ر ومن البدي�� 
أنھ اذا أجرى هذا العمل فان املياه س��داد �� فرع دمياط لدرجة ي�س�� معها �غذية ال��ع الصيفية اال ان مسألة قلة 
املياه �� ال��ر ل�ست �� الس�ب �� منع ال��ع الصيفية من ا��صول ع�� ما تحتاجھ من املياه وانما الس�ب �� ذلك 

يرجع اما ا�� ان املياه �� مجرى ال��ر ل�ست مرتفعھ االرتفاع ال�ا�� الذى �سمح لها بالدخول بكميات وف��ة �� ال��ع.
اص�� محمد ع�� الكب�� ب�ل ان�باه ا�� ما اد�� بھ املسيو لينان فالتفت اليھ وقال : 

ال��ر يمكن فتحهما  : ( يجب ا�شاء قنطرت�ن ع�� فر��   ، ما الذى يجب عملھ ؟ )فأجاب املسيو لينان قائال 
ً
اذا  )

وقفلهما تبعا ل��اجھ املاسة ليت�سر نقل أك�� كمية من املياه �� هذا الفرع او ذاك بحسب ا��اجة واطالق املياه �� 
زمن الفيضان. تقدم املسيو لينان ا�� ذلك ا�� ا��لس فا��الت علية االسئلة من �ل حدب وصوب ملعرفة املهمات 
واالدوات ال�� هو �� حاجھ ال��ا وش�لت ��نة بناء ع�� طلبة لفحص مسالة القناطر الك��ى ووضع اسس مشروعها 

النھ لم يكن راغبا �� ان ياخذ ع�� عاتقھ مسؤلية كب��ة لتنفيذ مشروع كهذا لھ خطورتھ �� مدة وج��ة.
واقام املسيو لينان بامل�ان نفسھ الذى اخت�� لبناء القناطر حيث بدأ عملياتھ ع�� ال��ر وع�� مسطحات األرا��� 

و�مجرد وصولھ ا�� ذلك امل�ان وفد اليھ الف ومائتا عامل بدون ان ي�ونوا مزودين باالالت.

٢٢ ٢١

تاريخ



قاموس

٢٣ ٢٢

قطاع املوارد املائية والرى والب�يھ القومية �شمال س�ناء

قطاع شئون الري

قطاع تطو�ر وحماية النيل وفروعھ

قطاع التوسع االفقى واملشروعات 

 قطاع املياه ا��وفية

قطاع تطو�ر الرى 

قطاع املوارد املائية والرى بمحافظة الوجھ القب��

قطاع املوارد املائية والرى ��افظة الوجھ البحرى

قطاع محطات طلمبات الوجھ البحرى وس�ناء

قطاع محطات طلمبات الوجھ القب��  وتوش�ى

قطاع ا��زانات والقناطر الك��ى

لَّ �َ�ْ�ٍء َ�ٍ�ّ "
ُ
اِء �

َ ْ
ا ِمَن امل

َ
ن

ْ
سورة األن�ياء، آية رقم." َوَجَعل

التفس��:

ُيو�� هللا سبحانھ و�عا�� لنا أن أصل �ل األحياء خلق من املاء.

Interpretation in English:

God Almighty explains to us that the origin of all life is created from water.

Life and Dependence on water 

The cells Which are the bricks from Which the bodies of the plant and animals are 

built are principally carbon and water. Water allows the carbon atoms to dissolve 

and the carbon compounds to move around and react. Every lining cell is three 

quarters water and so our solid bodies are in fact mainly composed of liquid. 

Water constitutes 55% of body Weight in the obese person and 65% in the thin. 

This means that a thin person who Weighs 60 kgs,  approximately 40 kgs of his 

Weight is water

Interprétation en français:

God Almighty explains to us that the origin of all life is created from water.

Dieu Tout-Puissant nous explique que l'origine de toute vie est créée à partir de 

l'eau.

 Upper Egypt pump stations sector

Reservoirs and Grand Barrage Sector

آ�ة و تفسیر
المثل الترجمةالكلمة

Water resources and national Infra structure sector in North Sinai

Irrigation sector

Irrigation Improvement sector

Water resources and irrigation sector offshore

Water resources and irrigation sector in the Upper Egypt

Ground water sector

Development and protection of the Nile and Its branches
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أسبوع القاهرة للمياه ٢٠١٩

ورشة العمل التحضيرية ألسبوع القاهرة للمياه ٢٠١٩

( االستجابة لندرة المياه )

افتتح
 الدكتور/ محمد عبد العاطي

     وزير الموارد المائية والري 

 من النجاح الذي حققة اسبوع القاهرة األول للمياه الذي عقد أكتو�ر٢٠١٨  فقد تقرر ان يتم تنظيم  هذا 
ً
انطالقا

عنوان  تحت  بالقاهرة  أكتو�ر   ٢٤-  ٢٠ الف��ة   ��  ٢٠١٩ للمياه  القاهرة  أسبوع  تنظيم  يتم  وسوف   
ً
سنو�ا ا��دث 

(االستجابة لندرة املياه) والذي سي�ون بمثابة فرصة لأل�اديمي�ن والعلماء وصا��� السياسات وخ��اء املوارد املائية 

من جميع انحاء العالم لعرض ومناقشة القضايا وا��طط واالجراءات الرئ�سية املتعلقة باالستجابة لتحديات ندرة 

املياه كما  أنھ ��دف ا�� ترجمة الرؤ�ة ال�� قد تم وضعها خالل أسبوع القاهره االول للمياه ٢٠١٨.

وس�تم  عقد أسبوع القاهرة للمياه ٢٠١٩ تحت رعاية السيد الرئ�س / عبد الفتاح الس���� رئ�س جمهور�ة مصر 

العر�ية وتنظمھ وزارة املوارد املائية والري بالتعاون مع الشر�اء الوطني�ن واالقليمي�ن والدولي�ن وقد أصبح أسبوع 

القاهرة للمياه محور اهتمام �افة املعن�ن بقطاع املياه مما جعلة أهم وأك�� حدث ما�ي �� مصر والشرق االوسط 

 واقليميا ً.
ً
 ودوليا

ً
الذي بدوره جعلھ محور دعم واهتمام �افة املعن�ن باملياه محليا

شملت ا��لسھ �لمات ل�ل من :

العر�ية  الفاو) بجمهور�ة مصر   ) املتحده  باألمم  الدكتور حس�ن جاردين ممثل منظمة األغذية والزراعة   / السيد 

-سعادة السف�� / إيفان سور�وش سف�� االتحاد األورو�ي بجمهور�ة مصر العر�ية

-السيدة الدكتورة /  ياسم�ن  فؤاد وز�رة الب�ئة.

-السيد الدكتور / محمد عبد العاطي وز�ر املوارد املائية والري .    

-أشار السيد الدكتور / محمد عبد العاطي ا�� أننا نواجھ تحديا صعبا �� مجال إدارة املياه حيث ت��ايد االحتياجات 

املائية �ش�ل كب�� �� ش�� القطاعات ن�يجة الز�ادة الس�انتة املضطردة وتحسن مستوى املع�شة ا�� جانب تحقيق 

سياسات التنمية والتوسع �� استصالح ارا��� زراعية جديدة و���يع القطاع الصنا�� . كما أضاف سيادتھ أن 

املستقبل يتطلب آليات  مبك��ه إلدارة املوارد  املتاحة لسد الطلب لالستخدامات املائية وأخالقيات جديدة ��ماية 

موارد املياه باالضافة  ا�� خلق مسارات متعددة للتحول ا�� التنمية امل�شودة .

ا��لسھ االفتتاحيھ :

٢٦ ٢٥
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٢٨ ٢٧

ا��لسة النقاشية :
ومقرر  التخطيط   قطاع  رئ�س   – سيد  ايمان  الدكتورة/  السيدة  قدمتھ  تقدي��  عرض  تضمنت  نقاشية  جلسة 
ال��نة التنظيمية ألسبوع القاهره للمياه ٢٠١٩  الذي شمل ��ة عامة عن أسبوع القاهرة للمياه وأهم فاعلياتھ من 
ثم استعرضت سياد��ا مق��حات لفاعليات أسبوع القاهرة للمياه  ٢٠١٩ وم��ا عقد اجتماع مجلس مياه منظمة 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  دول  من  دولة   ٥٦ أصل  من  إسالمية  دولة   ١١ فيھ  س�شارك  الذي  اإلسالمي  التعاون 
بالب�ية  املعني�ن  الوزراء  فيھ  �شارك  والذي  األفر�قية  القارة  من  التحتيھ  الب�ية  لتنمية  الرئاسيھ  املبادرة  واجتماع 
التحتية واملياه ب�ل من مصر وا��زائر ونيج��يا وال�و�غو الديمقراطيھ ورواندا وكي�يا و�ن�ن و�وت ديفوار والسنغال 
من  وغ��هم  للتنمية  األفر�قي  والبنك  والن�باد  اإلقليمية  األقتصاديھ  الهيئات  جانب  ا��  أفر�قيا  وجنوب  ونامي�يا 

شر�اء التنمية ،
جاري  أنھ  وسنغافورة   ومال��يا  السنغال   �� األسبوع   �� اآلن    

ً
رسميا املشاركة  الدول  أن  إ��  سياد��ا  أشارت  كما 

التواصل مع اك�� من ٦٠ خب�� مياه دو�� ،كماأنھ تم �شكيل ��نة علمية ع�� أع�� مستوي ضمت اك��٢٠ خب�� دو�� 
من مجال املوارد املائية ال�� سوف تقوم بدورها بالتوجيھ السليم الألوراق البحثيھ واأل�شطھ العلميھ .

تال ذلك  جلسة نقاش بإدارة السيد الدكتور / �س�وا�� استوديتو كب�� مس�شاري املياه بمنظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحده ( الفاو)  الذي قام بدوره بافتتاح  ا��لسة باإلشادة بأسبوع القاهرة األول للمياه لهذا العام ٢٠١٩ 

 ملا تم  البدأ �� العام املا���.
ً
سي�ون استكماال

و�ان عدد املشارك�ن �� ا��لسة النقاشية ٩ من املشارك�ن �� اسبوع القاهره املياه   
ومن �عض ارآء ومشار�ات  ا��مهور  

السيد االستاذ الدكتور / محمود ابو ز�د ( رئ�س ا��لس العر�ي للمياه ) 
للمياه ٢٠١٩،حيث  القاهرة  �� اسبوع  للمياه  العر�ي  ا��لس  ��ا  يقوم  أن  يمكن  ال��  املشار�ات  عرض سيادتھ 
او  �� جلسات اخري مع  منظمات 

ً
ي�ون شر��ا ان 

ً
ايضا املشاركة بجلسات علمية و�مكنھ  ينوي  او�� ا��لس 

يقوم  أن  سيادتھ  إق��ح  كما  بحثية  أوراق  تقديم  خالل  من  بمتحدث�ن  املشاركة  ينوي  ا��لس  أن  كما  معاهد 
ا��لس  ب�نظيم تدر�ب بالتعاون مع اال�اديمية العر�ية للمياه �� مجاالت متنوعة م��ا : دور ا��معيات األهلية�� 

مجاالت التفاوض وأخالقيات املياه  . 

والعلم  لل��بية  املتحدة  األمم  منظمة  ممثل  العز�ز  عبد   / الدكتور  السيد 
( UNESCO) والثقافة

استعرض سيادتھ أهمية دور القطاع ا��اص �� مجال املياه ،كما ذكر أن منظمة(UNESCO ) يمك��ا أن �شارك 
بجلسة خاصة عن إدارة مصادر املياه والزراعة ، وذكر سيادتة أن من املتوقع مشاركة املنظمة بجلسةعلميةأو 
جلست�ن وذلك بالشراكة مع منظمةIWMI �� جلسة خاصة عن ترابط الغذاء واملاء والطاقة، كما يمك��م تنظيم 

جلسة خاصة باملياه  العابرة ل��دود و�مك��م مشاركة منظمة اخري �� تنظيم هذه  ا��لسة.

السيد/ اسماعيل فرحات (التعاون االيطا�� )
أشار سيادتة أنھ يمكن للمنظمة املشاركة عن طر�ق تنظيم جلسة أو عقد تدر�ب وأضاف سيادتھ أنھ من املق��ح 
عقد تدر�ب لدول حوض النيل لقطاع املياه �� مجاالت ز�ادة كفاءة استخدام مصادر املياه و�دارة أفضل للمياه . 
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شهر رمضان المعظم

٣٠ ٢٩

    ُ�عد شهر رمضان هو املفضل ع�� سائر الشهور، فهو ف��ا �الشمس ب�ن ال�واكب ولهذا الشهر عظيم الفضائل، فهو الشهر الكر�م الذي أنزل فيھ القرآن.. إذ أخ��نا هللا عز وجل �� محكم آياتھ:"شهر رمضان الذي أنزل فيھ القرآن هدًى 
للناس و��نات من الهدى والفرقان". سورة البقرة.. آية ١٨٥وهو شهر العتق من النار، وشهر التو�ة واملغفرة، وتكف�� الذنوب، فعن أ�ي هر�رة ر��� هللا عنھ قال: قال رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم"الصلوات ا��مس، وا��معة إ�� ا��معة، 
فر لھ ما تقدم من ذنبھ".وفيھ تفتح أبواب ا��نان و�غلق أبواب الن��ان، وتصفد الشياط�ن، حيث 

ُ
ورمضان إ�� رمضان، مكفرات ملا بي��ن إذا اجتن�ت الكبائر".وقد قال رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم:" من صام رمضان إيماًنا واح�ساًبا غ

دت الشياط�ن"وهو شهر الص��، فإن الص�� ال يتج�� �� ���ء من العبادات كما يتج�� �� الصوم، ففيھ يحرم اإل�سان نفسھ عن الشهوات وامللذات،  قت أبواب النار، وصِفّ
ّ
حت أبواب ا��نة، وغِل قال رسولنا ا��ب�ب :"إذا جاء رمضان فِتّ

ولهذا �ان الصوم نصف الص��، وجزاء الص�� ا��نة.. " إنما يو�� الصابرون أجرهم �غ�� حساب".وهو شهر القرآن والدعاء، شهر ا��ود واإلحسان والكرم والعطاء، وفيھ ليلة خ�� من ألف شهر �� العبادة و�� ليلة القدر وهو فرصة عظيمة 
للتقرب من هللا �عا�� ملا فيھ من خ�� و�ركة، ورحمة. وشهر رمضان املبارك يحتفل بھ العالم اإلسالمي �ل عام �� ش�� بقاع االرض؛ وتتضمن هذه االحتفالية ال�� �شارك ف��ا ما يز�د ع�� املليار ونصف مسلم العديد من الفعاليات، و��� 

جانب العبادات هناك طقوس مشا��ة جدا

 بقدوم
ً
 بالطبع رمضان �� مصر لھ ب��ة خاصة، حيث تز�ن الشوارع واملنازل  اب��اجا

املأ�والت مصر   �� وت�ش��  ا��ميلة،  الرمضانية  بالفوان�س  الكر�م  الشهر   هذا 
ا��رص حيث  املسلم�ن  حشود  الستقبال  املساجد  وتجهز  الرمضانية،   واملشرو�ات 

ع�� قيام جميع الصلوات وصالة ال��او�ح و�بقى الناس مس�يقظ�ن إ�� صالة الفجر

�س�� شهر رمضان �� الص�ن "با�شاي".
مطلع  بك�ن   �� اإلسالمية  الص�نية  ا��معية  وًتحدد 
 ل��سابات الفلكية ال برؤ�ة الهالل 

ً
شهر رمضان وفقا

إتمام  عل��م  يتوجب  حيث  العر�ية،  الدول  كبا�� 
 منذ 

ً
. و�عت�� صوم رمضان إلزاميا

ً
الصيام ثالث�ن يوما

مراحل العمر املبكرة، حيث تبدأ اإلناث بأداء الصيام 
�� سن التاسعة، ب�نما الذ�ور من سن الثانية عشرة. 
قد  بطر�قة  رمضان  شهر  الص�ن  مسلمو  و�ستقبل 

ت�ون مختلفة �عض ال���ء عن سائر الدول العر�ية، وذلك الختالف العادات والتقاليد املتوارثة حيث تبدأ مظاهر 
االحتفال قبل قدوم الشهر من خالل تنظيف املنازل بال�امل وتز���ا باللوحات القرآنية كما تز�ن املساجد باألعالم 
هذا   �� القرآن.  ختم   �� املساجد  جميع  و�شارك  باملصل�ن،  املساجد  وتكتظ  ا��ديد،  بال��اد  وفرشها  امللونة، 
الطعام  أصناف  ت�نوع  ومتحركة،  دائري  �ش�ل  مصممة  الشه��ة  الص�نية  الطعام  مائدة  وتأ�ى  املنغلق،   ا��تمع 
تناول  يتم  و�عدها  األحمر  أو  األخضر  الشاي  املسلمون  ف��ا  ي�ناول  األو��،  ف��ت�ن:  من  اإلفطار  وجبة  وتت�ون 
�ش�ل  األطباق  أغلب  اإلفطار.و�عتمد  بقية وجبة  �عودون الستكمال  ذلك  و�عد  املساجد  إ��  يذهبون  البطيخ،ثم 
أسا��� ع�� األرز املسلوق من خالل عملية التبخ��، كما �عت�� ��م الضأن املشوي من أبرز األطعمة املشهورة ب�ن 
مسل�� الص�ن خالل شهر رمضان. ومن أشهر امل��نات الكعكة الغنية، و�� عبارة عن كعكة من التمر والز��ب 

 حلوى األذن، و�� عبارة عن ���ن بالسكر والعسل
ً
واملشمش ا��فف وسكر وسمسم. وهناك أيضا

مناسبات 

.
  -

رمضان �� اليابان:

رمضان �� الص�ن:رمضان �� مصر:

يتواجدون  املسلم�ن ممن  املسلم�ن وغ��  ب�ن  التعاون   روح 
ّ

بث املساجد ع��  تحرص 
ع�� األرا��� اليابانية، وذلك من خالل تنظيم مآدب اإلفطارات ا��ماعية ال�� تجمع 
ع�� أطرافها العديد من الناس �� مظهر ت�اف�� و�عاو�ي را�ع، كما يقبل املسلمون �� 
اليابان ع�� سماع القرآن الكر�م من املقرئ�ن الراحل�ن املصر��ن وع�� رأسهم املقرئ 
 ألداء صالة العيد، وتك�� 

ً
عبد الباسط عبدالصمد  كما تبدأ �� اليابان الدعوة مبكرا

األعمال ا����ية �� هذا الشهر الفضيل.

رمضان �� الواليات املتحدة األمر�كية: 
إذ   عن االعت�اف؛ 

ً
الت��د وال��او�ح، فضال الليل وصالة  أبناء ا��الية اإلسالمية ع�� الصيام وقيام  ُيقبل  �� أمر��ا 

تحرص السيدات ع�� االعت�اف �� املساجد �� العشر األواخر من رمضان أك�� من الرجال، وهو ما يؤكد أن ال�ساء 
استطعن ا��فاظ ع�� هو���ن اإلسالمية من الذو�ان �� أمر��ا ع�� الرغم من حمالت العلمنة والتغر�ب الشديدة ال�� 

شن ضدهن
ُ
�



شخصية

٤٦

أعياد

أعياد

عيد تحرير سيناء

�عددت املناسبات بالعالم العر�ي عامة؛ إذ تحتفل األمة العر�ية �عدة إحتفاالت ذكرى  وفاة السيدة خديجة ب�ت خو�لد سالم هللا عل��ا وقصة كف��ا وال�� �ستد�� التذكر والتفكر، وعيد الفطر املبارك و�� هذا اليوم يفرح  العالم العر�ي فيھ 
و�فرح الفقراء �عطايا األغنياء وكما يظهر العطف وال��احم ب�ن أر�ان األمة اإلسالمية..  كما تحتفل مصر �عيد الر�يع (شم ال�سيم) العادة املصر�ة القديمة وتحتفل مصر �عيد تحر�ر س�ناء اليوم الذي اس��دت فيھ مصر أرض س�ناء وع�� 

هذا ففي هذه األعياد �عم الفرحة �� قلوب العالم العر�ي عامة ومصر خاصة ..

 عيد تحر�ر س�ناء او ذكرى تحر�ر س�ناء هو اليوم املوافق ٢٥ أبر�ل من 
الذي اس��دت فيھ مصر أرض س�ناء �عد ا���اب  اليوم  �ل عام، وهو 
اس��داد  تم  وفيھ  ديفيد.  �امب  ملعاهدة  وفقا  م��ا،  إسرائي��  جندي  آخر 
�امل أرض س�ناء ما عدا مدينة طابا ال�� اس��دت الحقا بالتحكيم الدو�� 

�� ١٥ مارس ١٩٨٩ م

عيد الفطر المبارك
عيُد الفطر أول أعياد املسلم�ن والذي يحتفل فيھ املسلمون �� أول يوم 
من أيام شهر شوال ثم يليھ عيد األض�� �� شهر ذي ا���ة. وعيد الفطر 
�عد  املسلمون  فيھ  يفطر  يوم  أول  و��ون  رمضان  شهر  صيام  �عد  يأ�ي 

صيام شهر �امل ولذلك س�� �عيد الفطر

شم النسيم
شم ال�سيم بالقبطية، هو أحد أعياد مصر الفرعونية، وترجع بداية االحتفال بھ إ�� ما 
األسرة  أواخر  إ��  و�التحديد  نحو عام ٢٧٠٠ ق.م.،  أي  يقرب من خمسة آالف عام، 
الثالثة الفرعونية والعيد لم يكن لھ ول�س لھ صفة دي�ية، و�ذلك فهو أقدم عيد غ�� 

دي�� مستمر �� العالم.

اهللا  سالم  خويلد  بنت  خديجة  السيدة  وفاة  ذكرى  
عليها وقصة كفنها

ّفنت بكفن�ن وها �� 
ُ

توفيت السيدة خديجة ب�ت خو�لد زوجة سيدنا محمد (ص) �� العاشر من شهر رمضان وك
القصة..

ملا اشتد مرضها (ر��� هللا ع��ا) قالت:" يا رسول هللا اسمع وصاياى:
: إ�ي قاصرة �� حقك فاعف�� يا رسول هللا.. قال (ص) حاشا وكال، ما رأيت منِك تقص�ً�ا، فقد بلغِت بجهدك، 

ً
أوال

و�عبت �� داري غاية التعب، ولقد بذلِت أموالك، وصرفِت �� س�يل هللا مالك.
ثانًيا: أوصيك ��ذه – وأشارت إ�� فاطمة- فإ��ا ي�يمة غر�بة من �عدي، فال يؤذي��ا أحد من �ساء قر�ش، وال يلطمن 

خدها، وال يصيحن �� وجهها، وال ير���ا مكروها.
م الرداء 

ّ
ا: إ�ي خائفة من الق��، أر�د منك رداءك الذي تل�سھ ح�ن نزول الو�� تكفن�� فيھ فقام الن�� (ص) وسل

ً
ثالث

وفيت أخذ رسول هللا (ص) �� تجه��ها وغّسلها، فلما أراد أن يكف��ا هبط األم�ن 
ُ
إل��ا، فسرت بھ سروًرا عظيًما، فلما ت

ج��ائيل وقال:" يا رسول هللا، إن هللا يقرئك السالم و�خصك بالتحية و�قول لك: يا محمد إن كفن خديجة من عندنا 
فإ��ا بذلت مالها �� س�يلنا.

فجاء ج��ائيل بكفن وقال: يارسول هللا، هذا كفن خديجة، وهو من أكفان ا��نة أهداه هللا إل��ا.. 
 و�ما جاء بھ ج��ائيل ثانًيا، ف�ان لها كفنان: كفن من هللا عز وجل، واآلخر 

ً
فكف��ا رسول هللا (ص) بردائھ الشر�ف أوال

من رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم

٣١٣٢



شخصيات 
عظيمة

(٢)عيسي عليه السالم

٣٤ ٣٣

مولد عيسى عليه السالم
ولد ن�ّ� هللا ع���� عليھ السالم �� صورة م��زة، وآية دلت ع�� 
كسائر  والدتھ  تكن  فلم  واإليجاد،  ا��لق   �� �عا��  هللا  قدرة 
ما �انت من أن�� فقط، حيث اصطفى 

ّ
ال�شر من ذكر وأن��، و�ن

امللك  إل��ا  أرسل  حينما   
ً
أما لت�ون  البتول  مر�م  السيدة  هللا 

رها بذلك و�نفخ ف��ا الروح.
ّ

لي�ش

كالم عيسى عليه السالم في المهد
�عد أن وضعت مر�م الصديقة وليدها أتت بھ إ�� قومها �عد أن 
بذلك،  لها  هللا  من  بو��  ال�شر  من   

ً
أحدا ت�لم  ال  أن  نذرت 

مولودها،  تحمل  و��  عل��م  تقبل  مر�م  القوم  رأى  وعندما 
الشر�ف  و�س��ا  بمر�م  معرف��م  �س�ب  ذلك  القوم  است��ن 
ْت 

َ
ان

َ
� َوَما  َسْوٍء   

َ
اْمَرأ ُبوِك 

َ
أ اَن 

َ
� َما  َهاُروَن  َت 

ْ
خ

ُ
أ (َيا  قالوا  حيث 

الوليد  اب��ا  إ��  البتول  مر�م  فأشارت   ،[٢٨ [مر�م:  ا)  َ�ِغي� ِك  مُّ
ُ
أ

وكيف  مر�م،  أمر  من  مت�ّ�ب�ن  لذلك  القوم  است��ان  ل��داد 
منھ،  و�سمعوا  م��م  ف�سمع  مهده،   ��  

ً
ص�يا موا 

ّ
ي�ل أن  لهم 

ب�لماٍت  لتنطق  جلل  مشهٍد   �� الوليد  شفتا  هللا  بأمر  فتتحّرك 
رة �شهد ب��اءة مر�م البتول، وتب�ن م�انة هذا الوليد 

ّ
بليغة مؤث

 �� قومھ، و��ّ�ل عليھ الكتاب، و�جعلھ 
ً
وأّن هللا سوف يجعلھ ن�يا

 أينما �ان.
ً
مبار�ا

معجزات المسيح عيسى عليه السالم
كالمھ �� املهد بإذن هللا �عا��.

 ع�� ش�ل طائر، و�نفخ فيھ فيتحّول هذا 
ً
�ان يصنع من الط�ن تمثاال

التمثال إ�� طائر حقيقي بإذن هللا �عا��. 
�ان �شفي األكمھ واألبرص بإذن هللا �عا��.

 �ان يح�� املو�ى بإذن هللا و �ان يخ�� الناس بما �� بيو��م من أصناف 
الطعام بإذن هللا �عا��.

عيسي عليه السالم والحواريون
دعوتھ   �� معھ  وقفوا  الذي  الرجال  من  عدُد  السالم  عليھ  ع����  هللا  لن��  �ان 
ونصروه وأيدوه، وأطلق عل��م ا��وارّ��ن، وقد �ان لهم مع ن�� هللا موقف مهيب 
حينما طلبوا منھ أن ي��ل عل��م مائدة من السماء ليأ�لوا م��ا وتطم�ن ��ا قلبوهم 
و��ونون عل��ا من الشاهدين، فدعا ع���� عليھ السالم رّ�ھ أن ي��ل تلك املائدة 

 ألولهم وآخرهم وآية من رب العامل�ن.
ً
لت�ون عيدا

دعوة عيسي عليه السالم
�عثھ  حينما  الّسالم-  -عليھ  لع����  و�عا��-  سبحانھ   - هللا  أو�ل 
وعبادتھ  هللا  توحيد  إ��  قومھ  دعوة  مهمة  والّرسالة  بالنبّوة 
�� رسالتھ، قبل أن  لھ   

ً
تأييدا أّيده بم��زاٍت كث��ٍة  وطاعتھ، وقد 

��اية  و��  يصلبوه،  أن  ال��ود  أراد  حينما  إليھ  -�عا��-  هللا  يرفعھ 
الدّجال،  و�قتل  األرض  إ��  الّسالم-  -عليھ  ع����  ي��ل  الزمان 
و�فيض  �عا��،  هللا  �شرع  بي��م  و�حكم  للمسلم�ن،   

ً
قائدا و��ون 

� ال��كة، ثّم يخرج يأجوج ومأجوج و��ل�ان �عهد ع���� 
ُ
املال، وتك�

عليھ الّسالم.



٣٦ ٣٥

شخصيات 

شخصيات أثرت الرى المصرى
 (٢) المهندس إبراهيم زكى قناوى

نشأتھ وتعلیمھ: 
من مواليد عام ١٩٠١

تخرج من مدرسة املهند��انة عام ١٩٢٤ و�� عام ١٩٢٩ سافر ا�� 
معهد   �� العليا  بالدراسات  لالتحاق  االمر�كية  املتحدة  الواليات 
العلوم   �� الدكتوراه  التكنولوجيا  و�� عام ١٩٣١ حصل ع�� درجة 
الهيدروليكية والطاقة الكهر�ائية،التحق بوزارة االشغال العامة �عد 
ان ترك عملھ االول بمص��ة السكك ا��ديدية، �� عام ١٩٣٤ اخت�� 

مهندسا تنفيذيا �� مشروع التعلية الثانية ��زان اسوان. 
اعمال  من  املشروعات  من  كث��   �� ذلك  �عد  التنفيذية  اعمالھ  تو�� 
صناعية وترع ومصارف ح�� ع�ن رئ�سا للمكتب الف�� لتفت�ش قناطر 
الدلتا �� اعمال متا�عة تنفيذ قناطر الدلتا ا��ديدة وافمام الر�احات 
ومهندس  حمادى  نجع  قناطر  ملشروع   مقيم  مهندس  ع�ن  الثالثة. 
مقيم لدراسة موقع خزان مروى ع�� الشالل الرا�ع ثم مهندس مقيم 
عام  من  ذلك  و�ان  واحد  رقم  اسوان  خزان  كهر�اء  محطة  ملشروع 

 بوزارة الرى �� عام ١٩٦٢
ً
١٩٥١ وح�� عام ١٩٥٩، ع�ن وكيال

ل�ل ما إك�سبھ من خ��ات هائلة �� تنفيذ االعمال واملشروعات الك��ى 
و�� وقت �انت القيادة السياسية تبحث من ب�ن أبناء مصرعن خ��ات  لبناء السد العا�� صدر قرار الرئ�س جمال 
عبدالناصر بتعينة نائبا لرئ�س هيئة السد العا�� عام ١٩٦٢،يذكره العمال واملهندس�ن أثناء تنفيذ املشروع الكب�� 
وهو يتجول ب�ن أقسام العمل ا��تلفة يدقق  �� �ل كب��ة وصغ��ة و���ع ا��ميع للتفا�ى �� العمل من اجل مصر 
و�ذكرون لھ جهوده طوال الليل وال��ار �� وقت هدد ال��ر بفيضان عا�� أثناء التنفيذ وهدد �ل ما تم بناؤه و�ستطاع 
للفيضان  التصدى  أمكن  بحيث  و���از  بحماس  التنفيذ  معدالت  يضاعفوا  ان  والعمال  والفني�ن  املهندس�ن  مع 
 بالغرق حينما أوشك السد العا�� ع�� تمام البناء صدر قرار الرئ�س جمال عبدالناصر �� 

ً
العا�� و�نقاذ ما �ان مهددا

 للرى  ف�ان اول من �سلم السد العا�� ل�شغيلھ و�انت هذه من أدق املهام الفنية وال�� يلزم 
ً
مارس ١٩٦٨ بتعينھ وز�را

أن تؤدى بحذر وذ�اء للمحافظھ ع�� السد العظيم و�حيث توزع املياه من خاللھ بما لم �عهده املهندسون من قبل 
كذلك بما ال�عهده من �ستقبلون مياه ألول مرة.

 
ً
 ثم رئ�سا

ً
 ��معية املهندس�ن املصر��ن �� عام ١٩٦٩ و�� عام ١٩٧٠ ُع�ن عضوا

ً
أثناء توليھ الوزارة االو�� ُع�ن رئ�سا

 للرى ولم �ستمر الوزارة اك�� من 
ً
ل��نة األهلية للسدود والقناطر الك��ى.و�� ١٨ نوفم�� ١٩٧٠ ُع�ن للمرة الثانية وز�را

 لهيئة �عم�� منطقة القناة ح�� 
ً
٦ شهور.�� عام ١٩٧١ ُع�ن نائب رئ�س هيئة السدود الدولية.�� عام ١٩٧٤ ُع�ن رئ�سا

 با��الس القومية املتخصصة من عام ١٩٧٥ 
ً
 ل��هاز املركزى ملشروعات التعم�� ثم ُع�ن عضوا

ً
عام ١٩٧٧.ُع�ن رئ�سا

ا�� عام ١٩٧٧.

إنجازاتھ:
 �� مشروع 

ً
إستطاع خالل توليھ الوزارة إنجاز أعمال عديدة عالوة ع�� ما أنجزه خالل ف��ة عملھ مهندسا

الصرف  مشروع  لتمو�ل  الدو��  البنك  مع  ومحاوالتھ  والدلتا  النو�ار�ة  غرب  ألرا���  الصرف  تحس�ن 
لتنفيذ  ودراساتھ  للمشروع  األجن��  امل�ون  تمو�ل  ع��  البنك  بإتفاق  ا��اوالت  هذه  ونجاح  املغطى 
مشروعات قناطر جديدة ع�� النيل ما ب�ن أسوان والقاهرة كحل ملوضوع النحر بمجرى ال��ر ومحاوالتھ 
للتصدى لظاهرة التعدى ع�� جسور النيل وا��ارى املائية االخرى �� ف��ة زادت ف��ا هذه التحديات �ش�ل 
بأدخال  الدائم  الرى  ا��  ا��و���  الرى  من  ا��ول  للفدان  العائد  ز�ادة   �� بفكره  ساهم  وقد  خط�� 

محاصيل زراعية جديدة.

األوسمة التى حصل علیھا:
جائزة  ع��  حصل  كما  و�وغوسالفيا  السوفي��  واالتحاد  مصر  من  االوسمة  من  كب��  عدد  ع��   حصل 

الدولة التقدير�ة �� عام ١٩٩٠.

وفاتھ:
تو�� ��١٥من ابر�ل عام١٩٩٩.



السباحة

الصالة  عليھ  الرسول  ��ا  أوصانا  ر�اضات  ثالث 
والسالم" الرماية ، السباحة، ر�وب ا��يل " يجب أن 
 ، الرسول  أوصانا  كما  الر�اضات  هذه  ابناءنا  ّعلم 

ُ
�

نتعرف  السباحة..�عالوا  العدد  هذا  الر�اضية  لعب�نا 
عن  عبارة  و��  املائية،  الر�اضة  أنواع  أحد   �� عل��ا 
لغايات  وتدر�ب  خ��ة  ذوي  أ��اٌص  يمارسھ  �شاط 
العاملية  السباقات   �� للمشاركة  أو  وال��فيھ  ال�سلية 
اإل�سان  السباحة �� وصف لش�ل حركة  واألوملبية. 
أو ال�ائن ال�� �ش�ٍل عام �� املاء دون أن يث�ت قدميھ 
أعضاء  ترك  و��  املا�ي،  ح 

ّ
املسط قاع  ع��  جسمھ  أو 

ا��سم وتحر�كها داخل املاء ضمن أسلوٍب ُمعّ�ن..

فوائد السباحة:
ضغط  تخفيض  املقاومة.  ع��  العضالت  املاء  ُيحّفز 
الدم. تقو�ة عضلة القلب. خفض �سبة ال�ولس��ول 
الّسعرات  حرق  الدمو�ة.  الدورة  ت�شيط  الدم.   ��
ص من االكتئاب 

ّ
ا��رارّ�ة و�التا�� فقدان الوزن. التخل

والضغوطات النفسية. �ساعد ع�� اس��خاء عضالت 
ا��سم.  عضالت  ليونة  ز�ادة  ع��  �ساعد  ا��سم. 

ص من ا��روح.
ّ
��و�ة القلب والرئت�ن. التخل

٣٨ ٣٧

رياضة 

طرق السباحة :
سباحة الصدر: تصل مسافات سباق السباحة ع�� 

، ومئة م��، 
ً
الصدر إ�� ثالث مسافات، و��: خمسون م��ا

ومئتا م��، و��ون السباح �� هذه الطر�قة بوضعية النوم 
 حيث يالمس صدره املاء، و��ساوى 

ً
ع�� البطن تقر�با

مستوى كتفيھ مع مستوى سطح املاء، مع ا��فاظ ع�� بقاء 
جزٍء من الرأس فوق مستوى سطح املاء إلخراجھ �ّل ف��ة 

ألخذ النفس.

 سباحة الظھر: يث�ت السّباح قدميھ ع�� حائط املسبح 
، وُ�حافظ ع�� 

ً
�� بداية السباق، وخالل الدوران أيضا

البقاء ع�� ظهره طيلة ف��ة السباق، وتتماثل ف��ة السباقات 
ع�� الظهر مع السباحة ع�� الصدر.

 سباحة الفراشة: و�� هذا النوع من السباحة يجدف 
ھ يز�ل املياه 

ّ
 إ�� األمام وفوق املاء و�أن

ً
السّباح بذراعيھ سو�ا

من طر�قھ، وذلك بدفع ذراعيھ إ�� ا��لف مع �عضهما 
البعض، و�ستمّر بتكرار ا��ركة حّ�� يصل الطرف اآلخر 

من حوض السباحة. 

السباحة الحرة: �� هذه الطر�قة �عتمد السّباح األسلوب 
الذي ير�ده، وهو غ�� ملزم وال مقيد بحر�ات معينة، أما �� 

حال �ان من سباقات التتا�ع أو الفردي فيجب عليھ أن 
 عن أحد الطرق الثالثة 

ً
ي�ت�� أسلوب سباحٍة مختلف تماما

السابقة.

مقاسات حوض السباحة الدولى:
، و�عمق مئة 

ً
إ�� خمس�ن م��ا ب�نما يصل طولھ   ،

ً
إ�� حوا�� واحد وعشر�ن م��ا يصل عرض حوض السباحة الدو�� 

وأخرى  حارة  �ّل  ب�ن  الفصل  و�تّم  ونصف،  م��ين  م��ا  �ل  طول  يبلغ  حارات،  ثما�ي  إ��  ُمقّسم  وهو   ،
ً
م��ا وثمان�ن 

، و��ون ارتفاع منّصة البداية نصف م�� فوق مستوى سطح ماء 
ً
بواسطة م�� يمتّد ع�� طول ا��وض أي خمس�ن م��ا

ا��وض..

ارشادات:
ق الدم إ�� 

ّ
لھ من خطر ن�يجة تحف��ها لتدف

ّ
ش�

ُ
 ملا �

ً
يجب أخذ ا��يطة �عدم ممارسة السباحة �عد تناول الطعام نظرا

األطراف و�التا�� انخفاض مستوى الدم املّتجھ إ�� ا��هاز الهض��، واإلصابة �عسر الهضم.
 تجنب السباحة لساعات طو�لة لتفادي حدوث شٍدّ عض��. 

سّ�بھ السباحة من �غ�� �� درجات ا��رارة.
ُ
 ملا �

ً
ين�� بأخذ احتياطات التدفئة نظرا

 تؤدي السباحة إ�� فتح الشهية..

ازاى تنقذ نفسك من الغرق لو مبتعرفش تعوم:
بتحاول تخل�� راسك خارج املاء مشدودة ومرفوعة لفوق عشان ترفع جسمك قدر االم�ان ..

متخّرجش ايدك تماما من املاء بتحّرك ايدك جوة املاء �انك ب��ق املاء و��سبح..
رجلك بت�ون بّدال يم�ن وشمال �أنك راكب ��لة عشان تفضل ع�� مستوى املاء لفوق..



٤٠ ٣٩

رياضة 

   ۱۳ بطلة حصدت میدالیات ذھبیة في أشھر األلعاب الریاضیة التنافسیة عام۲۰۱۸
المیدالیات الذھبیة و المرأة المصریة

اقتحمت املرأة املصر�ة بقوة األلعاب الر�اضية التنافسية، وأصبح طموحهن حصد البطوالت ورفع علم مصر �� البطوالت القار�ة والعاملية واألوملبية .وأيضا كسر قاعدة تفوق الرجال �� عدد امليداليات واأللقاب بجميع البطوالت، وتحقيق 
إنجازات كب��ة �عدد ال حصر لھ من امليداليات لذلك �ل يوم ترفع بطالتنا اسم مصر عاليا �� جميع أنحاء العالم و�ان عام ٢٠١٨ باألخص عاما مم��ا ر�اضيا، وقد شاركت البطالت �� مسابقات �� �افة األلعاب و�افة االعمار وحفرن 

أسماءهن بالذهب وحصلن ع�� تقدير واع��اف عال�� وهنا أشهر البطالت واأللعاب الال�ي حققن �� ٢٠١٨.

بطولة  بلقب  عامليا  األو��  املصنفة  الشر�ي��  نور  توجت 
والية   �� اقيمت  ال��  لالس�واش  مورجان  �ي   �� األبطال 
نيو�ورك بالواليات املتحدة األمر�كية عقب �غل��ا �� املباراة 

ال��ائية ع�� نور الطيب املصنفة السا�عة عامليا

 سمر عامر تتوج بذهبية بطولة افر�قيا للمصارعة ال�سائية 
نيج��يا  بطل��  ع��  فوزها  �عد  كجم   ٧٦- وزن   �� كبار 

وال�ام��ون
زايد  إب�سام  املصر�ة  الدراجات  بطلة  إك���ت   
 �� املضمار  داخل  للدراجات  االفر�قية  البطولة 
 ٧ سبع  �ـعدد  بفوزها  السيدات  ملنافسات  املغرب 
مخصصة  مسابقات   ٧ اصل  من  ذهبيات  ميداليات 
 �� العبة  أفضل  بلقب  فازت  كذلك  للسيدات، 
الذهبية  بامليدالية  ا�� ذلك فازت  باإلضافة  البطولة. 

لسباق الدراجات �� ا��زائر

 فازت سارة سم��، العبة املنتخب الوط�� لرفع األثقال بميدالية ذهبية �� منافسات وزن ٧١ كجم ببطولة العالم ب��كما�ستان

فازت  كذلك  للتاي�وندو،  املفتوحة  فر�سا  بطولة  ذهبية  تحرز  مالك  هداية   
بذهبية بطولة روسيا املفتوحة للتاي�وندو لوزن ٦٧

بطلة التاي�وندو املصر�ة نور 
وزن  بذهبية  تفوز  حس�ن 
أفر�قيا  بطولة   �� كجم   ٤٩-
أغادير   �� أقيمت  ال�� 
باملغرب �عد فوزها ع�� بطلة 

تو�س �� املباراة ال��ائية



لغويات 

فروق لغوية
السخاء والجود واإليثار

ال��اء: إعطاء األقل و�بقاء األك��.
ا��ود: إعطاء األك�� و�بقاء األقل.

اإليثار: إعطاء ال�ل من غ�� إبقاء ���ء بالرغم من حاجتھ إليھ.

األعمى والمكفوف واألكمه والضرير
األع�� : للبصر أو للقلب.
املكفوف: للبصر فقط.

األكمھ: من ُولد أع��.
الضر�ر: الذى أضّره الع�� �عد إبصار.

الوصب والنصب
َرِض.

َ
الَوَصُب: شّدة امل

َصُب :ِشّدة الَتَعِب.
ّ
الن

َكالم و ِكالم و ُكالم             

تداول ب�ن الناس.
ُ
الم ــ بفتح ال�اف..الكالم امل

َ
ك

ِكالم ــ بكسر ال�اف..�� ا��روح.
الم ــ بضم ال�اف..األرض اليا�سة الصلبة.

ُ
ك

وقد قال ُقطرب شعرًا فى ذلك :
الم..وف ا��شا منھ ِكالم

َ
تيم قل�� بالك

الم..ل�ى أنال مطل��
ُ

فِسرت �� أرض ك
.

الظل و الفيء 
ً
الظل: ي�ون ليال و��ارا

الفيء: وال ي�ون الفيء اال بال��ار

ُفرات وُاجاج
 فهو فرات.

ً
رات:إذا �ان املاء َعذبا

ُ
ف

جاج :و�ذا اجتمعت فيھ امللوحة واملرارة فهو أجاج .
ُ
أ

٤٢ ٤١



�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 كلمات عربية ليست من اصل عربي

بمع�� مغرفة.

غنجاية:

تقال ع�� الب�ت 
الصغ��ة ا��ميلة.

 ترنكوشة

 بمع�� هرب.

 فّلس

بمع�� طفل صغ��

 فزغول:

 بمع�� طفل صغ��.

 غشير

بمع�� إ�سان هائج.

عيرود
 بمع�� مقدمة 

ا��رطوشة

 زرار

 بمع�� باإلضافة.

زادا:

لغويات 

٤٣٤٤

�لمة كشكول : آرامي، و��: دف��.
افيا : يونا�ي  �لمة جغر

�لمة خنجر : فار��� وهو السك�ن.
�لمة كهر�اء : فار���. 
�لمة فاتورة : إيطا�� .

�لمة فرن : التي�� .
ة بيضاُء (كر�ونات ال�السيوم) .  ج��يَّ

ٌ
�لمة طباش�� : تر�ي، مفردها: ط�شورة، مادة

�لمة سيجارة cigarillo: أسبا�ي.
�لمة فانوس: يونا�ي.

دّرسة.
ُ
أبلة: �لمة تر�ي Abla و�ع��: الشقيقة الك��ى أو امل

أدبخانة: �لمة تركية اندثرت وحلت محلها ال�لمة “مرحاض” .
أراصيا: أو قراصيا تر�ي وهو: نوع فاكهة مجفف.

انة: �لمة تركية �ع��: ��ن كب��، أو إناء للغسيل. انة: أو قرو أرو
ِر�ش: تركية بمع�� ج�ن م��وع القشدة.

َ
ِر�ش: أو ق

َ
أ

استمارة: �لمة تركية .
أسطى: أو أستا: تركية أي ُمعلم وخب��، وتدل أيضا ع�� سائق السيارة.

أورمة: تركية و��: ال��م بالبصل أو جذع ��رة لتقطيع ال��م عليھ.



أقوال مأثورة

معاني راقية

ا�ع ال�اتب "محمد الصو�ا�ي" من رو
ا��نة بال�سبة �� ل�ست مجرد حقيقة قادمة فقط.. إ��ا املواعيد ال�� تم تأجيلها ُرغما ع��، واألماكن ال�� ال 

�ستطيع األرض من�� إياها.
إ��ا ا��ب الذي بخلت بھ الدنيا، والفرح ال�� أشتاقها، والوجوه ال�� حرمت م��ا. إ��ا ��ايات ا��دود، و�دايات 

إشراقات الوعود، إ��ا استقبال الفرح، ووداع املعاناه وا��رمان.
ا��نة زمن ا��صول ع�� ا��ر�ات فال قمع وال سياج وال ��ون وال خوف من القادم وا��هول.

ا��نة موت ا��رمات، وموت املمنوعات، وموت السلطات، ا��نة موت امللل، موت التعب، موت اليأس، ا��نة 
موت املوت.

�� ا��نة لن �غار، ولن نندم، ولن نتعب، �� ا��نة ال ب�اء، وال جروح، وال دموع، وال ألم.
�� ا��نة ستموت خصيالت الش�ب، وهاالت الع�ن، واجهاد الهر، ودموع ا��ن�ن، �� ا��نة سن�ون أجمل بكث��، 

�� ا��نة س��ى رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم، �� ا��نة س��ى هللا جل وعال للذين أحسنوا ا��س�� وز�ادة.
٤٦�� ا��نة ما ال ع�ن رأت وال أذن سمعت وال خطر ع�� قلب �شر.. فاعملوا لها ٤٥

معلني
راقية

أر�د أن أتذكر مالمح وجهك ح�� أعرفك ح�ن ألقاك �� ا��نة..
�� لقاء تليفز�و�ي سأل املذ�ع ضيفھ املليون�� ما اك�� ���ء أسعدك..

قال الرجل: مررت بأر�ع مراحل للسعادة ح�� عرفت السعادة ا��قيقية ..
األول: اقتناء األشياء..

الثا�ي: اقتناء األغ�� واألغ�� .. لكن وجدت أن تأث��ها وق��! 
الثالث: إمتالك املشار�ع الكب��ة كشراء فر�ق كرة أو منتجع سيا��..

الرا�ع: طلب م�� صديق أن أساهم �شراء كرا��� متحركة ��موعة من األطفال املعاق�ن و�الفعل ت��عت فوًرا 
�شراء الكرا���..

لكن صديقي أصر أن أذهب معھ وأقدم هدي�� لألطفال بنف���.. وقد رأيت الفرحة الكب��ة ع�� وجوه األطفال 
وكيف صاروا يتحر�ون �� �ل اتجاه بالكرا��� وهم ي���ون و�أ��م �� املال��!

لكن ما أدخل السعادة ا��قيقية ع�� نف��� تمسك أحدهم برج�� وأنا أهم باملغادرة.. حاولت أن أحرر رج�� من 
يده برفق لكنھ ظل ممس�ا ��ا ب�نما عيناه تركزان �شدة �� وج��!انحن�ت ألسألھ: هل تر�د ش�ًئا آخر م�� قبل 

أن أذهب؟ ف�ان الرد الذي عرفت منھ مع�� السعادة.. أر�د أن أتذكر مالمح وجهك ح�� أعرفك ح�ن ألقاك �� 
ا��نة وأشكرك مرة أخرى أمام ر�ي..

كن من الذين يتم�� الناس يوم القيامة لقاءهم ل�شكروهم و�ردوا ا��ميل لهم وال تكن من أولئك الذين 
ي�تظر الناس يوم القيامة لقاءهم ليخاصموهم و�قتصوا م��م..

-امرأة يتأخر زوجها، وأمھ ال تنام ح�� �عود .. ف�انت الزوجة تضع حذاء لھ عند الباب لتطم�ن األم أنھ أ�ى بالرغم أنھ لم 

�عد ف�سمع حمدها.

-من ح�ن تو�� والدها وهناك رجل يطرق با��م �عد صالة �ل جمعة و�ضع لهم الطعام .. سأل��ا هل عرفتوه؟ قالت خمسة 

عشرعاما ال ندري من هو!

-جد�ي ألمي ع�� ك��ها تذهب وتضع املاء �ل عصر للقطط كميعاد مهم ال تتخلف عنھ، تجدده �ل يوم وترفض أن ي�ون 

م���ا.

-والد زوجة صديقي ملا تو�� جاءت لبي��م امرأة معها ثالث بنات جامعيات. وقالت: بنا�ي الي�يمات �ان يكفلهن منذ كن �� 

االبتدا�ي.

-�� صديق مات ثالثة من عمالھ وال زال منذ سنوات يرسل روات��م �املة إ�� عائل��م �� بلدا��م. 

-معلمة جديدة  منذ أن حضرت للمدرسة قامت بفرش مص�� املدرسة وشراء مكيفات ع�� حسا��ا وتحفظ الطالبات 

واملستخدمات القرآن.

-١٤سنة لم تنقطع عن ز�ارة زوجها الذي قد دخل الغيبو�ة وتقرأ عليھ القرآن �ل ليلة ح�� أفاق واس��جع عافيتھ بفضل 

هللا.

محسنون عرفتهم

قصيرة
قطرة ماء

يح�ى أن مل�ا أتاه هللا من �ل النعم ، وذات يوم �ان �س�� وسط روا�ع األ��ار مع حاش�تھ �� 
الفيا�� إذا بثمرة وقعت عليھ فالتقطها وتذوقها فإذا �� أجمل من العسل..فقال: لم أتذوق مثل 
هذه الثمرة من قبل.. ونظر حولھ فوجد أن هذه األرض لم تكن لھ فنظر نظرة إ�� أحد قواده 
وأخ��ه ملن هذه األرض فأخ��ه أ��ا لرجل من عامة الشعب فقال ائ�� بھ .. فأ�ى بھ القائد واخ��ه 
امللك إن أرضك بجوار أر��� وتروى بما�ي وثمار أرضك ألذ من ثماري لم أتذوق مثلها من قبل 
فلماذا ..أجب��..!! فرد الرجل..أ��ا امللك إ�ي أستأذن ر�ي عند رواء األرض وأرو��ا بمقدار .أ��ا امللك 
فمن  ا��ال  هذا  وع��  ا��لوقات،  جميع  وتحيا  نحيا  �ي  املاء  لنا  ��ر  و�عا��  سبحانھ  هللا  إن 

الواجب أن نحافظ ع�� �ل قطرة م��ا 



هل
تعلم

أدوات قياس مناسيب المياه قديما و حديثا

BUBBLE GAUGE مقياس الفقاعة

أجهزة القياس من نوع الطفو

تعريف و معنى القنطر في معجم المعاني الجامع  

منشات مائية
كلمة قنطرة 

:(MANUAL STAFF GAUGES) مقاييس الشاخص اليدوية
 تدر�ج القياس الطو�� . والصفر �� هذه املقاي�س يتم 

ً
�شبھ تماما

ت�ون  القراءات  �ل  أن  بحيث  للتدر�ج  نقطة  أد�ي  عند  وضعھ 
�ل  �غطية  من  واحد  شاخص  تمكن  عدم  حالة  و��   . موجبة 
أماكن  عند  أو  مقاطع  عدة   �� يتم  القياس  فإن   ، املياه  مراحل 

مختلفة وارتفاعات مختلفة خالل املقطع .

توفر ال���يل اآل�� واملستمر ملناس�ب املياه و�� مب�ية 
ع�� مبدأ الطفو . العوامة ت�بع حركة سطح املياه و�تم 
 Polly و�كرة   Wire سلك  بواسطة  بامل��ل  توصيلها 
يب�ن  التا��  الش�ل   .  Counter Weight موازن  وثقل 

مقطع �� م�شأ نموذ�� ل���يل م�سوب املياه .

�� حالة محطات القياس املقامة ع�� مجاري ��مة ، 
فإنھ يتم إقامة م��الت م�سوب املياه من نوع الطفو �� م��أ حماية ع�� ا��سر مع وضع العوامة �� ب�� ��دئة 
معايرة Stilling Well متصل با��ري بواسطة أناب�ب. نظام دفق تلك األناب�ب هو جزء من التجه�� وذلك �� حالة 

ا�سدادها . امل��ل يتم وضعھ فوق أع�� م�سوب متوقع للمياه �� ا��ري .
���يل امل�سوب بنوع الطفو يمكن تصميمھ بالطر�قة ال�� �سمح بال���يل الرق�� و�دء �سهيل القياس اآل�� 

عن �عد 

 مقياس الفقاعة �� م��ل آ�� Register آخر للم�سوب و�عمل 
ا��ارج  إ��  املضغوط  الهواء  أو  الغاز  نز�ف  يتم   . الضغط  بمبدأ 
 Tube األنبو�ة   �� صغ��ة  فتحة  خالل  جدأ  صغ��  بمعدل 

املوضوعة ع�� قاع ا��ري.
فقاعات  بإخراج  لھ  و�سمح  األناب�ب  نظام  إ��  الغاز  �غذية  يتم 
الضغط  �ساوي  نظام  خالل  الضغط  ذات  ال��ر  مياه   �� بحر�ة 

. Escape Orifice الهيدروستاتي�ي للماء عند فتحة ا��روج

تص�يف أجهزة قياس امل�سوب �التا��:
-مقياس املالحظة البصر�ة (املقاي�س اليدو�ة) .

. Electrical Sensors مقاي�س �عمل بلوزن أو با��ساسات الكهر�ية-
-مقاي�س م�سوب �عمل بالطفو .

.( Bubble Gauge مقياس الفقاعة) حساسات العمق باستخدام مبدا الضغط-

-حساسات العمق باستخدام السعة أو مبدأ املقاومة .

 من مقاي�س امل�سوب �� :
ً
.من ب�ن هذه األنواع األك�� استخداما

-اليدو�ة ،
-وذات ال���يل اآل�� من نوع الطفو ،

. Bubble Gauge ومقياس الفقاعة-
وهناك شرح تفصي�� بالصور ل�ل جهاز :

رة: (اسم )    
َ
نط

َ
١-ق

رات و قناِطُر
َ
ا��مع : قْنط

ٌس مب��ٌّ فوق ال��ر �ع�� عليھ وا��مع : قناطر ِوّ
َ

 : جسر ُمَتق
ُ
َرة

َ
ْنط

َ
الق

َر: (فعل )
َ
نط

َ
٢-ق

اِر
َ
 ُيوَزُن ِبالِقْنط

ً
ِث��ا

َ
 ك

ً
َك َماال

َ
اِجُر : َمل َر التَّ

َ
ْنط

َ
ق

َ�َضِر
ْ

اَم ِ�� ا�
َ
ق

َ
 الَبْدِو َوأ

َ
َرَك َحَياة

َ
َر الَبَدِويُّ : ت

َ
ْنط

َ
ق

 َيْ�َ�ُح
َ
اَمِتِھ ال

َ
َل ِ�� ِإق وَّ

َ
ْيَنا : ط

َ
َر َعل

َ
ْنط

َ
ق

َرة
َ
ْنط

َ
الق

َ
ُھ �

َ
َر الِبَناَء : َجَعل

َ
ْنط

َ
ق

َر العّماُل ال��َر : بَنوا فوقھ القناطر
َ
ْنط

َ
٤٨ق ٤٧



٥٠ ٤٩

 تعلم
هل

يقوم  حيث  النحل  ��لية  تكييف  �عمل  النحل  يقوم  ا��ارة  األيام   �� أن  �علم  *هل 
والنحل عندما  ل��لية،  ا��رارة  ليخفض درجة  الهواء  بذلك  أجنحتھ محر�ا  بتحر�ك 
يحرك أجنحتھ ي�ون ذلك �سرعة كب��ة جدا تجعل ال يمكن معها رؤ�ة األجنحة تماما 

كمحر�ات الطائرات ال�� تدور �سرعة فائقة فال يمكن رؤ�ة مراوح دفع الهواء ��ا.

ال�شابھ مع اإل�سان،  �� أساليب حيا��ا �عض  �علم أن �عض ا��شرات يوجد  *هل 
فالنمل مثال عندما ينام فهو �ستلقي ع�� جنبھ و�قرب سيقانھ لتتالمس مع جسده، 

وح�ن �س�يقظ فهو ي�ثائب، بطر�قة �شبھ تثائب اإل�سان.

*هل �علم أن طائر النورس عندما ينام فمن الصعب أن توقظھ األصوات مهما �انت قو��ا وشد��ا، ولكن عندما 
�سمع صوت أليفتھ فهو �س�يقظ فورا من نومھ، فهو ع�� ما يبدو يخاف من زوجتھ.

ال��رة  ولهذه  ال��مة،  الصنو�ر  أ��ار  �شبھ  مدغشقر،  جز�رة   �� ��رة  العلماء  اك�شف  أن  �علم  *هل 
خاصية غر�بة ف�� �ستطيع أن تأ�ل ال�شر، وا��يوانات املوجودة �� ا��ز�رة، ف�� ��رة تمتلك جذور شديدة 
التعقيد، وأوراق كب��ة لها أطراف حادة �األسنان، وزهور تلك األ��ار تبدو األ�واب، و�تصاعد من تلك األزهار 
رائحة لها تأث�� مخدر �البنج، يص�ب �ل من يمر بجوارها باإلغماء، والسقوط أسفل ال��رة، فتتمدد أغصن 

ال��رة، وأوراقها لتغطي جسد ال��ية ثم تبدأ �� هضمھ

ال�� �ستطيع الط��ان، وهو ذو نظر  هل �علم أن ا��فاش من ا��يوانات 
ضعيف جدا قد يصل للع��، ومع ذلك هو ال يط�� إال ليال معتمدا بذلك 
�الردار  �ستخدمها  مسموعة  غ��  صوتية  موجات  إطالق  ع��  قدرتھ  ع�� 

ليك�شف طر�قھ ليال ��ا

كوبري تحيا مصر:
إفتتح  ٢٠١٩م  عام  ١٥مايو  املوافق  األر�عاء  يوم   ��  
سيادة الرئ�س/ عبد الفتاح الس���� �و�رى تحيا مصر 

�� ذكرى العاشر من رمضان.. 
و�عت�� �و�ري تحيا مصر أعرض �و�رى م��م �� العالم.. 
النيل  �ورن�ش  ع��  ا��لفاوى  ميدان  من  يبدأ  والذى 
�ش��ا، و�متد ل��هة املقابلة من النيل بجز�رة الوراق .. 

وقد تم البدء �� إ�شائھ عام ٢٠١٦م.
أما بال�سبة ملواصفاتھ:

، كما يصل 
ً
 يبلغ ارتفاع األعمدة من سطح املاء ٩٦ م��ا

، وعرض الفتحة 
ً
عرض ال�و�رى �� املنتصف ٦٦٫٨ م��ا

املالحية ٣٠٠ م��،  و�رتكز ع��  ستة أعمدة ثالثة با��هة 
إجما��  يبلغ  ح�ن   �� الغر�ية،  با��هة  وثالثة  الشرقية 

 .
ً
وزن الهي�ل املعد�ى العلوى   ١٠ آالف طنا

فذ بأياد مصر�ة مائة �� املائة، 
ُ
 وشارك �� تنفيذ العمل  أر�عة آالف مهندس وف�� وعامل ذوى خ��ة حيث أنھ ن

وقامت ب�نفيذه شركة املقاول�ن العرب تحت إشراف الشركة الهندسية للقوات املس��ة.
 وُ��ل �� موسوعة "جي�س" لألرقام القياسية من حيث اال�ساع، بجانب أنھ يضم أك�� فتحة مالحية ع�� ��ر 
 �� �ستخدم   

ً
وأخ��ا للمواطن�ن،  ال�و�ري  بطول  زجا��  ومم���  الك��ى،  العائمة  الفنادق  بمرور  �سمح  النيل 

إ�شائھ   أك�� بارجت�ن بحر�ت�ن �� مصر بحمولة ١٣٥٠ و٩٠٠ طن. 

ن النحلة 
ّ

*هل �علم أن النحل يمتلك خمس عيون، ولھ خمسة آالف ثقب �عمل بوظيفة األنف، األمر الذي يمِك
من شم رائحة ��رة التفاح من ع�� �عد ميل�ن، و�� �عرف جيدا طر�ق العودة إ�� خلي��ا فال تضل ع��ا مهما 

إبتعدت وسارت �� طر�ق متعرج ب�ن األزهار.

معلومات متنوعة:



قصيرة عجائبحوادثشخصية

٤٦

حريق كاتدرائية نوتردام دو باري ٢٠١٩         
اندلع حر�ق خط�� �� مساحة سطح مب�� �اتدرائية نوتردام دو باري �� بار�س، فر�سا �� ١٥ أبر�ل ٢٠١٩ الساعة ١٨:٥٠ 
بتوقيت وسط أورو�ا الصيفي. اجتاحت الن��ان ا��زء العلوي من ال�اتدرائية بما �� ذلك بر�� ا��رس واملستدقة املركز�ة 

ال�� ا��ارت. ولقد أخليت جز�رة املدينة ال�� تقع ��ا ال�اتدرائية. ووعدالرئ�س إيمانو�ل ماكرون بإعادة بناء ال�اتدرائية. 
وقد بدأ ا��ر�ق من وسط سقف ال�اتدرائية متجًها إ�� قاعد��ا، وا��ار �ل من ال��ج وسقف ال�اتدرائية امل�ونان أساسا 
من ا��شب، وأ��قت الن��ان أضراًرا بالغة بمحتوى ال�اتدرائية، خاصة منطقة ا��دران العليا ونوافذ الكن�سة، كما أتت 
الن��ان ع�� العديد من األعمال الفنية. و�ان وجود تحص�ن ��ري �� املنطقة أسفل السقف ساعد �� التقليل من ان�شار 
الن��ان إ�� باطن ال�اتدرائية مما ساهم بإنقاذ با�� املب�� وتقليل التلف. وقد ادت ال�ش�ي�ات ا��ش�ية الكثيفة  إ�� اندالع 

ا��ر�ق �شدة  مما أدى إ�� سقوط ال��ج األيقو�ي ا��اص ��ا وتدم�� سقف املب��.
ال�اتدرائية قبل ا��ر�ق:

�عود تار�خ مب�� ال�اتدرائية إ�� ف��ة القرن الثا�ي عشر. إن هي�ل ال�اتدرائية وجدرا��ا مدعم من خالل القطع ا���ر�ة 
ال��مة واملنحوتة ع�� ش�ل أعمال فنية. وترتكز تركيبة األسطح الرئ�سية لل�اتدرائية وال��ج املم�� ع�� ا��شب. �ان 
ال��ج قد أعيد تص�يعھ من خشب البلوط املغطى بالرصاص �� القرن التاسع عشر. وذلك ألن ال��ج األص�� أز�ل �� عام 

١٧٨٦. وأدرجت ال�اتدرائية كجزء من موقع "ال��اث العال�� لليو�س�و �� بار�س" �� بار�س عام ١٩٩١.
تضم �اتدرائية نوتردام �� بار�س العديد من القطع األثر�ة ال�� تم جمعها ع�� مدى قرون، ول�ل م��ا قص��ا ا��اصة. 
ون�يجة ا��ر�ق املدمر الذي اندلع �� هذه ال�اتدرائية القوطية اإلثن�ن، يخ��� العديد من األ��اص من احتمال ضياع 
تلك اآلثار.و�عد �اتدرائية نوتردام ك�� للعمارة القوطية الفر�سية إحدى أشهر الرموز �� بار�س، إذ أ��ا تجذب ١٢مليون 
.وتتم�� ال�اتدرائية بنوافذ الورد، و�� عبارة عن ثالث نوافذ ��مة من الزجاج امللون املستدير تتواجد فوق 

ً
زائر سنو�ا

اآلالت  أشهر  عت�� من 
ُ
� ال��  األصلية،  األورغان  آلة   

ً
أيضا ال�اتدرائية   �� وتتواجد  لل�اتدرائية  الثالث  الرئ�سية  البوابات 

 العديد من املنحوتات والتماثيل واللوحات 
ً
املوسيقية �� العالم، و�عود إ�� العصور الوسطى.وتضمنت ال�اتدرائية أيضا

ال�� تصور مشاهد من اإلنجيل والقد�س�ن.ومن التفاصيل األخرى املم��ة �� ال�اتدرائية بر�� ا��رس، إذ �انا األطول �� 
بار�س، ح�� اكتمل بناء برج إيفل �� أواخر القرن الـ١٩، واكتمل بناء ال��ج الشما�� �� عام ١٢٤٠، ب�نما اكتمل بناء ال��ج 
التار�خ   �� ال��ج ا��نو�ي، وشهد ا��رس ��ظات مهمة   �� لل�اتدرائية  الرئ����  �� عام ١٢٥٠.و�تواجد ا��رس  ا��نو�ي 
 إ�� األعياد واملناسبات ا��اصة.و�� خز�نة ال�اتدرائية، تتواجد العديد 

ً
الفر���� مثل ��اية ا��رب العاملية الثانية، إضافة

ا��قيقي، وواحدة من  الصليب  وأجزاء من  املسيح،  تاج شوك  أهمها  امل��ية،  الديانة   �� املقدسة  األثر�ة  القطع  من 
املسام�� املقدسة.

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

الف��ان  تكرة  حيث  امل��ل،  ار�ان  من  العديد   �� النعناع  �شر  بواسطة  امل��ل  من  الف��ان  طرد  يمكن 
وا��رذان را�عة النعناع وتنفر م��ا �ش�ل ال يصدق.

يوجد عنكبوت اليبعد عنك أك�� من ٣ أمتار أينما كنت

اللسان أقوى عضلة �� جسم اال�سان.

ع�ن  أن  أي  ميجابيكسل   ٨ �ام��ا  ع��  يحتوي  اآليفون  ب�نما   ميجابيكسل   ٥٧٦ اإل�سان  ع�ن  تبلغ 
اإل�سان ٧٢ ضعًفا ! سبحان هللا

�لفت ا���ومة االس��الية فر�ق للقيام بدراسة لتحديد أى االلوان اقل جاذبية، وقد اثب�ت الدراسة أن 
اللون الب�� الز�تو�ي هو أسوأ االلوان ع�� سطح األرض، و�ان غرض ا���ومة من هذه الدراسة أن يتم 

استخدام هذا اللون �� �غليف علب ال��ائر لتنف�� الناس م��ا.

التدقيق األم�� ع�� ١٠ آالف حمامة �� الص�ن، حيث قامت سلطات األمن الص�نية بالتدقيق ع�� ١٠ آالف 
 �� مخبئة  أجهزة  أي  عن   

ً
بحثا للبالد،  الوط��  باليوم  االحتفال  بمراسم  البدء  من  ساعة   ٢٤ قبل  حمامة 

أجسامها.
١

٨

٢

٣

٤

٥

٦

يبلغ متوسط اس��الك الفرد من البيض نحو ٢٣٠ بيضة سنو�ا٧

٥٢ ٥١



كيف تعرف شخصيتك من شهر ميالدك

ابة، يتم�� بثقافتھ الواسعة، وهو 
ّ

يحمل مولود هذا الشهر الصفات التالية: ��صية ساحرة وجذ
ب

ّ
، طيبة قلبھ مم��ة، حّساس ومهذ

ً
ذو حيو�ة وحركة سر�عة، �سيطر عليھ ا���ل أحيانا

كب��ة،  �سرعة  األوضاع  �افة  مع  يتأقلم  اجتماعية،  ��صية  �اآل�ي:  الشهر  هذا  مولود  مواصفات 
و�متاز  شديدة،  غ��تھ  ممتاز،  ومتحٍدّ  �سهولة  �س�سلم  ال  وجر�ئة،  قو�ة  ���صية  و�تمّتع  صادق 

بالصراحة �� إبداء الراي، وهو ذو موقف ثابت، يتّصف بالعناد.

مواصفاتھ �اآل�ي: يمتاز با��مال واملرح، ��صية متفائلة و�عيدة عن ال�شاؤم، محب ل���� والعطاء، 
إ�سان نا�� �ش�ل عام، وذو عقلية واعية ، سر�ع الفهم وذو ذاكرة قو�ة ومنطقية جّيدة.

شخصيتك
إعرف 

مع��  �عرف  ال  الرأي،  ع��  وثبات  ��صية  وقوة  شديد،  بذ�اء  يمتاز  ي��:  ما  املواصفات  من  يحمل 
اب�سامة دائمة، ولھ قدرة  ط والقيادة، وهو ��صية كر�مة وحساّسة، وذو 

ّ
لل�سل االس�سالم، يميل 

ع�� تحّمل التعب

يحمل صاحبھ من املواصفات ما ي��: يمتاز با���ل ونقاء القلب، وهو ذ�ّي وحكيم، يمتاز باإلخالص 
ب.

ّ
وكره الكذب، محب للقيادة ولكنھ واق��، ناقد ولكن �ش�ل مهذ

مواصفاتھ �اآل�ي: جميل املالمح، و�حب الفنون �ش�ل عام، محب للسيطرة والقيادة وصعب اإلقناع، 
.
ً
��صّية غامضة ولكنھ عاطفي، روما���� و�حب بصدق، مسرف أحيانا

ھ صاحب إرادة قو�ة ومستقل، نا�� ووا��، يحب مساعدة 
ّ
صفات مولود هذا الشهر �اآل�ي: يمتاز بأن

، ��ص ساحر وفاتن، يكره االل��ام بالقوان�ن، وذو مخيلة واسعة. 
ً
الناس ومخلص لهم، عاطفّي جدا

.

يحب  وم�سامح،  حساس  ولكنھ  الصعاب  تحّمل  �ستطيع  وال��اعة،  باملرح  الشهر  هذا  مولود  يمتاز 
جميع الناس و�متاز بالص�� ولكّنھ عص�ّ� �عض ال���ء.

، يحب بصدق وعمق، �غلب عليھ ا��زن، روما���� ولكنھ كتوم، 
ً
مواصفاتھ �اآل�ي: ��صية مسامحة جدا

ابة.
ّ

يمتاز بالقوة واملنطقية، ��صية جميلة وجذ ١

٢

٣

٤

٥

٦

٩

١٠

١١

١٢

ال�����  رأيھ  �غي��  الصعب  من  كب��،  �ش�ل  وحساس  عاطفي  ي��:  بما  الشهر  هذا  مولود  يتصف 
مخيلة  ذو  عام،  �ش�ل  صادق  خاص،  �ش�ل  وأصدقائھ  الناس  مساعدة  يحّب  بمواقفھ،  ومحتّفظ 

.
ً
واسعة، ومزا�� �� أغلب األوقات، يميل للعزلة وا��لوس منفردا

اجتماعية،  ��صية  فهو  بالناس؛  لالختالط  امليل  التالية:  باملواصفات  الشهر  هذا  مولود  يتصف 
 بالتعامل مع الناس، يتم�� باالستقاللية، يتّصف باالنفعال الشديد، وهو عاطفي 

ً
 ممّ��ا

ً
يتملك أسلو�ا

وغامض، ومحب ل���� والعطاء.
٨

٧

ساحرة  اب�سامة  ذو  ال���ء،  �عض  عاطفي  واملالمح،  الوجھ  جميل  �التا��:  الشهر  هذا  مولود  صفات 
ت الناس، 

ّ
اب، ��صية مسامحة و�غفر زال

ّ
 �عض ال���ء لكن حديثھ جذ

ً
ودائمة، قد ت�ون آراؤه مزدوجة

ذو عقلية م��نة.

٥٤ ٥٣



الرجل ن�� ا��ياة .. واملرأة شعرها

السعادة امرأة.. والنكد أيًضا امرأة!* 

�ل جيوب املصر��ن مخرومة إال ا��يوب األنفية 
مسدودة

طر�ق ا��ياة اتجاه واحد!

القضاء ع�� املساكن العشوائية، مهم.. والقضاء ع�� 
األف�ار العشوائية، أهم!

ا��ياة منحدر.. آخرتھ الق��!

اإلسم: شهر رمضان.. والفعل: شهر الطعام!!

�ل ���ء �� الدنيا معرض للمرض والشيخوخة واملوت 
.. ح�� املشاعر!!

الذمم �� هذا الزمن مثل املال�س ذات املقاسات 
ا��اصة..٦ إكس الرج وانت طالع..!!

ال �ستح من إعطاء القليل.. فإن ا��رمان أقل منھ

الصدور خزائن األسرار والشفاه أقفالها واأللسن 
مفاتيحها فليحفظ �ل إمرئ مفتاح سره!!! ملاذا �س�� اليام�ش بـ (املكسرات)؟ 

علشان (بيكسر) قلوب الغالبة!!!

سين سؤال
جيم جواب

فيل  على  مرة  ذات  اآلسيوية  "بورما"  دولة  انعمت 
بلقب "وزير  الجمال والرشاقة،  له في  أبيض ال مثيل 
دولة"، وخصصت له قصرا على ساللم تتحمل صعوده 
إلى غرفة نومه بالطابق العلوي، ويسهر على خدمته 

ثالثون من الطهاة والسفرجية والخدم !!!!

٥٦

كراكيب

٥٥

ونحن صغار..
نرى الدنيا كبيرة جًدا ليس لها أول وال آخر .. وكلما كبرنا تضيق أمامنا 
بما رحبت تنكمش تنقبض تتقلص في أعيننا رويًدا رويدا إلى أن تصبح 

مثل ثقب اإلبرة صغيرة ضئيلة حالكة السواد!!

نزيف الحبر

في  النجاح  مفتاح  أن  تعرف  الزم  اإلعالنات:  شركة  مدير 
اإلعالن هو التكرار ..  كرر الكلمة مرة واثنين وثالثة أكيد 

حتوصل لهدفك في النهاية ..ودلوقتي كنت جاييلي ليه؟!
الموظف: عايز عالوة.. عايز عالوة..عايز عالوة.

المريض: عالجني يا دكتور وسأحاسبك بعد الشفاء.
الدكتور: وإذا مت؟!

المريض: ربنا يحاسبك
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